
întrajutorare în muncă — iată una din trăsăturile muncitorilor Grivifei Roșii. Tînărul Vasile Jean împreună cu dascălul său Marin 
Bănilă se consultă asupra unei piese la care lucrează.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia
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Vacanță în tabăra
studențească

Foto : ION CUCU

Pregătire practică, concretă
(Viată de organizație) 

Fănuș Neagu : „Dincolo de nisipuri"
(Cronica literară)

Luna cărții la sate": 
fiecare zi — o acțiune!
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a 30 de ani de la 
eroicele lupte pro
letare care au în
scris Atelierele 
C. F. R. Grivița în 
eartea de aur a is
toriei poporului

tomîn, o activitate măreață prin 
proporții, constructivă prin e- 
sență și revoluționară prin te
luri poartă mai departe, acum, 
la Uzinele „Grivița Roșie" ma
rile tradiții, în condițiile noi, 
visate de înaintași, create ae- 
vea de socialismul definitiv bi
ruitor în țara noastră.

Oricine pătrunde în vastele 
hale și se familiarizează cu 
trepidația specifică de aici, re
marcă îndeosebi amploarea 
sarcinilor pe care partidul le-a 
pus în fața acestui deta
șament al clasei muncitoare, 
ca și de entuziasmul, hotărîrea, 
siguranța și precizia cu care 
s-a răspuns acestor sarcini. 
Actualul plan șesenal și pers
pectivele economiei naționale 
au apelat la spiritul creator al 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de la vechea cita
delă a luptelor muncitorești, so- 
lic.itîndu-le să ocupe un loc 
însemnat în dezvoltarea indu
striei noastre chimice, prin fa
bricarea de mașini și utilaje 
complexe, în locul operațiuni
lor de reparații la locomotivele 
cu abur. Știrea despre repro
filarea uzinei nu a ocupat, în 
cadrul informației Agerpres, 
decît cîteva rînduri; dar înti
nerirea produsă este atît de

profundă, cu urmări atît de con
siderabile, incit sute și poate 
mii de oameni vor menționa 
în viitor epoca celei de-a 30-a 
aniversări a lui Februarie 1933 
ca un moment de seamă în pro
pria lor biografie.

Iar printre toii aceștia îi în- 
tilnim și pe cei tineri.

Prefaceri

din mers
Proaspăt absolvent al poli

tehnicii, inginerul Gheorghe 
Stan a fost repartizat la secția 
cazangerie, cu puțin Înaintea 
începutului 
preună cu toate celelalte ca
dre inginerești tinere, a fost 
imediat angrenat în acțiu
nea de propagare a cunoștin
țelor tehnice, modiiicările în 
structura uzinei cerînd impe
rios ridicarea continuă a califi
cării muncitorilor. Toate prefa
cerile aveau loc „din mers". De 
la lună la lună, în planul de 
activitate al secției scădea nu
mărul prevăzut pentru reparații 
de locomotive și apărea, în 
schimb, un număr tot mai mare 
de tipuri de utilaje necesare 
industriei chimice. O secție — 
montaj-locomotive — avea să

reprofilării. lm-

dispară în întregime / în 
schimb, secția cazangerie tre.- 
buia să-și dubleze activitatea 
și efectivul pentru a putea pro
duce, de pildă, uriașele coloane 
de rafinare a petrolului. Mon
tării trebuiau să-și însușească, 
în consecință, o altă specialita
te, în speță cazangerie sau su
dură. Dar nici cazangiii fostei 
secții de cazane-locomotive 
n-ar mai fi putut face față cu 
vechile lor cunoștințe. Vi se 
pare ciudat ? Înainte, unul și 
același tip de cazan pretindea 
reparații tip, îneît operațiile in
trau în rutina muncitorilor, fără 
să le mai ceară un efort de a- 
daptare: toate dimensiunile e- 
rau cunoscute pe dinafară. 
Acum, fără să știi să citești de
senul tehnic, mereu altul de la 
produs la produs (și cîteva sute 
de produse au și intrat în lucru) 
tu, cazangiule, nu te mai poți 
descurca, frățioare! Fără să 
știi să calculezi arcele de cerc 
pentru dispunerea sudurilor, 
conform desenului, nici tu, su- 
dorule, n-ai mai face un pas 
înainte. Noua tehnică cere cul
tură tehnică. Studiul trebuia 
pus în drepturile sale.

