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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Miercuri 9 februarie 1966
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GALAȚI; detaliu din centrul orașului

Orizonturi
Instalații de dirijare

mai clareautomată9

a locomotivelor

teatru muncamereu cu noi
Chipul țării se împodobește

la re- să a-i antone cărbune
și impresionante realizări
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La Exploatarea minieră „Vulcan"

Cum ii ajutăm pe elevi

In locomotivele Diesel-elec- 
trice au lost montate primele 
instalații de dirijare automată 
a conducerii pe liniile de cale 
ferată și în complexele fero
viare. Ele sînt destinate sporirii 
siguranței circulației trenurilor 
la viteze ce depășesc 100 km 
pe oră, precum și în condiții 
de vizibilitate redusă. Instalația 
recepționează automat în loco
motivă semnalele semafoarelor 
de pe linie, le descifrează și le 
transformă in indicații optice 
corespunzătoare, atrăgînd în 
același timp atenția mecanicu
lui și prin semnale acustice. 
Dacă mecanicul nu acționează 
pe baza indicațiilor primite, tot 
un dispozitiv automat special 
oprește trenul.

'din „orizonturi"!
inerilor de Vulcan le vine sarcina extragă în cest 1 030 000 decocsificabil și e- nergetic. Cu puțin superioară celei din a-

acest scop au răspuns peste 200 de mineri, șefi de grupe și schimburi, secretari ai organizațiilor de partid și ai U.T.C., membri ai birourilor grupelor sindicale, maiștri, ingineri, șefi de sectoare. Părerea este aceea că toate sînt de ordin subiectiv, decurg în exclusivitate insuficientă organizare vității în subteran.Multe neajunsuri s-au con
statat în organizarea transportului pe' galerii. Liniile ferate, macazurile, canalele de scurgere, în special în sectoarele II, III și V nu sînt bine amenajate și întreținute. Din această cauză au loc dese deraieri locomotive și

unanimă cauzele că ele dintr-o a acti-
Fotoreporterul a surprins un moment din activitatea tînărului 
Ion Comșa, de la laboratorul central al Uzinelor „Steagul Roșu" 
din Brașov, evidențiat în întrecerea socialistă pentru calitatea 

lucrărilor executate
Foto: S. VIOREL

să le cunoască ?
La Liceul

din Cluj

Temele

săniuș

„G. Barițiu

(Agerpres)

CAMPANIE

Cunoașterea de către toți elevii a marilor realizări obținute de 
poporul nostru, sub conducerea partidului, este una dintre sarci
nile de bază ale muncii educative desfășurată de organizațiile 
U.T.C. din licee.

De îndeplinirea acesteia în mod diferențiat, în forme in
teresante, adecvate unui bogat conținut de idei depinde în mare 
măsură atitudinea elevilor fată de învățătură — principala lor 
îndatorire.

Am adresat elevilor Liceului „George Barițiu" din Cluj între
barea : CUM VĂ AJUTĂ ORGANIZAȚIA U.T.C. SĂ CUNOAȘ
TEȚI MARILE REALIZĂRI ALE POPORULUI NOSTRU ? Răs
pund acțiunile organizate preocupărilor voastre ?

Iată răspunsurile primite:
MARIAN 

PAPAHAGI, 
cl. a Xl-a A, 

membru 
al comitetului 

U.T.C. pe școalăPuțin timp poți avea certitudinea că imaginile, pe care ți le-ai format în ultima vacanță, despre locurile pe unde ai trecut, despre ce ai înregistrat acolo nu sînt depășite. Pleci dimineața la școală și-i vezi pe constructori ridicînd primul etaj al unui bloc. A doua zi, trecînd prin același loc, îi vezi glisînd etajul al II-lea. De la un an Ia altul nu mai recunoști locurile familiare. Schimbările sînt frecvente la noi în diverse domenii: industrie, agricultură, știință, cultură, artă, literatură. Sporește de la o zi la alta prestigiul patriei noastre peste hotare. Lucrările Congresului al IX-lea al partidului au indicat perspective de dezvoltare care trebuie temeinic cunoscute și înțelese de către fiecare elev.La noi în școală s-au organizat acțiuni multiple prin care am încercat să oferim elevilor imaginea vie, în continuă mișcare a celor mai mari realizări ale poporului, scoțînd în evidență rolul hotărîtor al partidului în obținerea acestora.Multe cunoștințe sînt do- bîndite în cadrul lecțiilor de economie politică, socialism științific, istorie, geografie. Organizația U.T.C. a evitat repetarea discutării acelorași teme. Pornind de la ceea ce elevii știau, am ales teme care să le întregească imaginea pe care o aveau deja formată. Ne-am referit la principalele aspecte: economic, cultural • artistic, științific. De un deosebit teres s-au bucffrat temele zînd prestigiul crescînd României socialiste peste tare.
■i trivial ho-

IOAN NEGRUȚIU, 
cl. a Xl-a APe ani de studiu se desfășoară un ciclu de simpozioane pe diferite teme, în majoritatea cazurilor propuse de noi.

NEÎNTRERUPTĂ

z Ce și-au propus să facă tinerii din comuna Voila, 
raionul Făgăraș, pentru a-și spori contribuția la 

realizarea obiectivelor cooperativei agricole

Așa a fost: „Regiunea Cluj 21 ani de dezvoltare", „Agricultura socialistă a țării — parte importantă a economiei naționale", „România — factor activ al luptei pentru pace pe arena internațională". ~ sînt foarte interesante și ne-au prilejuit un contact aprofun- aspecte variate. Am făcut o remarcă: ar fidat cu însă de bine ca astfel de simpozioane să se desfășoare într-un cadru mai restrîns, la nivelul unei clase, de pildă. S-ar crea astfel posibilitatea participării unui mai mare număr de elevi la discuții. Pe noi ne interesează în mod deosebit tot ce e legat de politica partidului într-un domeniu de activitate sau altul. Apariția unor documente de partid și de stat se bucură în clasa noastră de discuții înflăcărate. Vizionăm în grup filme documentare șl pe urmă discutăm pe marginea lor. Un documentar adăugat la ceea ce citim în ziare ne ajută să concretizăm o imagine generală. Existînd această premiză, organizației U.T.G. îi vine ușor să organizeze activități susținute de participarea activă a tuturor elevilor.
IOANA POPESCU, 

cl. a Xl-a AAmintesc organizației par foarte ________elevi din școală au întocmit albume folosind materiale decupate din ziare, reviste, fotografii sau însemnări făcute în excursiile noastre prin Aicî erau oglindite cele semnificative succese ale porului nostru în industrie, ra- griculfură, știință, cultură și artă. Cu cele mai reușite albume am întocmit o expoziție care a stîrnit mult interes în

două inițiative ale U.T.G. care mi se utile. Numeroși
țară. mai po-

care a stîrnit mult interes rîndul tuturor elevilor.Altă inițiativă se referă informarea „la zi“ a elevilor cu cele mal deosebite realizări și evenimente interne și internaționale.
la

Anchetă realizată de 
I. RUS

(Continuare in pag. a IlI-a)

Toată lumea la

Foto: N. NICOLAESCU

Prima promoție

la volan
Prima promoție din anul a- 

cesta a școlilor profesionale 
auto, care numără 1 500 de ab
solvenți, a început să lucreze 
pe marile șantiere de construc
ție ale țării și în diverse uni
tăți industriale. Școlile care 
i-au calificat în această meserie 
dispun de un bogat material 
didactico-demonstrafiv: manu
ale de specialitate, piese și a- 
gregate secționate, ateliere 
etc. Practica de conducere se 
face pe autovehicule cu coman
dă dublă.

In Î966, școlile proiesiopale 
auto vor pregăti încă 28 000 de 
conducători de autovehicule.

tua bună se cu
noaște de diminea
ță. Fără îndoială, 
nu răsăritul strălu
citor al soarelui, 
împrăștiind pe ma
rea de zăpadă o 
pulbere de artificii, 
în care sclipea co

muna Voila de la poalele Fă- 
gărașilor la sosirea noastră, 
ne-a sugerat acest îngerii de 
articol. Semnificația socială a 
proverbului ie întîmpină în 
acest început de an, în oricare 
comună ai merge, demonstrînd 
că marea campanie agricolă a 
anului 1966 a început într-un 
ritm și cu o amploare deosebi
tă. Este răspunsul entuziast al 
satului la chemările partidului, 
înscrise în istoricele documente 
elaborate pe baza hotăririlor 
Congresului al IX-lea și ale 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1965, privind ridica
rea agriculturii pe o treaptă 
superioară.

La sediul cooperativei agri
cole din Voila, a doua zi după 
adunarea de dezbateri, consi
liul de conducere se întrunea 
în prima sa ședință. Se luau 
în discuție numeroasele pro
puneri ale oamenilor privind 
o mai 
muncii, 
planului de producție pe bri
găzi și echipe, se stabileau 
primele măsuri, se reparti
zau primele sarcini. Cîteva 
zeci de sănii și remorci duc 
la cimp îngrășăminte natu
rale. La grădina de legume se 
confecționează răsadnițele. Că
tre sectorul zootehnic se în
dreaptă materialele pentru con
struirea unui nou grajd. In cîmp 
se fac măsurători pentru 
rea a 40 de hectare.„Anul acesta sarcinile rite de plan pe care ni fixat, ne obligă la o campanie neîntreruptă, declanșată o dată cu adunarea generală, ne spune tovarășul GH. OPRIȘ, președintele cooperativei agricole. Ne-am propus să obținem mai mult decît anul trecut cu 100 kg grîu la hectar, cu 150 kg porumb, cu 2 000 kg sfeclă de zahăr,- să sporim numărul vacilor cu lapte cu 90 capete, să livrăm statului 4 400 hectolitri lapte față de 2 800 cîți am livrat anul trecut. Sînt deci de făcut treburi multe. Hotărîrea cu care oamenii și-au manifestat aprobarea față de aceste obiective, ne dă siguranța că vom reuși".Dacă la precizările tovarășu
lui președinte adăugăm supra
fețele mari de pe care vor tre
bui obținute aceste producții 
sporite (528 hectare cu grîu, 
380 hectare cu porumb, 278 
hectare cu cartofi, aproape 100 
hectare cu sfeclă de zahăr) în
țelegem volumul de muncă ne
cesară, eforturile sporite, nece
sitatea organizării mai judicioa
se a muncii.

Ce și-au propus să facă cei 
peste 200 de tineri din comună 
pentru a veni în sprijinul rea
lizării sarcinilor sporite de pro
ducție ale cooperativei ? Dăm 
cuvîntul cîtorva din cei care 
au răspuns la întrebarea noas
tră:

VALENTIN GHEȚEA, 
secretar 

al comitetului 
U.T.C. pe comună„La primul punct din planul nostru de muncă ne luna

bruarie am înscris tinerea adunărilor generale ale organizațiilor de bază pe brigăzi, în care să se prezinte planul de producție al brigăzii și echipei în așa fel îneît fiecare tînăr să știe precis ce anume are de făcut, cînd și cum. Pînă în prezent au avut loc trei aseme-
MIHAIL DUMITRESCU

Inul trecut, noua cifră de plan oglindește întocmai posibilitățile existente la Exploatarea
I
I
I rezerveletehnicienii, râ câ nrint
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I orășenesc Pe s-a întreprins nunțită a cau
I

minieră Vulcan. Colectivul minei și-a exprimat convingerea că sarcinile planificate pentru 1966 sînt pe deplin realizabile și vor putea fi depășite dacă se vor pune în valoare toate rezervele disponibile. Minerii i, inginerii consideră că principala rezervă constă în crearea condițiilor pentru ca toate brigăzile să-și realizeze lună de lună sarcinile de plan.Analiza activității luna ianuarie a arată nei s-au obținut bune rezultate în întrecerea socialistă. Brigăzi ca cele conduse de tinerii Șerban Nicolae, Gantz Stefan sau Drob Gheorghe, Nicoară Ioan, Zaharia Vasile etc. au extras mii de tone de cărbune peste prevederile planului. în același timp însă, 30-35 la sută dintre brigăzi au rămas sub plan. Cu alte cuvinte, rezultatele unora au fost diminuate de lipsurile altora.Din inițiativa Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R., > o analiză amă- cauzelor care determină rămînerea sub plan a u- nor brigăzi și s-au propus conducerii minei măsuri adecvate. La analiza organizată în

De ce răimn sub plan

din anulcă la

(Agerpres)

din

trecut și acestui an, nivelul mi- oasupra

bună organizare a 
se tăcea defalcated

iriga-spo- le-am

(Continuare In pagina a ll-a)

Mecanizatorii de la S.Kl.Tt Radomirești, regiunea Argeș, au executat reparațiile mașinilor agri
cole și tractoarelor în proporție de 94 la sută. In fotografie: Un grup de mecanizatori în

tr-un moment de răgaz Foto; AGERPRES

Miniaturi
„Reglarea automată a 

vitezei motoarelor a- 
sincrone cu rotor în 
scurt circuit, alimen
tate prin convertiz'oare 
statice de frecvență". 
Cînd am aflat titlul a- 
cestei noi invenții ro
mânești, brevetată de 
curlnd la O.S.l. — O- 
iiciul de Stal pentru 
Invenții — mare lucru 
n-am Înțeles. Am în
țeles însă că noua in
venție e de mare ră
sunet, cînd am aflat 
că e în curs de breve
tare tn S.U.A., Anglia,

Japonia, R.F.G. R.D.G., 
R. S. Cehoslovacă, 
Franța și Elveția. O nouă idee originală 
românească își croieș
te drum larg în lume.

Invenția a fost con
cepută și realizată — 
mi s-a spus la O.S.l. 
— de 
Dore 
de un 
tineri 
care cel mai în vîrstă 
de 31 de ani, toii sa- 
lariați ai Institutului 
de Proiectări Automa
tizări (I.P.A.).

inginer doctor 
Landau, ajutat 

grup de cinci 
ingineri, dintre

de care în- invagoneti, pricinuiesc treruperi transportul subteran și întîr- zieri de 2—3 ore în aprovizionarea zilor cu riale, pierderi influență productivității
brigă- mate- Aceste de nega-timp au tivă în abataje. O insuficientă a- tenție s-a acordat întreținerii parcului de vagoneți și locomotive, reviziilor planificate și reparațiilor de calitate a utilajelor și instalațiilor.Pentru aceasta se cere intensificată munca educativă în rîn- dul minerilor, pentru creșterea răspunderii acestora față de calitatea lucrărilor de întreținere și reparații efectuate. Organizațiile U.T.C. trebuie să organizeze mai multe acțiuni de muncă patriotică pentru curățirea galeriilor și evacuarea materialelor fieroase vechi care stîn- jenesc producția. Pentru că majoritatea muncitorilor de la întreținere sînt tineri, proaspeți absolvenți ai școlilor profesionale, organizațiile U.T.G. trebuie să se preocupe mai îndeaproape de sprijinirea acestor tineri în ridicarea calificării profesionale și întărirea disciplinei muncitorești.Din discuțiile cu minerii, din situația de pînă acum, a mai reieșit că la neîndeplinirea planului la producția de cărbune a contribuit și activitatea necorespunzătoare din sectorul investiții. Puse pe planul doi, brigăzile de la pregătiri nu au beneficiat de atenția cuvenită din partea conducerii minei și a sectoarelor, acordîndu-se prioritate celor din cărbune, în multe cazuri, aceste brigăzi n-au fost asigurate cu toate posturile planificate, muncitorii fiind trecuți pe diferite perioade în abataje sau

Ing. DUMITRU ALBESCU 
șeful comisiei economice 
a Comitetului orășenesc 

Petroșani al P.C.R.
LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara 

(Continuare in pag. a lll-a)

O invenfie

se pregătește de
Nu mi s-a părut 

lipsită de interes ideea 
de a informa pe citi
torii noștri despre a- 
ceastă colaborare în
tre cei cinci tineri in
gineri și un doctor 
inginer, probabil un 
venerabil septuagenar 
om de știință.

Așadar, iată-mă 
fata somptuoasei 
diri, cu schelet de
tal și pereți de sticlă.

în 
cla
me-

care străpunge cerul 
Capitalei, la marginea 
fostei gropi Floreas- 
ca: sediul I.P.A. Sînt 
condus Ia un lift, 
urc cîteva etaje, stră
bat . un coridor și, în 
sfîrșit, intru pe o ușă 
pe care scrie: „Ate
lierul de acționări e- 
lectrice". întreb de in
giner doctor Dore Lan
dau. Aștept să fac cu
noștință eu bătrinul

de știință. Dinom
mulțimea de aparate, 
motoare și fel de 
de mașinării 
spre mine un 
Talie mijlocie, 
frunte înaltă, 
vii, cercetători. Seamă- 

atîția tineri, 
semnalment 

care să-mi 
ar avea ceva

iei 
vine 

tînăr. 
suplă, 

ochi

nă cu 
nici un 
exterior 
spună că 
deosebit.

Are 27 de ani, este

drum
membru ăl Uniunii 
Tineretului Comunist 
și face parte din Co
misia de învătămînt a 
Comitetului raional 
„30 Decembrie", al 
U.T.C.

EI este „bătrînul" și 
„venerabilul" meu om 
de știință, cercetător 
și inventator, inginer 
doctor Dore landau.

STEFAN 
HARALAMB



Specificul întreprinderilor din ramura industrială pentru care Grupul școlar — chimie din București pregătește viitoarele cadre, impune folosirea cu precădere a sistemului atașării elevilor, pe timpul practicii în producție, pe lîngă cei mai calificați muncitori. Acest sistem își are, firește, avantajele sale. Este în afara pricărei îndoieli că el dă roade bune, atîta vreme cît școala, uzina, organizația U.T.C. — prin mijloacele și metodele de care dispun — sînt preocupate, pe de o parte, să cultive în rîndul elevilor un interes deosebit pentru îndrăgirea și însușirea meseriei, iar, pe de altă parte, să sădească la muncitorii cu experiență, răspunderea de a îndruma cu toată atenția pașii tinerilor.Există multe locuri unde elevii școlii noastre aflați la practică, sînt supravegheați și îndrumați în permanență de muncitori și cadre competente, și obțin ca urmare rezultate bune în pregătirea lor. Aș cita, de pildă, întreprinderi ca „Reactivul", Fabrica de medicamente „Sintofarm", Fabrica de mase plastice „București", cea de fire și fibre sintetice „Viscofil" și altele. In astfel de întreprinderi pregătirea cadrelor este privită ca o sarcină de mare răspundere, iar elevii — azi pe băncile școlii — sînt considerați, pe bună dreptate, proprii lor viitori muncitori.Sînt însă întreprinderi unde grija pentru instruirea eficientă a elevilor lasă foarte mult de dorit. Unii dintre muncitori care au pe lîngă ei, pentru a-i califica, elevi ai școlii profesionale, consideră acest lucru ca o sarcină în plus, nu le asigură condiții pentru a învăța așa cum trebuie meseria. Mal rău este că

diminuarea răspunderii pentru buna pregătire a elevilor se manifestă și la unii șefi de secție, ateliere, sectoare, la a- cei oameni care, pe locul de muncă respectiv, sînt de fapt purtătorii de cuvînt ai conducerilor de întreprinderi.Desigur, hotărîtoare în asigurarea unei calificări superioare a elevilor este, în primul rînd, grija de care trebuie să dea dovadă muncitorii care au primit sarcina să califice e- levi ai școlii profesionale. Lu-

ponsabil cu probleme de învă- țămînt pe uzină, funcție de bază — practica elevilor fiind ceva colateral. Acest om, efectiv nu poate face prea mare lucru, deoarece are de rezolvat și multe alte sarcini.Iată un caz. La Uzina „Danubiana", de-abia în urma unor mari intervenții și ajutați de Direcția personal și învăță- mînt din Ministerul Industriei Chimice, am reușit să determinăm conducerea tehnico- administrativă să scoată din
Cind forul tutelar
tutelează... lipsa

crurile trebuie privite însă și într-o altă lumină. Hotărîrea partidului și guvernului cu privire la organizarea învăță- mîntului profesional prevede ca fiecare întreprindere să desemneze un număr de oameni cu experiență care să fie scoși din producție și să controleze, să îndrume practica elevilor. Dar în loc de a respecta instrucțiuni clare și precise, elaborate în acest scop, în unele întreprinderi („Neferal“, Fabrica de lacuri și vopsele „Color", Uzina de medicamente „București") așa-zisul „responsabil cu practica elevilor" este în același timp res-

seproducție un om care să ocupe exclusiv de controlul și îndrumarea mai amănunțită a practicii elevilor. Pregătirea lui profesională nu este însă corespunzătoare (absolvent a 11 clase și calificat la locul de muncă).Este necesar să repet că factorul hotărîtor în asigurarea unei bune pregătiri profesionale a elevilor este preocuparea atentă, plină de grijă a muncitorilor pe lîngă care sînt dați, a șefilor de secție. Nu trebuie însă neglijat sprijinul pe care-1 putem primi, atît noi cît și uzina, din partea instructorilor. Ei sînt chemați

și au posibilitatea să îndrume mai operativ munca elevilor, să vegheze asupra rotirii lor pe la diverse faze ale procesului de producție, să aducă la cunoștința conducerii uzinei și școlii toate problemele legate de buna desfășurare a practicii elevilor, de disciplina lor la locul de muncă ș.a.m.d.Necesitatea prezenței unui anumit număr de instructori scoși din producție în fiecare uzină este cerută de însuși specificul întreprinderilor din sectorul nostru (întreprinderi întinse pe mari suprafețe, multe secții, un proces tehnologic complex etc). In plus, elevii școlii noastre sînt repartizați la practică în peste 20 de întreprinderi răspîndite în toate colțurile Capitalei și chiar în comunele învecinate. In trimestrul III, aria lor de răspîndire se va lărgi cu combinate și întreprinderi din provincie. Este de la sine înțeles că în controlul și nu se poate mult o dată la întreprinderile îndepărtate o dată la două săptămîni.Pentru solutionarea diferendului continuu care există între școală și întreprinderi în astfel de probleme, absolut necesar mai serios forul Iar din minister, determine conducerile întreprinderi să-și respecte o- bligațiile.Propun, de asemenea, să se accelereze pregătirile pentru crearea laboratorului tehnologic care să fie folosit de elevi în timpul practicii. Se impune ca dotarea acestor laboratoare să se facă într-un timp foarte scurt și la un nivel corespunzător.

astfel de condiții îndrumarea școlii asigura decît cel pe săptămînă, iar
cred că este să intervină nostru tute- E1 trebuie să unor

Moderna mașină de rectificat

î cilindri de laminoare de la Uzi-

na „Laromet" din Capitală este

mînuită cu multă pricepere de

f
• Au fost amenajate DIN

dormitoare pentru
constructoriIn timpul iernii, activitatea pe șantierele de construcții devine mai anevoioasă, dar aprovizionarea cu materialele necesare, organizarea temeinică a lucrului ca și asigurarea celor mai corespunzătoare condiții de aazare a muncitorilor creează posibilitatea ca munca să se desfășoare fără întreruperi, iar obiectivele în construcție să fie realizate la termenele stabilite.La grupul de șantiere nr. 3 din Satu Mare nu a fost acordată suficientă atenție asigurării tuturor acestor condiții. De aceea, au și fost înregistrate unele rămîneri în urmă față de plan. Blocul cu 72 de apartamente din cadrul șantierului microraion, de exemplu, a fost dat în folosință abia în luna decembrie, loc de 1 septembrie 1965.Cauza principală care terminat o încetinire a mului lucrărilor a fost a

înde- rit- aceeia
Pe urmele

scrisorilor
nepublicate

fostcă muncitorilor nu le-au asigurate din timp condițiile de cazare, iar o dată cu sosirea frigului — ne scria zugravul Miculaș Gheorghe — mulți au părăsit șantierul.Situația descrisă de corespondent a constituit obiectul cercetărilor pe care le-a făcut Consiliul regional al sindicatelor Maramureș, în legătură cu care ne-a comunicat că de curînd au fost amenajate dormitoare cu o capacitate totală de 120 de paturi, este con-Unul dintre acestea chiar în microraionul în strucție.Au fost asigurate, de menea, lenjeria de pat, dura și curățenia zilnică a încăperilor.Constructorii de la grupul 3 șantiere Satu Mare au acum create
ase- căl-

condiții bune de locuit.
• Un nou buict-eiprcs,

la Calați„Bufetul Portului" — se cheamă ceea ce de fapt este o circiumă învechită care a rămas mult în urmă față de cerințele consumatorilor ve- niți aici, nu numai să bea un pahar de vin, o țuică sau o bere, dar să și servească o mîncare caldă. Așa ceva însă nu există.Trustul alimentației publice locale Galați, căruia i-a fost trimisă spre cercetare sesizarea corespondentului nostru Ion V. Marin din orașul Brăila, ne-a comunicat că „s-a stabilit ca Bufetul portului să fie reprofilat în bu- fet-expres.Pentru aceasta se vor face reparațiile și modificările cerute, va fi reînnoit mobilierul degradat, iar scaunele actuale vor fi înlocuite cu scaune înalte.Fiind amplasat în imediata apropiere a portului Galați, acolo unde nu mai există alte unități asemănătoare, acest nou local de alimentație publică este absolut necesar și el va fi mult solicitat de consumatori".