Și iată : de două ori pe săp- 
tămînă, în halatele lor bleuma
rin de lucru, inginerii se aflau 
în mijlocul tinerilor pe care-i 
deprindeau cu cunoașterea de
senului tehnic. Ora 3. ~ 
făceau parte atît din 
terminase lucrul, cit 
ceea care urma să-l 
Explicațiile inginerului Giteor-

Cursanții 
tura care 
și din a- 
înceapă.

ghe Stan erau urmărite cu în
cordare. Nicolae Zamfir, Con
stantin Androne, Marin Tranda
fir se aflau printre cei cărora 
nu le scăpa nici un cuvînt, pu
neau întrebări, își verificau 
imediat și repetat cunoștințele 
noi, antrenau și pe ceilalți ]a 
aceeași participare activă, 
două ori pe săptămînă cite un 
astfel de curs nu pare să fie 
cine știe ce. Și totuși, atît 
varășul Stan cit și ceilalți zeci 
de ingineri tineri aveau de lu
cru pînă peste cap; la început 
trebuiau să facă ei înșiși trasa- 
jul mai dificil al unor noi pro
duse. Ca într-o sală de opera
ție în care profesorul-chi- 
rurg predă studenților cu 
xemplificări „pe viu", așa Iu- 
erau, înconjurați de tineri:

— Din ce parte a axei pri
vim ? lată desenul. Observați : 
din stingă. Cite grade avem 
aici ? Examinați desenul. Atîtea. 
In ce limite de toleranță ne 
vom putea încadra 7 In urmă
toarele, prevăzute aici...

Satisfacția unei munci tot 
mai calificate răsplătea efortu
rile. Curind, Trandafir era el 
însuși în măsură să-și ajute to
varășii, îndrumînd competent 
și respectuos pe cite un cazan
giu de două ori mai vîrstnic 
decît el, dar care pînă acum 
„încă nu apucase" să descifre
ze desenele. Iar Zamfir, Andro
ne și nenumărați alții se ară
tau nu numai mîndri, ci și bu
curoși de varietatea produselor

De

to-

e-

încredințate spre fabricare 
„Griviței Roșii' :

— In felul ăsta n-are cum să 
ne adoarmă mintea!

Erau apoi cursurile de spe
cializare, destinate celor mai 
buni cazangii și sudori, cursuri 
la care nu puțini maiștri și șeii 
de partidă se înscriau ca elevi. 
Căci toate aceste coloane de 
absorbție, de distilare, schim
bători de căldură, separatoare, 
răcitoare, au, în împărăția lor 
complicată dar dominată de o 
logică severă, pretenții mari de 
la cei care le fac să apară. Pen
tru venirea lor pe lume un rol 
de frunte îl joacă matematica. 
Sudorii mai făceau îndeaproa
pe cunoștință cu controlul ra
diografie al calității sudurii. In 
plus, problemele tehnologiei și 
altele. Munca de însușire a u- 
nor chestiuni teoretice, abstrac
te, este departe de a fi cel mai 
simplu lucru cu putință, mai a- 
les cînd un oarecare număr de 
ani te desparte de vîrsta școla
rizării. Dar merită! La sfîrșitul 
celor șase luni de cursuri, ab- 
solvindu-le cu nota 9, Gheor-

ghe Slăvilă se simte în stare 
să se prezinte la examenul pen
tru două categorii de salarizare
— toți cei care-1 cunosc fiind 
convinși că încrederea lui este 
justificată.