CAMPANIE
NEÎNTRERUPTĂ

(Urmare din pag. I) nea adunări. La brigada de la Cincșor, de pildă, tinerii s-au angajat să transporte la cîmp 400 tone de îngrășăminte turale și, dacă timpul va mite, să execute defrișări 200 hectare. Pînă azi au transportate cam două

ION BARBULESCU 
director adjunct 

Grupul școlar profesional 
chimie — București

muncitorul Ioan Dutescu

Foto; AGERPRES

legendele 
șltradliiile 
poporului 

nostru

0 țară cu un astfel de popor...

na- per- pe fost _____ r______  sute tone gunoi de grajd. în următoarele 2—3 zile transportul va fi terminat deoarece s-au format echipe de 4—5 tineri pe lîngă fiecare conductor de atelaj. S-a hotărît ca o echipă să nu-și înceapă activitatea pînă nu sînt prezenți toți tinerii, pentru a dezvolta răspunderea îndeplinirii angajamentelor te, spiritul de muncă în lectiv.Pentru că anul trecut au șl tineri care au avut un măr de zile-muncă mai mic cît media pe cooperativă, ne-am propus ca pe brigăzi să organizăm „seri de calcul pe zile-muncă". O asemenea adunare s-a ținut la brigada a treia și după părerea tinerilor a fost reușită, deoarece tovarășul inginer a scos în evidentă legătura strînsă dintre zilele- muncă efectuate de cîțiva tineri din brigadă, producțiile obținute, acumulările cooperativei, pe de o parte, și cîștigul fiecărui tînăr, pe de altă parte.Punctul trei din plan se referă la necesitatea îmbunătățirii calității lucrărilor ta toate locurile de muncă. De obicei tinerii care vin nepregătiți la învățămîntul agrozootehnic fac și lucrări de slabă calitate. S-a hotărît ca la închiderea cursu- rlor să se organizeze cu aceștia o recapitulare a cunoștințelor predate, strîns legată de sarcinile concrete ale fiecărui tînăr".

cu multă întîrziere, sau deloc. Eu aș fi de părere ca seara, cînd se string brigadierii Ia ședința de plan, să fie prezenți, prin rotație și 4—5 membri ai comitetului U.T.C. pe cooperativă. Din analiza muncii ei pot afla cine a lipsit în ziua aceea, și cineApoi, să meargă să discute cu aceșta, chiar în seara aceea sau a doua zi".
a muncit mai slab.

CORNEL CIUNGARA 
șeful brigăzii I 

de cîmp

IOAN NISTREA

de Alexandru Mitru
După moartea lui Iancu de 

Hunedoara, o altă mină de ro
mân ridică sabia cu aceeași 
neînduplecată și vrednică vi
goare împotriva imperiului o- 
toman. Mîna aceasta era a lui 
Vlad Țepeș.

Cîntat de cei cu dragoste de 
țară, temut și hulit de duș
mani, Vlad Țepeș scrie cu 
faptele și eroismul lui o pa
gină de istorie dintre cele 
mai glorioase, amplificată de 
zecile de legende ce s-au creat 
pe seama lui.

Figura sa apare tn aceste 
legende dominată de un cald 
patriotism și de o ură fără 
margini împotriva dușmanu
lui cotropitor, a boierimii tră
dătoare.

Ceea ce a impresionat cu 
deosebire imaginația cîntăre- 
ților și naratorilor populari, 
nu numai din țara noastră, ci 
pînă departe peste hotare, a 
fost curajul său fără egal.

Atît legenda cît și istoria 
amintesc bunăoară faimosul 
atac de noapte cînd Țepeș a 
căutat cortul lui Mahomed, 
ca, răpunîndu-l cu mîna lui 
pe împăratul turcesc, să lichi
deze într-un chip rapid și si
gur invazia otomană. Cortul

sultanului a fost din neferi
cire confundat cu acela al 
unui pașă. Pierderi românii 
nu au avut. In schimb duș
manii — în panica iscată, la 
lumina făcliilor rătăcind fan
tomatic prin noapte, a sune
telor înfiorătoare ale cornu
lui și a ordinelor contradicto
rii strigate în turcește de Țe
peș — s-au ucis vreme înde
lungată, închipuindu-și că se 
luptă cu românii.

O legendă ni se pare îpsă 
cu deosebire semnificativă în 
ce privește devotamentul oas- 
tei de țărani liberi, orășeni și 
mici boieri, care-l înconjura 
pe Țepeș.

După strălucita victorie a 
atacului de noapte, se știe că 
Țepeș s-a retras la nord de 
Tîrgoviște. Cetele lui au con
tinuat să hărțuiască armatele 
turcești ce înaintau îngrozite 
de priveliștea ce li se oferea : 
o pădure de țepi lungă de trei 
kilometri și lată de un kilo
metru, în care erau înfipți, 
așa cum susține legenda, pes
te douăzeci de mii de otomani 
prinși în luptă.

Sultanul însuși privea în 
toate părțile cuprins de spai
mă, și numai trufia de mare 
cuceritor îl reținea să nu dea 
imediat

Furia 
trupele 
nici un 
lui Țepeș, 
dispăreu ca niște umbre, dîn- 
du-i lovituri dureroase. Nă
dăjduia că interogînd sau su- 
punînd la chinuri un astfel de 
prizonier să poată afla — ceea 
ce îl interesa în primul rînd 
— unde se găsea Țepeș și care 
îi erau planurile.

Deodată un ofițer se înfă-

tînă- 
lui.

țișă în grabă mare și îi rapor
tă că un detașament de spahii 
a reușit, în sfîrșit, să pună 
mîna pe un tînăr luptător 
român. Tînărul pătrunsese 
pînă în apropierea gărzii lui 
Mahomed, dar fusese surprins 
și țintit cu o săgeată. Rănit, 
se apărase cu disperare, ca un 
leu, și trebuise să fie legat ca 
să nu-și ia viața.

Mahomed porunci ca 
rul să fie adus înaintea
Oșteanul, bine cetluit, a fost 
tîrît în fața sultanului și aces
ta îi puse îndată întrebarea 
care-l ardea: unde se află 
domnul Țării Românești ?

— Pretutindeni și nicăieri 
— fu răspunsul dîrz al tână
rului prizonier. Și cine vrea 
să-l găsească n-are decît să 
se ducă să-l caute...

Mahomed se încruntă, puse 
mîna pe hanger, dar pe urmă 
se răzgîndi și îl cercetă mai 
departe, zicîndu-i:

— Văd că nu vrei să ne 
destăinui locul unde se află 
stăpînul tău. Mărturisește-ne 
măcar de cîți oșteni dispune...

— Mai puțin cu unul decît 
ar fi trebuit să aibă — grăi la 
fel de cutezător prizonierul. 
Și dacă înălțimea ta nu crede să se ducă singur să-i 
mere...

lua-co-fost nude-
„Tinerii trăiesc azi bine, se bucură de atenția și grija noastră, a celor mai vîrstnici. Unii dintre ei, însă nu știu să cosească și noi trebuie să angajăm cosași din alte comune, nu știu să dea cu sapa la cartofi sau la sfecla de zahăr și toate acestea li mărunte". se par lucruri
NICOLAE 
instructor 

de partid

DIACONII 
teritorial

s

@ Atacul de noapte Groaznica pădure de 
țepi H Tînărul prizonier

Clocotind de supărare, sul
tanul îl amenință pe viteazul 
român că de nu va răspunde 
nici de data aceea, cu umilin
ță, așa cum se cuvine, la în
trebările ce i se pun, va fi 
spînzurat sau, și mai rău, va 
fi tăiat în două cu fierăstrăul, 
ca un trunchi de copac.

— Așa mi s-ar și cuveni, a 
glăsuit din nou flăcăul, de 
vreme ce m-am lăsat prins de 
dușmani.

— Invoindu-te să ne faci 
declarațiile cerute, îți vei sal
va totuși viața, te voi dărui 
cu multe pungi de galbeni și 
îți voi da un rang mare în 
oștirea otomană, l-a luat pe 
altă coardă sultanul, nădăj
duind că în felul acesta îl va 
ispiti să vorbească.

— Mărite împărate, i-a răs
puns cu liniște și demnitate 
prizonierul, nu te mai strădui 
fără rost. Află, ceea ce poate 
nu ai știut pînă azi, că pe un 
oștean al lui Țepeș nici frica 
de moarte și nici făgăduielile

de mărime sau de avere nu îl 
vor face să-și vîndă țara.

Impresionat de tăria tînă- 
rului luptător, sultanul i-a 
mai pus o ultimă întrebare și 
anume dacă toți oștenii 
Țepeș sînt la fel de neînfri- 
cați și de viteji.

— Eu sînt cel din urmă 
dintre ei, a rostit prizonierul, 
pleeîndu-și fruntea cu mîh- 
nire, cel mai netrebnic și mai 
lipsit de mîndrie. Altminteri 
trebuia să fiu acum sau liber 
sau mort și nicidecum un 
prins de război înlănțuit în 
fața înălțimii tale.

La auzul acestor cuvinte, 
se povestește că sultanul ar fi 
exclamat că o țară în care 
viețuiește un astfel de popor 
nu crede că va putea fi vreo
dată biruită și transformată 
în pașalîc. Și, copleșit de ui
mire și admirație, a săvîrșit 
un gest pe care nuri mai fă
cuse niciodată: i-a dăruit tî- 
nărului libertatea.

lui

„Tematica adunărilor generale din această perioadă este desigur foarte ‘ tînăr trebuie să știe ce are de făcut el, echipa și brigada din care face parte. Cred însă că în cadrul acestor adunări ar trebui să se mai discute și altceva. Noi ne cunoaștem bine unii pe alții. Știm de anul trecut că sînt tineri care nu vin cu regularitate la muncă, sau dacă vin nu se țin de treabă. Pentru a putea obține producțiile sporite stabilite la toate culturile, asemenea lucruri nu trebuie să se mai aceea, eu cred că în aceste adunări tați foarte zați" anul monstreze prezintă muncă, sau neparticiparea Și aceasta îndeosebi cu unele fete care de la o anumită vîrs- tă încep să se considere gospodine și nu mai vin la muncă. Să cunoaștem motivele care determină să lipsească de cooperativă pentru a putea cum să le ajutăm".

bună. Fiecare

întîmple. De era bine ca să fie discu- tinerii să li se ceseriostrecut, prin calcul participarea lor

MIHAI SCHVAB

„vi- de- re- la lor.
le la ști

„în general ne propunem facem multe lucruri bune. Dar cînd este vorba să urmărim cum sînt îndeplinite, o facem
Să

„Și la adunările generale pe brigăzi la care am participat am recomandat tinerilor să fie mai combativi, mai atenți unii față de alții, să nu treacă ușor, cu nepăsare pe lingă cei care nu se încadrează încă în disciplina muncii. Pentru asemenea intervenții nu trebuie să se aștepte adunarea generală, ci trebuie acționat ori de cîte ori se ivește un caz. Perspectivele mari ale agriculturii, oglindite și în planul de producție al cooperativei din Voila, cer din partea fiecărui cooperator, fiecărui tînăr mai multă conștiinciozitate, pricepere șl pasiune în tot ceea ce face. Către educarea acestor trăsături de caracter trebuie să-și îndrepte atenția organizația U.T.C.".
Părerile transcrise mai sus, 

nu mai necesită comentarii. 
Ele sînt tot at ițea sugestii pen
tru activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate. Ținem doar să subliniem ideea unei largi 
consultări cu masa de tineri 
îndeosebi cind comitetul U.T.C. 
își iixeazd planul de muncă 
pentru ca rolul organizațiilor 
U.T.C. tn mobilizarea tinerilor 
la muncă să fie pe deplin rea
lizat, tinerii înșiși conside- 
ilndu-se pe acest cuvlnt Înfăp
tuitorii propriilor lor hotătlri.

Șezătoare 
literară 
omagială

In cel mai tînăr oraș al Ba
natului — Bocșa — trăiește cel 
mai hătrîn poet popular din a- 
ceastă parte a țării: octogenarul 
Petre Oancea. Sub îndrumarea 
lui a apărut, timp de mai multe 
decenii, revista de satiră populară 
„Văsiova" — după numele unui 
cartier al orașului — în coloa
nele căreia Tata Oancea, așa cum 
este denumit de consăteni, încer
ca, după cu spunea și el de 
multe ori, „să îndrepte lucruri 
sMrhbe din nedreptățile sociale 
ale vremii". Redactor, poet și în 
același timp răspînditor al revis
tei, Tata Oancea a scris peste 
5 000 de poezii, precum și sute 
de întâmplări, povestiri, snoave, 
fabule și note polemice.

La a 85-a aniversare a naște
rii poetului popular, filiala din 
Timișoara a Uniunii Scriitorilor 
i-a dedicat o șezătoare literară 
omagială, ținută la Reșița, la care 
au participat, 
Oancea, mai 
orașul de pe

ordinul de înapoiere, 
îl mistuia totodată că 
lui nu izbuteau să ia 
prizonier din cetele 

care apăreau și

in
să-

Foto : 
GR.

PREPELIȚA
Tentație

(Agerpres)

împreună cu Tata 
mulți scriitori din 
Bîrzava.

Luna cărții la 
sate“. Mici citi
tori din com. 
Popești - Leor- 
deni, regiunea 
București, 
biblioteca 

teascâ

tragedie
uferințele nea
mului Labda- 
cid, mitul pro
meteic sau al
te momente a- 
le mitologiei 
grecești sînt re
descoperite cu 
insistență de

către dramaturgii contempo
rani. Nu este un simplu ca
priciu. Predilecția pentru a- 
naliza valorilor tragice ale 
existenței își întîlnește justifi
carea în însăși condiția scriito
rului burghez, căruia singură
tatea, refuzul proiectării eu- 
lui în lumea exterioară se 
impun ca unice soluții de exis
tență. Gravele probleme ale 
vremii acordă miturilor Greci
ei un nou conținut Jean Coc
teau spunea: „poate experiența 
mea este un nou mijloc de a 
face să trăiască marile capo
dopere". Această intenție l-a 
animat și pe Anouilh.

înainte de a ne referi la 
piesă, merită amintite datele de 
construcție necesare obținerii 
unei tragedii. Pentru Hegel, cel 
dintîi, situația tragică apare ca 
rezultat al tensiunii dintre 
două principii oponente, egal 
justificate. Ce spune A. Camus, 
adept al aceleeași concepții, 
despre Prometeu este exact a- 
plicabil și Antigonei: „Trage
dia va fi cu atît 
cît revolta Va fi 
iar ordinea mai

De aici începe 
ziția noastră se exprimă toc
mai în ana'iza legitimității re-

■ voltei Antigonei. Ea se sacrifi-

mai mare cu 
mai legitimă, 
necesară", 
discuția. Po-

că pentru a păstra vie o ima
gine care lipsește realității, pe 
care aceasta o murdărește : co
pilăria. De ce totuși mica prin
țesă nu obține însemnele unui 
erou tragic ? Deoarece, în rea
litate, ea nu e o revoltată au
tentică, ea apără prin negație. 
Alegerea ei nu apare determi
nată de o existență, de o expe
riență proprie Antigona își a- 
firmă personalitatea sa superi
oară doar prin faptul că alege
rea o dată înfăptuită devine 
destin. Oamenilor ca ea, abdi
carea le e interzisă. Gratuita
tea însă, inutilitățile regale 
pentru care se zbate nu pot 
umple de semnificații un act, 
nu pot naște sentimentul tra
gic. Apariția, intensitatea aces
tuia se datorează faptului că 
dispare o valoare ce purta cu 
sine perspectivele unei dezvol
tări. Tragedia rezultă din im
punerea nemișcării, moartea, 
asupra unei mișcări, viața.

Alegerea făcută în numele 
unui ideal capătă fixitate în 
cazul acestei eroine. Ea refuză 
să mai avanseze, să se creeze 
pe sine trăind. Antigona nu în
țelege că puritatea e un rezul
tat al suferinței, că doar aceas
ta o fortifică și îi acordă atri
bute umane. Refuzînd caracte
rul pămîntesc el existenței ea 
refuză însăși creația.

Cei doi eroi, Creon și Anti
gona. pun problema raportării 
ideal-social Aspirația absolu
tă a Antigonei spre păstrarea 
fericitei condiții infantile cer
tifică înstrăinarea sa deplină 
de social. Idealul său confirmă

dezechilibrul revoltatului bur
ghez individual care moare 
gratuit, fiind lipsit de orice 
perspective încurajatoare so
site de dincolo de zarea pro
priei sale persoane sau clase, 
pe care o preced în dispari
ție" (prof. M. Gheorghiu).

Adevăratul erou ne apare 
Creon. In spectacol acest lu
cru se obține cel dintîi dato
rită lui I. Marinescu, ce-și 
poartă suferința cu alura 
hamletiană, ce mai păstrează 
rămășițe din copilăria pe 
care o apără Antigona. El are 
conștiința compromisului, a

mîndu-și încrederea sa în cu
vînt, în noblețea pe care a- 
cesta o acordă teatrului. Ast
fel însă el a accentuat esen
țiala slăbiciune a textului. 
Anouilh nu e un tempera
ment tragic, și acest lucru îl 
dovedește, incapacitatea sa de a descoperi limbajul tragediei. Căci el discută despre 
probleme existențiale cu 
baj de acuarelă.

Regizorul 
n-a izbutit 
un element 
banalitatea 
cării e supărătoare,

lim-

sau 
nici

//

a renunțat, 
să descopere 
vizual interesant: 
construcției miș- 

decorul

De asta data Anouilh e mai 
apropiat de tragedie, mai a- 
les prin conflictul Medeea— ' 
Creon, Anouilh, nu înțelege 
însă că tragedia refuză varie
tatea, că o caracteristică a ei 
se datorează tocmai unicită
ții problemei. Tragediile au 
limpezimea abstracțiunilor.

In acest spectacol M. Ma- 
rosin și-a construit mai mult 
vizual reprezentația, peda- 
lînd deseori și pe violențe au
ditive. El a izbutit să conducă 
pe cele două interprete Euge
nia Marian (Medeea) 
Caian (Doica) către

de

nimalizează și esențialul con
flict tragic al piesei.

Actoricește, cele două spec
tacole au ridicat probleme 
surprinzătoare pentru unii in
terpret!. Actori ca Gilda Ma
rinescu, Ștefan Iordache au a- 
părut neașteptat de șterși, 
lipsiți de personalitate. Inter- 

Antigonei, prin lipsa 
inte-

și Dodi 
compu-

ANTIGONA" Șl „MEDEEA"

la Teatrul „C. I. Nottaran Și
in

necesității lui. Spusele Anti
gonei nu-l tulbură, căci idea
lul său afirmă acceptarea 
dramei de a trăi și a o utiliza 
în sensul unei acțiuni fruc
tuoase — „Ce grea și respon
sabilă e o afirmație". Nu dis
cuția, ci faptele îl vor deze
chilibra. Finalul frumos al 
șpectacolului — de altfel uni
ca soluție autentic teatrală a 
acestei montări — surprinde 
infernul instalat în viața 
Creon. El descoperă ceea 
ura, inutilitatea la care 
ajuns lupta, sacrificiul 
voluntar. Destinul lui confir
mă părerea lui Anouilh des
pre excluderea posibilității de 
a fixa idealuri existenței și a 
cunoaștt satisfacțiile utilității.

M. Marosin a construit au
ditiv acest spectacol, expri-

lui ce a său

semnat de L. Radian suferă 
de o prețiozitate a modernis
mului, care nu-i ascunde însă 
inconsistența. Spre deosebire 
de decorul de la „Medeea", 
care — esențializat, frumos 
din punct de vedere plastic 
— sugerează condițiile nece
sare compunerii, unei atmos
fere prielnică dezvoltării 
spectacolului.

M
edeea" apare 
ca o tragedie 
datorită 
ziției 
pasiunea 
mantică 
chilibrul

sic, dintre 
cerea cosmică 

a suferinței Medeei și rațio
nalismul utilitarist al lui Ia
son.

opo- 
dintre 

ro- 
e- 

cla- 
plă-

și

nerea unor profiluri 
imagini ale barbariei. 
Medeei a fost ales ca 
pradă și luptă Ea nu refuză 
viața ca Antigona, ci dimpo
trivă își bagă mâinile cu fer
voare în viață, în suferință. 
Prințesa-copil se îndurera la 
gîndul meschinei pregătiri a 
„fericirii", Medeea dimpotri
vă știe că nu se poate altfel, și de aceea sacrificiul genera
lizat este unica lege ce o con
duce. Medeea rămîne totuși o 
ființă pură dincolo de toate 
suferințele și sacrificiile. Ca
pacitatea de rezistență morală 
este sursa măreției sale. Re
gizorul nu s-a preocupat să 
descopere ce și-a păstrat Me
deea de-a lungul convulsivei

brutale, 
Sufletul 
loc de

sale existențe. El s-a limitat 
la a impune actriței un regim 
de solicitare aproape supra
uman, care a obligat jocul la 
monotonie.

Dodi Caian, se integrează 
în violența acestei lumi pri
mare. Mi se pare discutabil 
finalul care afirmă cu certitu
dine insensibilitatea umană. 
(Doica mănîncă pîine cu pof
tă, complet neafectată 
moartea stăpînei sale).

Cei doi oponenți ai Medeei 
sînt Iason și Creon. Cel dintîi 
e o întruchipare comună a 
convenționalismului, a celui 
care nu rezistă la marile 
temperaturi ale pasiunii. Că
utătorul Linei de aur a deve
nit un aspirant nu la ordine 
cosmică sau socială, cum e 
Creon, ci la căpătuială. Per
sonajul e neinteresant, ca 
interpretul (Ion Buzea).

Și aici doar Creon în
terpretarea lui Ion Marinescu 
trezește cu adevărat interesul. 
Actorul transmite convingă
tor tristețea ce l-a cuprins pe 
acest monarh atent la scurge
rea vremii. Interpretul justi
fică atitudinea lui Creon prin 
dilemele născute din senti
mentul acut al îmbătrînirii. 
Poziția regizorală față de rol 
este însă discutabilă. Anouilh 
a creat o opoziție verfectă în
tre Creon și Medeea ca între 
două atitudini fundamentale 
ale ființei umane : romantism 
și clasicism. „Ești străină cu 
ura ta, și cu crima ta aici, sub 
cerul rațiunii", îi spune Cre
on, Medeei. Regele prin cos
tum a fost însă caracterizat 
tot ca reprezentant al unei 
lumi barbare. Creon semnifi
că spiritul elin, 
proape 
Lipsind 
mism.

devenit a- 
noțiune abstractă, 
perfectul antino- 

Medeea-Creon, se mi-

preta 
deplină de participare 
rioară, a accentuat declarați- 
vismul eroinei, iar Șt. Iorda
che, nu depășește în ambele 
spectacole nivelul unui ama
tor. Care poate fi cauza ?

Obstinația în gratuitate a 
Antigonei, debordarea pasio
nală a Medeei fac din ele, in 
viziunea lui Anouilh, niște 
eroine ce se plasează în cen
trul universului, străine de 
marile probleme ale umanită
ții. Acest egocentrism le înde
părtează de noi. Adevărații 
eroi aduc un ideal construc
tiv. Sînt eroi ai pămîntului, 
partizani ai fructificării lui și 
ai roadelor sale. Doar a te cu
noaște pe tine însuți în cola
borare cu lupta pentru ideea 
progresului, a transformării 
lumii, a efortului creator care 
angajează întreaga umanitate 
poate constitui azi idealul 
unui mare erou dramatic. 
Este unicul ideal care îți permite deplinul răspuns afir
mativ dat existenței. Aseme
nea eroi sînt cei care poartă 
mereu mai departe stindar
dele frumuseții umane, capa
bili să intoneze sacrele cu
vinte sofocleene ■ „In lume-s 
multe mari minuni / minuni 
mai mari ca omul nu-s“.

GEORGE BANI;



PROIECTUL

DE DIPLOMA
Cei 150 de absolvenți ai Facultății de industrializarea lemnului — Institutul politehnic Brașov — în curînd candidați la diploma de ingineri — și-au terminat proiectul de diplomă. în sălile de proiecte este acum liniște. Și totuși, examenul de stat se a- propie. Ii simți prezenta tocmai în atmosfera de liniște în care se desfășoară pregătirile.Despre această pregătire și despre temele de proiecte propuse spre rezolvare în acest an, am stat de vorbă cu cîtiva dintre cei ce-și încheie curînd o etapă de viată: studenția. Fiecare cu pasiunile sale, dar, năzuința care le călăuzește activitatea de acum — și le-a călăuzit-o în tot timpul studenției — este integrarea deplină și chiar din primul lor schimb în procesul muncii, a- plicarea cu bune rezultate a celor învățate în anii de facultate.Perspectiva muncii lor — pe care o cunosc bine cu toții — este conturată cu claritate în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. Discutînd cu ei despre proiectele de diplomă, am aflat că, de fapt, încă din studenție și-au pus problema unor contribuții personale la realizarea unor obiective ce stau în fața ramurei industriale în care vor lucra.
„La fabrica de mobilă, cu 

capacitatea de 10 000 garnituri 
(cameră de zi) anual, pe care 
am proiectat-o — spunea ȘER- 
BAN RADULESCU, unul dintre absolvenți — am propus 
organizarea procesului tehno
logic în flux; astfel, că se vor 
putea folosi mai bine suprafe
țele de producție și se vor face 
însemnate economii de timp și 
forță de muncă. Am renunțat 
la unele „piese" prevăzute în 
garniturile actuale și am pro
iectat altele cu o linie mai 
simplă, mai modernă, cu o 
tehnologie de execuție ușor 
realizabilă".Mergînd pe linia introducerii în procesul de fabricație a unor utilaje noi, de mare capacitate, ILARION BUFU a- duce pentru realizarea unei producții anuale de 10 000 garnituri de mobilă tip „Modern IH“ (tema sa de proiect) soluții care au la bază o amplă și temeinică documentare. Am notat dintre acestea : folosirea pentru furniruirea panourilor de mobilă a unei prese hidraulice monoetajată semiautomată, cu posibilitatea de automatizare, pe care a și proiec