Și mai erau, în siîrșit, cursu
rile de recalificare. Din secția 
a doua montaj, alături de nu
meroși vîrstnici s-au recalificat 
în meseria de sudori — 50 de 
tineri, în meseria de cazangii
— 70 de tineri, în meseria de 
strungari — 30 de tineri. Nico
lae Bîrnaz a trecut încă din 
timpul cursurilor Ia mînuirea 
cu dexteritate a aparatului de 
sudură automată. Devenit ca
zangiu, Cornel Stanciu a adus 
în noua meserie aceeași hărni
cie și pasiune în muncă care-I 
situaseră înainte printre frun
tașii de la montaj. Pe cei mai 
puțin bine pregătiți i-au luat pe 
Iîngă dînșii oameni de bază, să 
le dea un ajutor substantial și 
organizat. în felul acesta Gheor-

e Valea Prahovei 
au sosit oaspeți noi 
— studenții. Și în 
această vacanță prin 
grija partidului și 
guvernului, cîteva 
mii de studenți, 

fruntași la învățătură și în acti
vitatea obștească, din toate cen
trele universitare, petrec 10 zile 
la Sinaia, Predeal, Păltiniș, Ti
mișul de Sus, Bușteni etc.

La Predeal, într-un admirabil 
cadru natural, răspîndiți în nu
meroase vile, își petrec vacanța 
1 500 de studenți. Camerele cu 
2—3 paturi, cantinele bine apro
vizionate, casa de cultură, clubu
rile, bibliotecile sînt componen
tele unui confort care face fie
care zi deosebit de plăcută.

Comandamentul taberei stu
dențești de aici a stabilit din timp 
un program atractiv. Un Ioc im
portant îl ocupă nelipsitele ex
cursii. în fiecare dimineață, sute 
de studenți, înarmați cu schiuri, 
săniuțe și aparate de fotografiat 
se îndreaptă spre Poiana Brașo
vului, Trei Brazi, locuri care a- 
trag prin pitorescul lor deosebit.

După-amiezele, în general, sint 
rezervate jocurilor de club : au-

dițiilor muzicale, programelor ar' 
tittice prezentate de diferite for. 
mâții studențești, căci în tabere 
au venit și studenți artiști ama
tori să se odihnească, dar și să-și 
distreze colegii. Nu lipsesc din 
program simpozioanele, concursu
rile gen „Cine știe, cîștigă" și, 
bineînțeles, dansul.

La Sinaia, cei 1 400 de studenți 
veniți la odihnă, sînt cazați în 48 
de vile elegante și confortabile.

Casa de cultură din Sinaia și 
clubul „Dunărea" le oferă tutu
ror studenților prilejul de a îm
bina odihna cu activități recrea
tive și educative. Pe lingă nume
roasele audiții muzicale, specta
cole prezentate de formațiile ar
tistice ale caselor de cultură din 
București și Cluj, va fi organizat 
un concurs gen „Cine știe, cîștigă" 
pe tema „Eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din 1933“ și 
un interesant simpozion pe tema 
„Realizările obținute în domeniul 
științei în țara noastră".

Deocamdată au trecut doar pa
tru zile de tabără. Celelalte șase 
vor fi, cu siguranță, la fel de 
frumoase.

I. RUS

I;

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. a H-a)
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Cimenturi
în ultimul timp au început 

să se producă noi tipuri de 
cimenturi superioare solicitate 
de numeroasele șantiere din 
țară — informează direcția de 
specialitate din Ministerul In
dustriei Construcțiilor. Fa
brica „Temelia”, din Brașov, 
livrează în prezent pentru ba
rajul hidrocentralei de pe Ar- 
geș, o nou marcă de ciment 
cu caracteristici superioare. 
Așa cum subliniază specialiș
tii, noul produs. în compara-

I
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Ia centrala electrică 
de la Brazi

A intrat in funcțiune 
un nou turbogenerator

La centrala electrică de ter- 
moficare din Brazi a intrat în 
funcțiune cel de-al treilea tur
bogenerator. Acest agregat 
are o capacitate de 50 000 ki
lowați, un grad ridicat de au
tomatizare a comenzilor. Prin 
noul turbogenerator puterea 
instalată a centralei electrice 
de la Brazi a ajuns la 150 000 
de kilowați, urmînd să'se dez
volte în continuare prin mon
tarea altor instalații de mare 
capacitate.