tat-o. Această presă „realizabilă în țara noastră și mult mai avantajos decît dacă s-ar aduce din străinătate", așa cum afirma autorul, permite dublarea producției și asigură o bună calitate produsului.Multe alte teme, ca de pildă : „Instalațiile pentru prepararea rășinilor formaldehidice din rășini sintetice carbamidi- ce“ și „O fabrică de plăci a- glomerate de mare capacitate", se rezolvă pentru prima dată, și, deși realizatorii au' avut la îndemînă o bibliografie săracă, aproape în exclusivitate străină, ei au dat soluții concrete care, așa cum afirmă u- nele cadre didactice de la catedra de specialitate „depășesc cu mult orizontul unor exerciții tehnice".Din discuția cu ION CURTU, despre proiectul său, am notat : „In fabrica de plăci fibro- 
lemnoase pe care am proiec
tat-o voi folosi procedeul de 
prelucrare semiuscat. Acest 
procedeu presupune utilaje 
mai puține, un consum de nu
mai 40 tone apă industrială 
pentru o tonă de produse, față 
de 175 tone în cazul procedeu
lui umed. Tot în favoarea pro
cedeului ales au influențat și 
greutățile ce le implică puri
ficarea apelor reziduale". Aplicarea procedeului amintit și folosirea ultrasunetelor pentru fluidizarea parafinei, în locul metodelor chimice, l-au condus la cifra de 1 500 000 lei economii anual.Prin varietatea sarcinilor de a proiecta noi capacități de producție, noi utilaje de mare productivitate, de a aplica procedee tehnologice bazate pe cele mai recente descoperiri ale științei, de a îmbunătăți necontenit calitatea produselor — temele proiectelor propuse în acest an se înscriu în sfera preocupărilor de a ridica tot mai mult această ramură tînără a industriei.Originalitatea și perspicacitatea cu care sînt rezolvate, dovedesc seriozitatea pregătirii în anii de studenție, documentarea profundă în timpul practicii, răspunderea cu care sînt privite sarcinile din activitatea viitoare.Dar, desigur, aprecierea definitivă a valorii acestor proiecte o va da examenul de stat și, în ultimă instanță, producția.

ION TUREAC 
asistent

SPORT
Universiada de iarnă

Hochei: România-ltalio 11-0
TORINO 8 (Agerpres). — Turneul final al competiției de hochei 

pe gheață, din cadrul „Universiadei de iarnă", a început aseară 
la Torino cu meciul dintre selecționatele României și Italiei. In 
mare vervă de joc, hocheiștii români au repurtat victoria cu 
scorul categoric de 11—0 (5—0, 2—0, 4—0). Punctele au fost mar
cate de G. Szabo (3), Tarciu (2), I. Szabo (2), Varga (2), Pană și 
Scheau.

La turneul final mai participă echipele Canadei, U.R.S.S., Ceho
slovaciei și Finlandei.

nu «oDco» oficial, reprezeattad 
Universitatea Yale din New Ha
ven, unde urmează cursurile facul
tății de medicină. Schollander a 
luat startul în ștafeta da 4x100 
yarzî lîber, fiind cronometrat (în 
schimbul său) cu timpul de 46*6/10.• Din nou un sfîrșit de săptămână bogat în activitate compe- tițională pentru schiorii noștri fruntași. După cî- teva concursuri de verificare.

★

Ședința Consiliului

Superior al Agriculturii

Marți dimineața a avut loc ședința Consiliului Superior al Agriculturii și a Comitetului Executiv al acestuia.Au luat parte Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Vîlcu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei de organizare a Congresului de înființarea Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție, Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, ai consiliilor agricole regionale.Pe baza Decretului Consiliului de Stat privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Agriculturii, a consiliilor agricole regionale, raionale șl orășenești, a fost stabilită prin Hotărâre a ConsiMu- toi de Miniștri componența

Consiliului Superior al Agriculturii, alcătuit din 85 de membri — specialiști — care își desfășoară activitatea în diferite ramuri ale agriculturii. Președintele Consiliului Superior al Agriculturii este Nico- lae Giosan, prim-vicepre- ședinți: Angelo Miculescu, Petre Moldovan și Barbu Popescu ; vicepreședinți: Nicolae Barbu, Bela Cseresnyes, David Davldescu și Nicolae Ionescu. Din Comitetul Executiv al Consiliului Superior al Agriculturii mai fac parte Nicolae Mantz, Marin Stănescu, Vasile Vedeanu, Constantin Anderca, Virgil Gligor, Constantin Marin, Tiberiu Mureșan, Irimie Staicu, Gheorghe Stanciu, Dragoș Toma și Vasile Vîlcu.în continuarea ședinței, Consiliul Superior al Agriculturii dezbate studiul privind dezvoltarea creșterii animalelor în țara noastră, în perioada 1966—1970. (Agerpres)

TORINO 8 (Agerpres). — întrecerile celei de-a 4-a ediții a ,,Universiadei de iarnă" sînt în plină desfășurare. La Sestrieire, pe o ninsoare abundentă, marți dimineața au început probele de schi alpin cu disputarea slalomului special — femei. Victoria a revenit cunoscutei schioare franceze Annie Famose, care a întrecut-o cu o singură sutime de secundă pe reprezetanta Elveției, Therese Obrecht. Cîștigătoarea a

realizat în două manșe timpul de l’26”64/100. Christi Detfurth (Austria) a obținut medalia de bronz. Tot ieri au continuat la Claviere probele de schi-fond. în cursa de 15 kilometri bărbați, pe primul loc s-a clasat concurentul sovietic Igor Voroncihin, cronometrat cu timpul de 58’50’’4/10. Sportiva bulgară Krastana Stoeva a cucerit titlul de campioană în proba de 8 kilometri, străbătînd distanța în 40’01 "1/10. Pe locul doi a sosit poloneza Veronica Budny.

fondiștii noștri se-află în fața unei competiții cu caracter republican. Ei se vor întrece în zilele de 12și 13 februarie la Rîșnov în „Cupa României" pe echipe. în program sînt înscrise probele de 5 km senioare, 15 km seniori, precum și ștafetele de 3x10 km (masculin) și 3x5 km (feminin).Cei mai buni schiori studenți vor lua startul sîmbătă și duminică în campionatele republicane universitare, care cuprind probe alpine (slalom special și slalom u- riaș) și probe nordice.
PE SCURT • PE SCURT

• Ziarul parizian de sport TEquipe, a publicat un clasament al țărilor europene pe baza rezultatelor obținute în anul 1965 la 31 de ramuri sportive, printre care și unele mai puțin practicate ca schiul pe apă, tirul cu arcul, hocheiul pe iarbă etc.România este clasată prima din Europa la handbal și caiac canoe, ocupînd locul 10 în clasamentul general cu 48 de puncte, față de 46 puncte cît a avut anul trecut.

Pe locul întîi se află U.R.S.S. cu 167 de puncte și cele mai bune rezultate la atletism. Italia este prima la ciclism, Anglia Ia rugbi, Austria Ia schi, R. F. Germană la călărie, Danemarca la iahting, Ungaria la pentatlon modern, Belgia la tirul cu arcul, Olanda la hochei pe iarbă.• După o inactivitate competi- țională de o jumătate de an, înotătorul american Don Schollander, campion olimpic la Tokio, și-a făcut reintrarea. El a participat la

• La Budapesta s-a disputat în- tîinirea dintre formațiile V.S.C.Budapesta și T.U.S.A. Dusseldorf (R. F. Germană) contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă (masculin).Deși au fost conduși cu 4—0 jucătorii maghiari au reușit în cele din urmă să cîștige cu scorul de 5—4.în semifinalele competiției, echipa V.S.C. Budapesta va întîlni pe deținătoarea trofeului C.S.M. Cluj.(Agerpres)

Jnepeni, zăpadă imaculată și... cabana „Piatra Arsă'

Foto: N. NICOLAESGU

Marți, 8 februarie, ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, a primit în audiență pe Alexandr Vasi- lievici Basov, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare, ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar, aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonel Kan Son Ciăl, a oferit marți un cocteil.Au participat general de armată Floca Arhip, adjunct al ministrului forțelor armate. Eduard Mezincescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri supe-

Chipul țării se împodobește mereu 

cu noi și impresionante realizări.

Cum îi ajutăm pe elevi să le cunoască?

(Urmare din pag. I)Pe un panou sînt decupate din ziare știri, comentarii, fotografii. De la fiecare pornește cîte un șnur cu un semn la capăt indicînd pe două hărți — a României și a lumii — localitatea sau țara unde a apărut un nou obiectiv sau se desfășoară un eveniment.M-am oprit la aceste două inițiative fiindcă ajută — mai ales pe elevii din clasele mai - mici — să se orienteze operativ asupra celor mai însemnate realizări sau evenimente care trebuie cunoscute.
IOANA SASU, ALIN 

CUCU, 
clasa a X-a BOrganizația U.T.C. a urmărit să asigure continuitate în prezentarea principalelor realizări ale poporului nostru obținute sub îndrumarea înțeleaptă a partidului. Un montaj literar- muzical a avut ca punct de plecare prezentarea cîtorva pagini din lupta în ilegalitate a partidului, a unor aspecte din lupta poporului — baza realizărilor noastre de azi. Apoi, prin lectura dramatizată a unor fragmente din cărți de reportaje și poezii s-au ilustrat cele mai de seamă realizări înscrise la vastul capitol al succeselor anilor noștri.Specificăm că această acțiune s-a desfășurat la sfîrșitul clasei a IX-a. în vară, organizația U.T.C. a programat o excursie Ia Bicaz, orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Brașov, Turda. Astfel am putut vedea „pe viu" obiectivele industria

le despre care am vorbit de multe ori.ha începutul acestui an școlar, cu ajutorul materialelor a- dunate în excursie, s-a făcut un fotomontaj. Tot în trimestrul I, una dintre adunările noastre generale a avut tema : „România în anii de democra- ție-populară". A fost o adunare mai puțin obișnuită. A- veam în față o hartă a patriei. Majoritatea elevilor erau „înarmați" cu jurnalele din excursie, cu materiale din ziare, cu fotografii. Cred că a fost una dintre cele mai reușite adunări generale ale organizației noastre. Fiecare utecist avea ceva de spus, de adăugat.
FLORIAN POTRA, 

clasa a IX-a Bba învățămîntul politic studiem Documentele Congresului al IX-lea al P.G.R. Organizația U.T.C. s-a îngrijit să avem ca propagandiști cadre didactice. Aceasta e foarte important pentru că, conspectând diferite capitole ale documentelor, întîlnim fragmente a căror înțelegere presupune cunoștințe de economie politică și socialism științific. Neclaritățile sînt lămurite în cadrul discuțiilor organizate pe marginea celor studiate. Pentru întregirea cunoștințelor pe care le acumulăm la învățămîntul politic organizația U.T.C. vine cu numeroase acțiuni. în adunarea generală din luna decembrie am discutat despre „înfăptuiri în România socialistă, în lumina Directivelor Congresului". Tot recent s-au vizitat: un nou cartier al orașului aflat în construcție, expoziții care oglin

deau realizările din regiune si din țară etc.
DORIN MESAROȘ, 

LIA HERLEA, 
clasa a X-a AUn mijloc important prin care organizația U.T.C. ne ajută să cunoaștem politica partidului, principalele roade ale acestei politici îl constituie adunările generale și simpozioanele. Fiind o clasă reală e firesc să ne intereseze îndeosebi perspectivele de dezvoltare ale științei și tehnicii în lumina Directivelor celui de-al IX-lea Congres al partidului. Despre acest aspect am discutat, nu de mult, într-o adunare generală a organizației noastre. Mulți dintre colegii noștri s-au referit la ce s-a făcut, la ce se va face, și la excepționalele noastre posibilități de realizare după absolvirea liceului, la ceea ce trebuie să întreprindem concret pentru aceasta.Din categoria activităților reușite mai amintim un simpozion : „20 de ani de la Conferința P.C.R. din 1945“ care a conturat un sugestiv tablou al cuceririlor socialismului la noi.Cu sprijinul tovarășei dirigintă am organizat un simpozion : „Dezvoltarea industriei grele a României" ilustrat cu proiecții, iar cîtva timp mai tîrziu am vizitat întreprinderile clujene „Car- bochim", „Unirea" și „Metalul roșu".Multi elevi și-au manifestat dorința să participe la concursuri gen „Cine știe, cîștigă". în clasa noastră a fost organizat un astfel de concurs pe tema „Să ne cunoaștem orașul nostru". A fost reușit, dar numai un concurs nu ajunge. Zilele acestea se va desfășura, pe baza documentelor de partid, un concurs la nivelul școlii : Dezvoltarea învățămîntului și cercetării științifice din țara noastră. Era, credem, mai interesant dacă concursul se desfășura mai înainte pe clase, iar cîștigătorii să concureze apoi, la nivelul școlii.