; (Agerpres)

Sortimente noi 
din sticlă și porțelan
Principala preocupare a, co

lectivelor de muncă din in
dustria sticlăriei și porțelanu
lui este acum producerea unor 
obiecte cit mai fine, mai ușoa
re și elegante, care să cores
pundă actualelor cerințe mani
festate de cumpărători. De la 
începutul anului, creatorii au 
realizat astfel aproape 100 de 
noi modele, care au fost in
troduse în fabricație, printre 
care servicii de masă, vaze, 
bibelouri și alte porțelanuri, 
cu o linie modernă și desene 
stilizate, garnituri de pahare, 
servicii de dulceață și de fu
mat din semicristal, în diver
se mărimi. In același timp au 
fost create noi tipuri de o- 
glinzi pentru . industria optică 
și geamuri curbate.

Pentru întregirea colecției 
de sortimente de cea mai bună 
calitate, în întreprinderi au fost 
aplicate. încă din primele zile 
ale lunii ianuarie, o serie de 
măsuri. între altele au fost 
extinse procedeele de orna
mentare a porțelanurilor prin 
transpunerea pe suprafața o- 
biectelor a unor desene impri
mate sau fotografiate în pre
alabil. ■

(Agerpres)

La muzeul „Procesul luptătorilor ceferiști 
și petroliști din iunie-iulie 1934“

Muzeul „Procesul luptători
lor ceferiști și petroliști din iu
nie—iulie 1934”, deschis la 
Craiova, este vizitat in aceste 
zile premergătoare aniversării 
a 3 decenii de la luptele din 
februarie 1933 de mii de oa
meni ai muncii din orașul Cra
iova și regiunea Oltenia. Nu
mai în cursul unei singure zile

800 de muncitori de Ia Uzi
nele „Electroputere” și „7 No
iembrie” din Craiova, elevi, 
studenți și militari au vizitat 
sălile muzeului.

In decurs de două săptămini 
muzeul a fost vizitat de aproa
pe 10 000 de oameni ai mun
cii din oraș și regiune.

(Agerpres)

Cerc de foto-amatori
Din inițiativa or

ganizației U. T. M. 
în cadrul D.S.A.P.C. 
Crișana a luat fiin
ță de curînd un 
cerc de foto-ama- 
tori. 39 de ingineri 
tehnicieni și func
ționari, dintre care 
13 sînt utemiști, des

fășoară în prezent o 
vie activitate. Ei 
și-au amenajat un 
laborator și și-au 
confecționat un pa
nou la care sînt ex
puse fotografiile 
realizate. In ace
lași timp au loc ex

puneri menite să-i 
ajute pe membrii 
cercului să-și însu
șească tainele aces
tei arte.

VICTORIA 
POPOVICI 

codespondent 
voluntar

Intervenție rapidă

Datorită ploilor abundente 
din ultimele zile, apa din rîul 
Prahova și-a mărit mult debi
tul. In noaptea de 5 spre 6 fe
bruarie a.c. ea a făcut ca tur- 
boalternatoarele termocentra
lei de la Cîmpina să nu mai 
funcițoneze la parametri no
minali. Remedierea acestei si
tuații necesita o intervenție 
rapidă, pentru a nu se întreru
pe curentul electric.

In afara personalului din 
tura de serviciu, condusă de 
comunistul Ciută Ion, mai era 
nevoie și de alți oameni.

Tinerii Gheorghe Ștefan, 
Manta Ștefan și Horbocea Ni
colae s-au oferit imediat să 
lucreze alături de tovarășii din 
tura de serviciu. După numai 
cîteva ore, uzina a început să 
funcționeze normal.

ȘTEFAN BUICULESCU 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Termocentrala-Cîmpina
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Campania de reparare a tractoarelor și mașinilor agricole la S.M.T. Raaomirești, raionul Drăgănești- 
Olt, se apropie de sfirșit. Pînă în prezent la acest S.M.T. s-au reparat toate mașinile agricole și ma
joritatea tractoarelor. Printre brigăzile fruntașe în campania de reparare se află cele conduse de 
Burcea Gheorghe și Nicolae Andronache. In fotografie : directorul S.M.T.-ului, Petre Sarcany și 
ing. Ion Roșu dînd indicații brigadierilor, care urmează să plece cu tractoarele la G.A.C.-urrle din 

comunele Mihăilești și Radomirești.
Foto: AGERPRES

Peste 500 de tineri din comuna Sprîncenata, regiunea Argeș, parti
cipă la Spartachiada de iarnă a tineretului. In fotografie : un aspect

din timpul desfășurării probei de săniuș.
Foto : AGERPRES
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 ectorul cel mai 

important de pro
ducție în gospodă
ria noastră este 
cel legumicol. E și 
firesc să fie așa, 
dat fiind faptul 

că sîntem una din gospodăriile 
agricole colective apropiate de 
Capitală și ne revine, deci, în
datorirea să contribuim la a- 
provizionarea piețelor cu cit 

mai multe legume și zarzava
turi.

Anul trecut suprafața de te
ren destinată sectorului legu
micol a sporit la 175 de ha. 
din care am irigat o suprafață 
de 60 de ha. Față de anul 1961 
a crescut mult și suprafața ră
sadnițelor : de la 5 200 m p, la 
16 000 m p. Ne-am propus din 
capul locului să obținem le
gume timpurii, folosind pen
tru aceasta la maximum atît 
spațiul acoperit, cit și terenul 
din cîmp. In acest scop am 
confecționat 1 200 de rame noi 
de răsadnițe, am construit măi 
multe puțuri pentru apă și am 
instalat noi motoare în vede
rea asigurării irigațiilor pe su
prafața de 60 de ha. Experien. 
ța colectiviștilor, calificarea lor

supenoare
ție cu altele, degajă în com
binație cu apa mai puțină e- 
nergie calorică, eliminîndu-se 
posibilitățile de fisurare după 
turnare și solidificare. Beto
nul realizat este mult mai 
compact, rezistent, nu este a- 
tacat de acțiunile apelor sul- 
fatice. La cererea constructo
rilor de pe șantierele indus
triei chimice recent a fost in
trodus în fabricație la între
prinderea din Cernavodă un 
ciment cu o rezistență deose
bită la coroziunea apelor sul- 
fatice des întîlnite în proce
sele chimice.

în prezent se află în curs 
de experimentare sortimente 
noi de cimenturi. Caracteristi
ca principală a unuia dintre a- 
cestea este că la 24 de ore de 
la turnare are 6 rezistență de 
300 kg pe cm. p.

După calculul specialiștilor 
cimenturile superioare și spe
ciale reprezintă acum peste 67 
la sută din întreaga producție 
a acestei industrii.

(Agerpres)

pentru dezarmare
Vineri a plecat spre Geneva 

delegația Republicii Populare 
Romîne la Conferința Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare, care urmează să-și 
redeschidă lucrările la 12 fe
bruarie.

Delegația este condusă de 
tov. George Macovescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

La plecarea delegației a fost 
de față tov. Mircea Malița 
adjunct al ministrului aface
rilor externe precum și func
ționari superiori din M.A.E.

(Agerpres)

gume timpurii
și însuflețirea cu care au mun
cit în anul trecut, au concurat 
la realizarea din acest sector 
a unui venit de aproape 
3 000 000 lei, sumă care repre
zintă 85 la sută din totalul ve
niturilor obținute de gospodă
rie. '

Cantitățile mari de legume 
și zarzavaturi pe care le-am

straveți, vinete, conopidă, ar
dei.