în general, organizația U.T.C. inițiază principalele acțiuni pe linia interesului nostru. Uneori însă, graba sau alte cauze, dau naștere unor repetări.
MIRCEA GURZĂU, 

DAN POPOVIC1, 
clasa a IX-a APentru informările politice organizația U.T.C. ne ajută să ne orientăm atenția asupra principalelor evenimente interne și externe. Aceasta asigură o bază de discuții la informarea politică lunară. Apreciem mult inițiativa organizației U.T.C. de a invita la învățămîntul politic și la informările politice activiști de partid, cadre didactice universitare.

IULIANA TODERAȘ, 
GABRIELA LUNGU, 

clasa a X-a CLa unele dintre activitățile a- mintite de colegii noștri am participat și noi fiind organizate la nivelul mai multor clase. Sîn- tem o clasă umană și am folosit literatura beletristică pentru a prezenta cît mai sugestiv realizările și perspectivele de dezvoltare a tării noastre. Activitatea organizației U.T.C. nu și-a regăsit însă întotdeauna „pulsul" normai, lăsînd nefolosite multe posibilități. Ar fi, credem, foarle atractive și folositoare un simpozion „România văzută de personalități din alte țări", întîlniri cu personalități artistice și literare care ne-ar putea spune lucruri interesante despre succesele literaturii și artei din tara noastră. *Comitetele U.T.C. și birourile pe clase de la Liceul „George Barițiu" din Cluj, după cum s-a desprins din ancheta noastră, au inițiat numeroase acțiuni pentru popularizarea realizărilor poporului nostru obținute sub conducerea partidului. Prin răspunsurile date, elevii școlii au conturat și numeroase propuneri. Le transcriem pe cele mai importante :— Pe toți ne Interesează

Deși nu participă direct in procesul de producție, tehnicieneie 
Valentina Chita și Justina Harmagianu de ia laboratorul fenol 
acetonă al Combinatului de cauciua sintetic din orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, aduc, prin analizele ce le iac, o contribuție 

însemnată la îmbunătățirea calității produselor
Foto : FLORIN ȚAGA 

ajustor

INFORMAȚII4riori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice și atașați militari.Marți dimineața a sosit la București, ambasadorul Iranului în Republica Socialistă România, Ahmad Eghbal.în Gara de Nord, ambasadorul iranian a fost întîmpinat de Dionisie lonescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, de funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe.
★

Sesiunea Institutului de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, care a avut loc în zilele de

7 și 8 februarie, a fost consacrată rezultatelor muncii specialiștilor în cursul anului trecut. Referatele și discuțiile ilustrează preocuparea cercetărilor în abordarea și rezolvarea a o serie de probleme strîns legate de cerințele producției agricole, efortul depus pentru a găsi soluții de mecanizare a lucrărilor potrivit cerințelor crescînde ale agriculturii noastre, contribuția la îmbogățirea patrimoniului științei în acest domeniu.
★La invitația Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, între 28 ianuarie și 8 februarie ne-a vizitat țara, pentru schimb de experiență, o delegație

succesele poporului nostru, prestigiul patriei noastre peste hotare. Sînt lucruri de o deosebită importanță despre care putem mai bine vorbi la nivelul clasei. Manifestările pe școală sau pe un grup de clase sînt mai puțin antrenante și mai greu de organizat cu frecvența necesară.— Am vrea șl putem să aflăm mai mult despre ultimele noutăți științifice și tehnice, despre progresele cercetării științei românești. In acest scop, organizația U.T.C. ar putea invita în mijlocul nostru oameni de știință, cultură și artă din oraș care au o viziune de perspectivă, a- supra diferitelor sectoare de activitate, cunosc mai bine noutățile.

— Vrem să cunoaștem mai amplu rolul crescînd al patriei noastre în lupta pentru pace, prestigiul științific și cultural al României peste hotare.— Comitetul orășenesc al U.T.C., în colaborare cu întreprinderea cinematografică orășenească să organizeze, la un cinematograf din oraș sau în alt loc, seri ale filmului documentar de actualitate.— Organizația U.T.C. să planifice într-un trimestru o temă mai mare a cărei cunoaștere să se realizeze prin mai multe acțiuni, diferite ca formă (simpozioane, concursuri, procese literare, expuneri, expoziții) pregătite de un număr mare de elevi.
Orizonturi mai clare pentru iwnca 

din „orizonturi"!

(Urmare din pag. I)la alte lucrări. Din cauza a- ceasta 30—35 la sută din brigăzile sectorului investiții rămîn și ele lunar sub plan, determining totodată și insuccesele brigăzilor din abataje.în privința modului defectuos în care sînt utilizați uneori oamenii sînt semnificative observațiile minerului Drob Gheorghe și ale maistrului Brîulung Năstase. Primul spunea că repartizarea muncitorilor pe brigăzi nu se face conform fișei de acord. „La începutul lunii, spunea minerul Drob, se planifică 18-19 oameni fn brigadă pentru ca în cursul aceleași luni să ne trezim cu 20-22 de oameni în abataj. în același timp, după cum spunea maistrul Brîulung, „unele brigăzi, îndeosebi cele de la pregătiri, lucrează cu un număr redus de posturi, creîn- du-șe greutăți și de o parte și 
de alta".

Experiența brigăzilor fruntașe de la Vulcan a dovedit că nu sînt posibile realizări corespunzătoare acolo unde a- pare o continuă mișcare de oameni, o fluctuație permanentă, că, dimpotrivă, omogenizarea, sudarea brigăzilor de mineri într-Un colectiv disciplinat, familiarizat, organizat temeinic, creează condițiile pentru îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Conducerea sectoarelor trebuie să militeze pentru stabilizarea oamenilor în brigăzi și echipe, să acorde maximă atenție lucrărilor de investiții.Pentru a se putea face o cotitură în activitatea minei Vulcan, se impune folosirea mai intensă, mai judicioasă a cadrelor tehnico-inginerești, în special în acordarea asistenței tehnice în subteran. S-a constatat că repartizarea lor pe brigăzi este formală, că unii, șefi de sectoare și chiar ingineri din conducerea mi..ei (inginerul șef și inginerii șefi ad-
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a Comitetului Central al Sindicatului muncitorilor din industria metalurgică din U.R.S.S., condusă de președintele său, Ivan Kos- tiukov. Oaspeții au vizitat orașele București, Brașov, Cluj, Deva, precum ți Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzinele „Electropute- re“ Craiova și întreprinderea „Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii.Delegația sindicală sovietică a avut o întîlnire cu membrii Biroului Uniunii Sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini din țara noastră, cu care prilej a avut loc un schimb de păreri asupra activității desfășurate de sindicatele din ramurile respective. întîlni- rea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, tovărășească.Marți dimineața, delegația a părăsit Capitala înapoindu-se în patrie. (Agerpres)
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Cinematografe
TOM JONESrulează la Patria (orele8.45) 11,15) 13,45; 16,15;19i 21,30), Flamura (orele 10; 12,30) 15,30) 18) 20,30).
DEPĂȘIREA — Completare
— Și acum puțină gimnasticărulează Ia Republica (orele 9,15; 11,30; 14) 16,30; 18,45; 21,15), Excelsior (orele 10; 12,30; 15,30) 18) 20,30), Festival (orele 9) 11,30) 13,45; 16,15; 18,45; 21,15).
ȘAH LA REGE — Completare
— Adam și Eva în Fiatrulează la Feroviar (orele 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;20.30) , Gloria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), Victoria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
CALEA VICTORIEI sau 
CHEIA VISURILOR — Com
pletare — Băiatul și furtuna rulează la Luceafărul (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;20.45) .
STEAUA BALETULUI — 
Completare — Cucerirea 
timpuluirulează la București (orele 9,30; 11,30; 13,30; 17; 19;21), Grivița (orele 10; 12;14,30; 16,30; 18,30; 20,30),Modern (orele 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANErulează la Capitol (orele 9,30; 12,15) 15,30; 18,15; 21), Melodia (orele 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21).
CRIMINALUL IN VACANȚA rulează la Arta (orele 10;12.30) 15) 17,30; 20 — Completare — Redați-ne viața). Aurora (orele 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 18,30; 20,30 — completare Nomazii).
PROCESUL DE LA NtfRN- 
BERG — ambele seriirulează la Central (orele 9,15; 12,45; 16,15; 19,45), Flacăra (orele 9,30; 13; 16,30; 20).
EXPRESUL PARIS-MUN- 
CHEN — Completare — O vî- 
nătoare neobișnuitărulează la Lumina (orele 10; 12) 14; 16) 18,15; 20,30), Dacia (orele 9,30—15 în continuare 17| 19; 21 —■Completare — Cuceririle timpului).
DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval • rulează la Union (orele 15; 17) 19; 21).
CINEVA ACOLO SUS MĂ 
IUBEȘTE — Completare 
— Știați că...rulează la Doina (orele 11,15; 13,45; 16,15; 19,45;21,15 — program pentrucopii — ora 10).
MUNCILE LUI HERCULE rulează la Giulești (orele 10,30; 13,45; 16; 18,15;20.30) .
AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTO
RIE — Completare — Soma
lia, republică la ecuator rulează la înfrățirea între popoare (orele 10; 15,45; 18; 20,15), Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 — Completare — Compozitorul Aram Haciaturian). 
FATA LUI BUBE — Comple
tare — O vînătoare neobișnu
ită rulează Ia Buzești (orele 11; 15; 17,30; 20).
TREI SURORI — cinemascop rulează la Crîngașl (orele 16; 18,15; 20,30).
ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop rulează la Cosmos (orele 14; 16; 18; 20).
OLD SHATTERHAND —cine
mascoprulează la Bucegi (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45;21.15) , Volga (orele 9,30;11,45; 14; 16,15; 18,45;21.15) .
COLINArulează la Unirea (orele 16; 18,15; 20,30).
VIZITA — cinemascop rulează Ia Tomis (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;20.30) , Floreasca (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45).
TATĂL SOLDATULUI — ci-

juncți) se deplasează sporadic în subteran și nu pe baza unuiprogram concret de control și îndrumare a brigăzilor de mineri. Și mai defectuoasăeste asistența tehnică înschimburile II și III în care, cu excepția inginerilor șefi de schimb și a maiștrilor, prezența inginerilor din conducerea minei sau a sectoarelor este inexistentă.Comitetul de partid a luat măsuri pentru îmbunătățirea asistentei tehnice în toate schimburile și locurile de muncă. O comisie de specialiști a primit sarcina să cerceteze și să găsească soluția pentru extinderea mecanizării în subteran, îndeosebi la operațiile de transport pe distanțe lungi, să sporească randamentul și eficacitatea tehnicii noi introdusă în mină. Specialiștii trebuie să stabilească soluțiile tehnice care să înlăture acest neajuns iar utilajele moderne să fie utilizate la randamentul lor maxim.Rămînerile sub plan a unor brigăzi au fost, firește, influențate și de numărul mare de absențe nemotivate de la șut ale minerilor. In această privință, organizațiilor U.T.G. le revine sarcina de a acționa mai energic in calaborare cu sindicatul și conducerea minei pentru combaterea chiulului și a deselor schimbări de loșuri de muncă.Conducerea minei, în colaborare cu organizația U. T. C. și sindicatul, sub îndrumarea comitetului de partid, a trecut deja la aplicarea unor importante măsuri tehnico-organiza- torice al căror efect se oglindește în succesele care se înregistrează în aceste zile în toate abatajele și sectoarele minei. Trebuie căutate însă în continuare noi posibilități, valorificate toate rezervele pentru spo
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nemascop — Completare — 
Sport nr. 6 — 1965rulează la Vitan (orele 15; 17; 19; 21).
ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop — Com
pletare — Ajutor, mă înec!rulează la Munca (orele 10,30; 14; 16,15; 18,30;20,45).
TRAGEȚI IN STANISLAS
— Completare — Cronică la 
un miracolrulează la Popular (orele 10,30; 16; 18,15; 20,30), Viitorul (orele 15,30; 18;20,30 — Completare — Ar- hitecți, constructori, țesători.
PRIMA ZI DE LIBERTATE
— Completare — Porțile de 
Fier rulează la Moșilor (orele 15,30; 18; 20,30).
SAȘA — Completare — A 
început cu o lupărulează la Colentina (orele 15,30; 17,45; 20).
ULTIMUL MILIARDAR — 
Completare — Sport nr. 6/1965 rulează la Rahova (orele 15; 17; 19; 21).
CATIFEAUA NEAGRĂ — 
cinemascop — Completare — 
Elemente pe care le zidim în 
casele noastrerulează Ia Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).
ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGE- 
VANOrulează la Lira (orele 15,30; 18; 20,30).
FEMEIA IN HALAT — Com
pletare — Raliul Dunării — rulează la Drumul Sării (o- rele 15,30; 17,45; 20).
CAMERA ALBĂ — Comple
tare — Cronică la un miracol rulează la Ferentari (orele 16; 18,15; 20,30).
PĂDUREA SPÎNZURAȚILOR
— ambele serii — Completare
— Pionieria nr. 6/1965 —rulează Ja Cotroceni (orele 16; 19,30).
DUMINICĂ LA ORA 6 — 
Completare — Ajntor mă înec rulează la Pacea (orele ■ 16; 18; 20).Televiziune

MIERCURI 9 IANUARIE

rirea producției de cărbune la această exploatare.

119.00 — Telejurnalul de seară.19.15 — Pentru școlari: Știți să socotiți ? 19.30 — Seară de tea- Itru : NORA de H. Ibsen. Interpretează colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale" din Bucu- Irești. în pauze : Șah și Poșta televiziunii. 22.30 — Ciclul „Momente din istoria cinematografiei. începuturile filmului ro- S mânesc. 23.15 — Telejurnalul de noapte, buletinul meteorologic.



Delegația 
guvernamentală 

română in AngliaLONDRA 8 — De la trimișii speciali Agerpres: Marți, tovarășii Gheorghe Cioară și George Macovescu, membri ai delegației guvernamentale române, precum și Alexandru Lăzărescu, ambasadorul țării noastre la Londra, au făcut o vizită la centrala atomo-elec- trică de la Bradwell, pe țărmul Mării Nordului. Ei au fost în- soțjți de Frederick Lee, ministrul energiei al Marii Britanii și de Leslie Charles Glass, ambasadorul britanic la București.
★Marți seara, delegația guvernamentală română, condusă de Alexandru Bîrlădeanu; prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a asistat Ia spectacolul de balet „Lacul lebedelor", la opera „Covent Garden" din Londra. Delegația a fost însoțită de James Callaghan, ministrul finanțelor al Marii Britanii, George Thomson, ministru de stat la Foreign Office, și alte persoane oficiale. Din partea delegației române a fost oferit un coș cu flori interpretei principale — cunoscuta balerină Margot Fonteyn.După spectacol, James Callaghan a oferit un dineu în cinstea delegației guvernamentale române.LONDRA 8. (De la trimișii speciali Agerpres): Luni seara Alexandru Bîrlădeanu, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, a oferit un dineu la Ambasada română din Londra. Au participat Michael Stewart, ministrul afacerilor externe, George Brown, ministrul economiei, Douglas Jay, ministrul comerțului, Frank Cousins, ministrul tehnologiei, Fred Peart, ministrul a- griculturii, Walter Padley, ministru de s’tat la Foreign Office, Roy Mason, ministru de stat la Ministerul Comerțului, și alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea, membrii delegației guvernamentale române și ambasadorul țării noastre la Londra.

s

II
'■v

R. P. UNGARA. Vedere a Complexului .industrial din Buda
pesta

atomice de pe „B-52“
s-ar fi desfăcut

9 Dezvăluirile ziarului „Daily Express'7 • Bomba

ar fi început să emane raze radioactive Alfa • Măsuri

grabnice în „zona interzisă"

Corespondentul din Madrid al ziarului 
englez „Daily Express", informează că 
detonatorul cu trotil al uneia din cele 
patru bombe atomice, pierdute pe teri
toriul spaniol în urma prăbușirii bom
bardierului american „B-52", s-ar fi des
făcut.

Bomba ar ii început să ema
ne raze radioactive Alfa. Satul 
Pabomares, a fost declarat

Convorbirile de Gaulle-Erhard și soldați

Marți a luat sfîrșit la Paris o nouă rundă a 
convorbirilor iranco-vest-germane la nivel 
înalt organizate periodic în conformitate cu 
prevederile Tratatului dintre cele două țări.

La sfîrșitul convorbirilor 
dintre Erhard și de Gaulle s-a 
făcut cunoscut că cele două 
delegații sînt de părere că 
este de dorit „relansarea" 
ideii cooperării între „cei 
șase". Subliniindu-se însă 
că în prezent nu se cunosc 
mijloacele practice privind a- 
ceastă relansare, se sugerea
ză ideea reluării obiceiului de 
a se ține reuniuni periodice în 
cursul cărora să aibă loc con
sultări ale miniștrilor de ex
terne. Se arată că a fost discu
tată și problema apropierii 
Marii Britanii de Piața comu
nă, constatîndu-se, însă că o 
inițiativă in acest moment „nu 
este actuală". Cele două dele
gații au abordat, de aseme
nea, problema Vietnamului — 
fiecare dintre ele exprimînd 
pozițiile proprii deja cunos
cute.

După cum se știe, între gu
vernele celor două țări există 
o serie de probleme diver
gente. Printre acestea, un loc 
important îl ocupă împărțirea 
responsabilităților nucleare în 
cadrul N.A.T.O. și componen
ța Comisiei unice în urma fu
zionării executivelor Celor 
trei organisme vest-europene 
Piața comună, C.E.C.O. și Eu
ratom. Agenția France Presse 
arată că în problema împăr-

țirii responsabilităților nucle
are nu s-a remarcat nimic 
nou. In ce privește compo
nența comisiei unice, se arată 
că ea „urmează să fie dezbă
tută în viitor cei șase".

zonă interzisă. Locuitorii săi și 
cei din împrejurimile acesitii 
sat au fost evacuați. Sute de 
tone de pămint radioactiv au 
fost încărcate de soldați ame
ricani în avioane de transport. 
Locul catastrofei este păzit de 
jandarmi spanioli
americani. Potrivit afirmațiilor 
corespondentului la Madrid al 
altui ziar englez — „DAILY 
TELEGRAPH", regiunea este 
foarte radioactivizată. Consu
mul fructelor și legumelor din 
această regiune este interzis. 
O parte din acestea au fost tri
mise în S.U.A. pentru experti
ze — relatează același cores
pondent

hot

pentru dezarmare
GENEVA 8 — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: în ședința de marți a 'Comitetului celor 18 pentru dezarmare, șeful delegației sovietice, S. Țarapkin, a prezentat declarația adresată conferinței de către guvernul R.D.G. Guvernul R.D.G. se pronunță pentru încheierea unui tratat de nedisemi- nare a armei nucleare și declară că este dispus să-și asume obligația de a renunța la arma nucleară, dacă R.F.G. este, de asemenea, gata să-și asume o obligație similară. El cere puterilor nucleare „să îndepărteze de pe teritoriul Germaniei arma nucleară, dacă ele au amplasat-o pe pă- mîntul german și să lase a- cest teritoriu denuclearizat și pe viitor". Guvernul R.D.G. își exprimă speranța că, dacă ambele state germane vor renunța la armele nucleare, iar armele nucleare străine de pe teritoriul Germaniei, vor fi evacuate, Comitetul celor 18 state și Adunarea Generală a OjN.U. „vor face demersuri pe lîngă toate puterile nucleare pentru ca acestea să dea poporului german garanții ferme și sigure că pămîntul german, orașele și satele germane nu vor deveni niciodată ținte pentru arma nucleară".Președintele ședinței, delegatul american W. Foster, a respins declarația, invocînd motive de procedură.Următoarea ședință a mitetului are loc joi.

>

• INTRE 1—26 martie va avea loc la Londra tradiționala expoziție da mobilă „Ideal Home” la care vor participa numeroase țări, între care și Republica Socialistă România.In cadrul standului întreprinderii „Exportlemn” vor fi prezentate garnituri de mobilă stil și mobilă modernă. De asemenea, vor fi expuse piese de mic mobilier stil.
Pierderi grele ale trupelor saigoneze

• Peste 200 000 soldați interventionist! |

Bombardament „din greșeală"...

Un important convoi guvernamental compus din 
25 de camioane a căzut într-o ambuscadă inițiată 
de patriotă într-o regiune din delta fluviului Me
kong, Ia 60 kilometri sud-vest de Saigon.„Pierderile trupelor guvernamentale în oameni și materiale au fost grele", menționa a- genția France Presse. Luni după-amiază, în provincia Quang Tri, în partea septentrională a Vietnamului de sud,

Surpriza
a început totul părea că se va desfășura normal. Invitații sosise-

comitatul rii democrați" Marion, statul

unități militare ale regimului de la Saigon au intrat în contact cu elemente ale Frontului național de eliberare. Potrivit surselor saigoneze, de ambele părți au fost înregistrate pierderi.între timp, în Vietnamul de sud continuă operațiunile de amploare, inițiate de comandamentul trupelor S.U.A. Re- ferindu-se la operațiunea „A- ripa albă", care se desfășoară în depresiunea Anhao din regiunea centrală, trimisul special al agenției A.F.P., Marc Hutten, care însoțește prima divizie aeropurtată americană, relatează că deși la ea participă 15 000 militari ai S.U.A. și aceasta a depășit cadrul unei regiuni tactice, ea a rămas fără rezultate, deoarece forțele de eliberare nu au putut fi reperate. Făcînd bilanțul operațiunii „Aripa albă", corespondentul francez scria că pînă luni seara trupele aeropurtate americane au ucis un singur partizan sud- vietnamez.Un purtător de cuvînt al comandamentului trupelor a- mericane din Vietnamul de sud a declarat luni că efectivul trupelor S.U.A. în această tară a depășit cifra de 200 000. El a menționat că în ultimele zile au fost debarcate noi trupe în regiunile centrale sud-vietnameze.

auCele două ambarcațiuni fost bombardate de avioanele americane în cursul nopții.HONOLULU 8 (Agerpres). — întrevederile „la nivel înalt" americano-sud-vietnameze, care s-au deschis luni la Pearl Harbour, în Haway, au luat sfîrșit. Președintele Johnson a anulat o întrevedere suplimentară prevăzută pentru marți. Convorbirile au durat, de fapt, doar trei ore, în cursul cărora președintele Johnson a exprimat dorința guvernului S.U.A., „de a merge pînă la capăt" în intervenția din Vietnam. Partea sud-vietnameză a cerut intensificarea măsurilor militare împotriva forțelor de eliberare, precum și a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. ""

® AGENȚIA China Nouă a- 
Inunță că deasupra Chinei de sud- 

vest a lost dobori t un avion mi
litar american 

( iară pilot, care pătrunsese în
țiul aerian al R.P. Chineze.

I
I
I

de recunoaștere 
spa-

Do-in-e IN capitala Republicii minicajie s-a produs un nou cident. Un grup de militari a încercuit casa unui fost comandant al forțelor constițuționaiiste și a deschis focul. Incidentul a avut Ioc în apropierea unui post al așa-ziselor „forțe interameri- cane de pace". „Forțele de pace” nici n-au încercat însă să intervină pentru a restabili ordinea...

U.R.S.S. Tineri vizitatori la Expoziția lucrurilor de artă plas tică propuse pentru Premiul Le
nin, deschisă recent la Moscova

După ce Moro a depus 
mandatul ce l-a fost în
credințat pentru a recon
stitui coaliția de centru- 
stînga, președintele Sa
ragat a preluat direct 
consultările pentru con
stituirea unui nou gu
vern. In cele trei săptă- 
mînl de criză — paralel 
cu tratativele dintre re
prezentanții celor patru 
partide participante la 
fostul guvern — s-au în
registrat încriminări re
ciproce de o amploare 
neașteptată.

ra de sprijin parlamentar, ținînd seama că partidul nu deține majoritatea absolută.Elementul nou în disputa din partidul democrat-creștin. îl constituie — pe lîhgă distanța care separă grupul Moro-Doroteu de Nuoye Cronache — „cazul Scelba". în ce constă acest caz ? în fața obstacolelor ivite în calea refacerii coaliției de centru- stînga, gruparea de dreapta din partidul democrat-creștin, condusă de fostul ministru Mario Scelba, a pornit ofensiva pentru a fi reprezentată în viitorul guvern. Această acțiune a fost semnalul unui

A
cuzațiile aduse de socialiști și social-democrați partenerului major din fostul guvern au urmărit să demonstreze că prăbușirea coaliției s-a datorat exclusiv ciocnirilor dintre curentele din partidul democrat- creștin. Unirea glasului reprezentanților celor două partideîn criticile aduse democrației-creștine oferă o nouă platformă de apropiere în legătură cu „unificarea socialistă", (mai ales după ce punctele de vedere ale socialiștilor au apărut destul de îndepărtate de cele ale social-democraților în privința scopului și metodelor de creare a unui mare partid socialist).Fără a respinge argumentarea, presa de- mocrat-creștină replică pe un ton tăios că partidul majoritar nu este dispus să primească „lecții" de la nimeni. Reuniunea de marți a direcțiunii partidului democrat- creștin nu a adus clarificarea așteptată, în afara lansării unui nou apel la unitatea dintre curente. La întrebarea dacă democrat-creștinii mai pot colabora într-un viitor guvern cu socialiștii și social-democra- ții, partidul majoritar a lăsat să se înțeleagă că nu-și poate îngădui luxul de a iniția constituirea unui guvern „monocolor". în- tr-adevăr, un guvern alcătuit exclusiv din lideri democrat-creștini nu s-ar putea bucu-