Pentru anul acesta. ne-am 
propus obiective și mai mari 
în ceea ce privește dezvoltarea 
sectorului legumicol. Adunarea 
generală a colectiviștilor în 
care s-a dezbătut planul pe a- 
nul 1963, a hotărît, printre al
tele, să fie extinsă suprafața

rile de instalare a unei sere cu 
o suprafață de 400 m p pe care 
o vom folosi pentru produce
rea de legume și de răsaduri 
in timpul iernii. Un volum 
mare de muncă se depune a- 
cum la confecționatul noilor 
răsadnițe. Pînă în prezent sînt 
gata 7 300, m p de paturi calde. 
Se transportă într-un ritm sus-

Ce își propune G. A. C. „Timpuri Noi" din Dudești-Cioplea 
pentru dezvoltarea sectorului legumicol

obținut anul trecut se datoresc 
atit creșterii producției la hec
tar la fiecare cultură în parte, 
cît și folosirii sistemului de 
culturi succesive și intercalate. 
De exemplu, după varză tim
purie am pus praz, iar roșiile 
de vară le-am intercalat cu co
nopidă de toamnă. Am acordat 
atenție folosirii intensive a 
spațiului acoperit; răsadnițele, 
in afară de scopul lor princi
pal — acela de producere a ma
terialului săditor — le-am fo
losit și pentru producția de le
gume și zarzavaturi : mărar, 
pătrunjel, ridichi de lună, ca-

afectată culturilor timpurii, să 
fie extinse culturile sub gea
muri. Sectorul legumicol va 
cuprinde în acest an 210 ha, 
din care 110 ha vor fi irigate.

Pentru a înfăptui aceste o- 
biective, noi am pornit la trea
bă din timp. Am însămînțat 
terenurile acoperite cu gea
muri : spanac pe 5 000 m p, 
pătrunjel pentru frunze pe 
6 000 m, asigurînd în același 
timp răsadurile necesare pro
ducerii de trufandale. In mo
mentul de față ne ocupăm de 
întreținerea acestor culturi.

In curînd vom începe lucră-

ținut îngrășămintele naturale 
la răsadnițe și la grădină. In 
urma unor acțiuni de colectare 
a gunoiului de grajd, am reu
șit să ne asigurăm toată canti
tatea necesară : 7 200 de tone. 
Din această cantitate am 
transportat la răsadnițe și în 
grădină peste 3 000 de tone. 
La această acțiune o contribu
ție importantă au adus-o tine
rii colectiviști. Mobilizați de 
organizația U.T.M., ei au parti
cipat la transportarea gunoiu
lui de grajd din curțile colec
tiviștilor.

Pentru ca legumicultorii

noștri să-și îmbogățească cu
noștințele profesionale, am or
ganizat două cercuri de legu
micultura în cadrul învăță
mântului agrozootehnic de 3 
ani, la care participă cu regu
laritate 70 de colectiviști; 
mulți dintre aceștia sînt tineri. 
S-au predat pînă acum 22 de 
lecții. Pentru însușirea temei
nică a cunoștințelor, fiecare 
lecție pe care o predă ingine
rul nostru agronom, tov. Tra
ian Cojocaru, este urmată de 
aplicații practice la răsadnițe. 

învățămintele acumulate la 
cursul de legumicultură sînt a- 
plicate îndată în practică și 
dau rezultate bune. Astfel fo
losind intensiv spațiul acope
rit, ne-am propus ca începând 
din luna martie să livrăm uni
tăților comerciale ale statului, 
cu care am încheiat contracte, 
cîf mai multe trufandale : spa
nac, salată, pătrunjel, apoi ri
dichi de lună, conopidă, castra
veți.

Sîntem convinși că vom rea
liza ceea ce ne-am propus.

STAN CONSTANTIN 
președintele

G.A-C. „Timpuri Noi" 
Dudești-Cioplea
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Sto
pe 
ca

ghe Vereșteanu și Toma 
ian datoresc intrarea lor 
noul făgaș unor comuniști 
Vasile Brodeală și respectiv 
Constantin Zamfir, care n-au 
precupețit timp și energie pen
tru a le oferi tovărășescul lor 
sprijin.

Aceasta este o schiță extrem 
de sumară a cadrului în care are 
loc învățământul profesional, 
într-o singură secție a uzinei. 
Adăugați la aceasta acțiunile 
de ridicare a calificării începu
te încă înainte de reprofilare 
— de pildă, concursurile gen 
„Cine știe meserie, cîștigă", 
conferințele, difuzarea cărții 
tehnice; reflectați la propune
rea, în viitor aplicabilă, ca fie
care cazangiu să aibă și cuno
ștințe de sudură pentru a rea
liza singur sudurile mai ușoare 
de care munca lui are urgentă 
nevoie; ridicați apoi totul la 
scara Griviței Roșii — și veți 
căpăta o imagine a uriașei scoli 
care se află aici

Întinerirea lăuntrică a uzinei 
prin ridicarea cadrelor la nive
lul de pregătire cerut de utila
rea modernă a industriei chi
mice, rafinăriilor, fabricilor de 
hîrtie și celuloză, proces desfă
șurat paralel cu măsurile teh- 
nico-organizatoripe privind 
creșterea suprafeței de produc
ție și crearea unui centru de 
proiectare pentru miile de ti
puri de utilaje ce vor purta 
marca Griviței Roșii — iată cu 
ce realizări concrete și esenți
ale a fost întîmpinată a 30-a 
aniversare a bătăliilor de clasă 
din neuitatul februarie. Venind
din toată țara, vizitatorii care, 
în grupuri mari, străbat în a- 
ceste zile aleele dintre hale și 
culoarele dintre mașini, văd cu 
ochii lor cum oamenii Griviței 
de astăzi se arată vrednici de 
moștenirea primită, și cum plă
cile cu litere aurii săpate în 
marmura albă au un cadru 
demn de spiritul eroic pe care 
textul lor îl evocă.

si emoție-» -*

Este interesant de observat 
în viața Griviței Roșii prezenta 
unei tinereți active, receptivă 
la ecourile șantierelor, intere
sată de emulația concursurilor, 
dornică de a păși pe căi nebă
tătorite în tehnică. Pe lîngă di
recții permanente de manifes
tare, se ivesc și „ocazii rare", 
pe care, firește, tinerii nu le 
lasă să treacă netolosite.

In prima categorie intră, de 
pildă, colectarea deșeurilor me
talice, feroase și neferoase. Sar
cina curentă a alimentării oțe- 
lăriilor patriei este privită cu 
meritata seriozitate: în 1962 
cifra cu care se angajaseră u- 
temiștii de la secția sculerie 
prevedea colectarea a 35 000 
kg fier vechi, la sfîrșitul anu
lui fuseseră colectate 53 000 
kg. In același capitol — sar
cini curente — putem pomeni 
organizarea, curățenia și înfru
musețarea locului de muncă 
ș. a. m. d.

în a doua categorie intră — 
iarăși spre exemplificare — 
replica fierbinte dată zăpezilor. 
Planul de producție al secției 
montaj-vagoane fiind pericli
tat, în luna ianuarie, de troiene
le care împiedicau aducerea 
vagoanelor la probă, comitetul

a pe întreg cuprin
sul patriei noastre, 
și în satele raionu
lui Focșani au loc, 
în aceste zile, nu
meroase acțiuni cu 
cartea. Colectiviști,

U.T.M. al centrului 1 (secretar : 
Lucian Bohm) a lansat cuvenita 
chemare, a organizat cuvenitele 
brigăzi de tineri, a furnizat, cu 
ajutorul tîmplăriei, cuvenitele 
unelte — și băieții au ieșit ne
întârziat la degajarea liniilor. 
Voioșia cu care Ion Oprea, Ion 
Vișan, Constantin Ionescu și 
Alecu Ion, în fruntea altor 60 
de tineri, au sfidat gerul muș
cător și vifornița, considerind 
munca respectivă un fel de va
rietate a gimnasticii de dimi
neață, poate fi și ea un semn 
distinctiv. Ca o floare prinsă 
cu șic Ia butoniera tinereții.