Comentariul zilei

Criza politică

italiană
subtil joc de. interese; Partidul democrat- creștin a cerut partidelor socialist și social- democrat să accepte includerea lui Scelba pe lista miniștrilor. Cum socialiștii și social democrații au solicitat ministere cheie (externe, apărare, interne), partidul democrat-creștin a prezentat candidatura lui Scelba ca o monedă de schimb: dacă partenerii minori renunță la pretenții „exagerate", atunci și democrat-creștinii renunță să-l susțină pe Scelba. învoiala nefiind încheiată, premierul desemnat Moro i-a lăsat președintelui Saragat misiunea dificilă de a purta direct tratative cu liderii partidelor politice.Acum, șeful statului are alternativa de a

încerca să refacă vechea coaliție de cen- tru-stinga (și în acest sens a fost menționat numele fostului ministru de interne, Ta- viani, ca eventual premier) sau să alcătuiască un guvern care să aibă misiunea de a organiza alegeri generale. Unele ziare italiene își pun speranța într-un „miracol", amintind că președintele Saragat a contribuit Ia constituirea formulei de centru- stînga atunci cînd a acceptat în 1961 să conducă ministerul de externe și a sal- vat-o în 1964 cînd a acceptat să devină șeful statului. De .astă dată însă, situația este mult mai complicată ținînd seama de deplasarea opiniei publice. Acest lucru se dato- rește faptului că programul coaliției de centru-stînga, în special în domeniul economic, a fost într-o bună măsură dat uitării,,iar pe de altă parte, faptului că în politica externă a fost menținută orientarea spre N.A.T.O. și spre blocurile vest-euro- pene închise.Existența curentelor divergente din partidul democrat-creștin corespunde unei situații obiective, în sensul că și în rîndurile acestui partid se manifestă tendințe înnoitoare și căutări de apropiere de năzuințele opiniei publice. In acest sens pledează acțiunea fostului ministru de externe Fan- fani,.care-și-a afirmat intenția de a căuta o colaborare cu forțele politice cele mai diferite,' chiar dacă acest lucru nu este pe placul aripei de dreapta din propriul său partid. în ansamblu însă, democrat-creștinii caută să impună o rezolvare a crizei în limitele actualului parlament și insistă pentru, reeditarea formulei de centru-stînga, cu modificări minime. Insistența în această direcție vădește teama de a înfrunta corpul electoral cu doi ani mai de vreme decît termenul legislaturii. Observatorii amintesc surpriza neplăcută pentru partidul democrat-creștin din alegerile din 1963 cînd comuniștii au obținut un milion de voturi mai mult decît la cele anterioare.în orice caz, deocamdată modul de rezolvare a crizei de guvern din Italia este neclar.
Z. FLOREA

dinIndiana (filiala pentru tineret a partidului de guvernămînt din S.U.A.). în saloanele hotelului din Indianapolis aproximativ 900 de personalități ale partidului democrat manifestau bună glumea, se reri asupra burilor locale și ale țării, cînd au început să fie tite tradiționalele cuvîntări zîmbetele afișate de unii lideri ai partidului au dispărut, Autorul acestei metamorfoze fusese Robert Vaughn, unul din cei mai cunoscuți actori de televiziune din Statele Unite. Vaughn a considerat necesar să amintească asistenței că cea mai importantă problemă a Statelor Unite este în momentul de față războiul din Vietnam. Și el a lansat, ceea ce agenția U.P.I caracterizează a fi „un atac violent la adresa politicii administrației Johnson în această problemă".De fapt, Robert Vaughn nu făcuse altceva decît să reflecte, în cuvîntarea sa, ceea ce cred despre politica Washingtonului pături însemnate ale opiniei publice americane. „Pacea — a spus el trebuie să fie obținută în Vietnam, deoarece, dacă se permite ca războiul să se extindă, aceasta poate pune în primejdie întreaga omenire". Și în sfîrșit, el s-a ocupat pe larg de presiunile și pedepsele aplicate tinerilor studenți din S.U.A. care își ard ordinele de încorporare în semn de protest împotriva politicii urmate de guvern în Vietnam. „Consider — a spus el — că studenții nu trebuie să fie pedepsiți pentru că dau foc la ordinele lor de încorporare."Cuvîntarea rostită de actorul american a explodat ca o bombă în mijlocul asistenței. Agenția U.P.I. arată că membrii tineri ai partidului democrat, prezenți la acest banchet, s-au alăturat imediat punctelor de vedere exprimate de Vaughn. în schimb, unii lideri mai vîrstnici, re- prezentînd aripa ultra conservatoare, nu și-au ascuns nemulțumirea. Era însă div, întrucît adevărurile, cit de usturătoare au ele, fuseseră deja rostite, îneît s-a căutat un „țap ispășitor". Și acesta a fost găsit în persoana organizatorilor banchetului care, după cum a declarat Fred Garver, consilier politic al guvernatorului statului Indiana, Roger Bra- nigan, nu au avut „prevederea" să ceară o copie scrisă a cuvîntării ce urma să fie rostită de Vaughn. De acum înainte — a spus el — orice persoană care va lua cuvîntul la o întrunire a partidului democrat trebuie să prezinte dinainte copia scrisă a cuvîntării sale". Cum s-ar spune, se prevede instituirea unei „cenzuri" neoficiale, pentru a feri pe ultraconservatorii a- mericani de „surprize".Va ajuta oare o asemenea „prevedere" la ceva ? în cercurile observatorilor din S.U.A. se manifestă serioase îndoieli. Aceasta întrucît valul criticilor la adresa politicii de intervenție armată a- S.U.A. în Vietnam se extinde neîncetat în rîndurile opiniei publice din această țară.
P, NICOARA

dispoziție, schimbau mersului Se pă- tre- Dar ros-

— 46 de morți și 15 răniți — acesta este bilanțul unei noi „greșeli" a aviației americane, comise în provincia sud-vietnameză Bien Hoa. Victimele sînt pasagerii a două vase mici aflate în drum de la Truc Giang la Chai Mit.

® ULTIMELE știri sosite din 
Costa Rica despre alegerile prezi
dențiale ce au avut loc in acea
stă fără duminică arată că Jose 
Trejos Fernandez, candidatul parti
dului de opoziție, Uniunea națio
nală, a obținut 204 794 voturi, țață 
de 196 957 voturi totalizate de 
candidatul partidului de guvernă- 
mint Eliberarea națională, Daniel 
Eduber. Deoarece numărătoarea 
voturilor continuă, candidatul par
tidului de guvernămînt a refuzat 
să-și recunoască 
care observatorii o 
certă.
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HANOI 8 (Agerpres). — A- 

genția V.N.A. anunță că Ia 7 
februarie, in apropierea orașu
lui Hanoi a fost doborît un a- 
vion militar americane de recu
noaștere fără pilot. Acesta este 
al 14-lea avion fără pilot dobo
rît deasupra Vietnamului de 
nord, Pe de altă parte, la 6 fe
bruarie, numeroase formațiuni 
de avioane americane, decolînd 
de pe navele portavion ale flo
tei a 7-a și de la bazele din 
Vietnamul de sud au pătruns' 
în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind 
numeroase j 
obiective < 
vinciile Nghe An, Thanh Hoa 
și Lai Chau. In ziua de 7 fe
bruarie, avioanele cu reacție a- 
mericane au continuat raidurile 
asupra R. D. Vietnam. In nordul 
provinciei Nghe An a fost do
borît un reactor american, iar 
pilotul a fost capturat. In total, 
deasupra Vietnamului de nord 
au fost doborîte pînă în pre
zent 874 avioane atacatoare. |

DEZBATERILE DIN CAMERA

COMUNELOR
în Camera Comunelor au avut loc marți, la cererea o- poziției, dezbateri privind situația din Asia de sud-est. Deschizînd dezbaterile, liderul opoziției conservatoare, Edward Heath, a afirmat că participarea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud „la o eventuală conferință pentru restabilirea păcii în Vietnam este o măsură indispensabilă". în același timp, însă, el a încercat să justifice reluarea bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam invocînd „situația militară din Vietnamul de sud".Referindu-se

dintre Indonezia și Malaye- zia, Heath s-a declarat în favoarea menținerii trupelor britanice în această regiune, în continuarea dezbaterilor a luat cuvîntul primul ministru, Harold Wilson, care a declarat că războiul din Vietnam se află acum în impas și că există un grav pericol de a-1 vedea extinzîndu-se într-un mare război terestru în Asia. Răspunzînd la o întrebare pusă de opoziția conservatoare- Wilson a reafirmatcunoscuta poziție a guvernului I său față de politica S.U.A. în Vietnam. I

înlrîngerea pe 
consideră insă

viață, în etate• A încetat din de 62 de ani, Vilis Lațis, cunoscut scriitor leton și om de stat sovietic. In îndelungata sa activitate literară, el a scris numeroase romane, printre care : „Fiul pescarului", „Furtuna" și „Țărmuri noi".în perioada 1940—1959, Vilis Lațis a fost președinte al Consiliului de Miniștri al R.S.S. Letone, iar timp de mai mulți ani și pre- Naționalită- Suprem alședințe al Sovietului ților al Sovietului U.R.S.S.• ÎN încheierea _______ __R.A.U. a delegației guvernamentale a R. P. Ungare condusă de Gyula Kallai, președintele Consiliului de Miniștri, a fost dat publicității un comunicat comun în care se a- rată. că relațiile dintre cele două țări se dezvoltă în mod favorabil, în spiritul prieteniei, colaborării largi, respectului reciproc și egalității în drepturi.

vizitei în

• IN capitala R.P.D. Coreene a avut Ioc o adunare festivă consacrată celei de-a 18-a aniversări a Armatei populare coreene. Au participat Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, membru al Biroului Politic al C.C. Partidului Muncii din Coreea, alți conducători de partid și stat. Raportul la adunare a prezentat de generalul de armată Țoi Gvan, șeful statului major al Armatei populare coreene.
al și de fost

• ÎNTR-UN apei adresat poporului bulgar, toți cetățenii sînt chemați să voteze la 27 februarie pe candidații Frontului Patriei din Bulgaria, în alegerile de deputați pentru Adunarea Populară a R. P. Bulgaria și sfaturile populare, de judecători și de asesori populari.• LA Praga s-a deschis o expoziție în cadrul căreia o serie de firme daneze expun produse electronice. Un grup de experți danezi dau consultații tehnice în legătură cu funcționarea și construcția paratelor expuse. a-
• PE baza unei recomandări cute de deputății partidului guvernămînt, Parlamentul ceylonez a hotărît elaborarea unei noi Constituții a țării. Propunerea a fost sprijinită și de deputății opoziției.

fă- 
de

relațiile

GRECIA. Recent pe străzile orașului Atena au avut loc ciocniri între polițiști și studenți care 
au manifestat pentru apăr'ared libertăților democratice

Uniunea industriași
lor din R.F.G. a ținut 
să anunțe că în pofida ,unei anumite încetiniri a boom-ului economic" profiturile și 
dividendele principa
lelor firme vest-ger- 
mane au înregistrat în 
1965 „cifre încuraja- ;oare". RFIEINISHER MERKUR", unul din 
oficioasele marilor 
monopoluri din Ger
mania occidentală, ne 
informează că „raportat la mărimea investițiilor, s-au înregistrat în 1965 beneficii record".

Hebdomadarul „HOL- ZARBEITER ZEl-

Trei recorduri

pufin de 
milionari,

TUNG" relevă un alt 
record dobîndit la 
Bonn. Aflăm că în Re
publica Federală exis
tă nu mai 50 000 de
dintre care circa 500 
ie familii . dispunînd 
ie peste 10(7000 000 
mărci. „Nici o altă țară din lume, comparabilă ca suprafață și număr de locuitori cu R.F.G. —• conchide 
publicația amintită — nu posedă o asemenea cohortă de milionari".
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iată că, gra- 
ziarului sindical

Și fie „WELT DER ARBEIT' 
sintem . încunoștinț'ați 
despre un alt record 
vest-german: numă
rul accidentelor de 
muncă în R.F.G. — 
scrie ziarul este „cel mai alarmant dintre toate țările dezvoltate", iar numărul per
soanelor care au pie
rit in asemenea acci- 
dente „ar fi suficient ca să populeze un o-

raș mare", intr-ade
văr, potrivit datelor 
statistice oficiale, ac
cidentele de muncă 
au secerat în cei 17 
ani de existență a Re
publicii Federale Ger
mane viețile a J23700 
muncitori.

Acest al treilea re
cord (expresie tristă a 
intensificării munții) 
explică, în parte, pri
mele două recorduri 
amintite.

EM. RUCAK