Aparent prea antrenată în 
preocupările cotidiene ca să 
mai cultive acel simt al gran
diosului relevat de faptele isto
rice, tînăra generație a Griviței 
Roșii mărturisește însă, în anu
mite prilejuri, o emoție greu 
reținută și o gravitate care a- 
cuză conștiința răspunderii ce-i 
revine. Este cazul atmosferei 
care a dominat faza pe secții a 
concursului gen „Cine știe, 
cîștigă'' desfășurat pe tema lup
telor din Februarie 1933 ale ce
feriștilor. Este adevărat: au 
fost și unii care se simțeau 
(poate și din pricina lipsei de 
abilitate a examinatorului) „ca 
la școală”. Dar cei mai mulți 
nu citiseră pur și simplu o bi
bliografie ci, parcurgînd docu
mentele, retrăiseră cu imagina
ția, cu inima, întîmplările dra
matice petrecute între aceste 
ziduri cu un număr de ani îna
intea nașterii lor.

Așa se face că în răspunsu
rile lui Alexandru Dumitriu, de 
la turnătoria de fontă, dincolo 
de informația exactă privind

cembrie 1962, activist U.T.M., 
elev la seral în clasa a IX-a, in
teresat și realmente priceput în 
probleme de teatru, politică in
ternațională și calitate a mie
zurilor) toată viața lui deci are 
mari datorii de recunoștință 
pentru aceia care, conduși de 
comuniști, s-au ridicat cu 30 
de ani în urmă, împotriva: 
curbelor de sacrificiu, conce
dierilor, arestărilor, stării de 
asediu, mizeriei, pregătirilor de 
război, fascismului — și pen
tru : pline, muncă, libertate, 
democrație, pace — în fond 
pentru viața de astăzi a lui 
Alexandru Dumitriu, și a noa
stră, a tuturor.

Și după ce, cu totală și vi
brantă sinceritate, a răspuns 
astfel (ce mult, ce imens de 
mult cîștigă intr-adevăr, cine 
știe !...) tînărul și-a cerut îngă
duința să plece, pentru că alt
fel risca să întîrzie de la școa
lă și el nu vrea să absenteze, 
mai ales că urma să dea, pro
babil, și un extemporal la isto
rie, cu „revoluția industrială 
din Anglia"... In urmă, concursul 
a continuat. La sfîrșit, totalizînd 
răspunsurile, examinatorul îl 
desemna pe Alexandru Dumi
triu ca reprezentant al turnăto
riei de fontă la faza pe uzină.

Dar cu această reacție inti
mă am pășit de fapt pragul u- 
nei problematici noi — trăsătu-

netă, are continuitate în urma
șii lor. Nici ei nu îngăduie a- 
pariția vreunei fisuri în rîndu- 
rile lor de luptă, deși lupta a 
luat cu totul altă formă, iar 
victoria este — zilnic — plan 
și certitudine. Victoria unuia 
este și reușita tuturor, impasul 
sau alunecarea unuia îi afec
tează pe toți.

In 1962 se semnala, de pildă, 
creșterea simțitoare a număru
lui de tineri inovatori la secția 
a doua prelucrări mecanice va
goane. Cel mai cunoscut din
tre ei, Vasile Jean, are ia activ 
un număr însemnat de propu
neri devenite dispozitive apli
cate în diversele secții ale uzi
nei, cu eficacitate remarcabilă 
într-una din aceste direcții: e- 
conomii, productivitate, redu
cerea efortului fizic. Este vorba 
de o minte iscoditoare, care re
unește într-o sinteză febrilita
tea căutării cu calmul și lucidi
tatea cerută calculatorului. 
Omul a venit din concediu și, 
între primele cuvinte pe care i 
le-a spus lui nea Marin Bănilă, 
au fost și acestea :

— M-am gîndit la două pro
puneri. Cred că au să meargă. 
Cind ai timp să vezi despre ce 
este vorba ?

Bineînțeles, tovarășul Bănilă 
și-a făcut timp iără întîrziere. 
Nici nu se putea altfel. Doar 
el, vîrstnicul, este cel care, des
coperind cel dintîi darul minții 
agere a băiatului care-1 schim
ba la strung, l-a luat colabora
tor la proiectarea unor dispozi
tive, i-a pus în mină „Îndrumă
torul tehnic”, l-a „tras“ la con
ferințe tehnice, la documenta
rele tehnice, la tot. Ce-1 îndem
na la aceasta, cînd se descurca 
atît de bine și singur ? Nimic 
altceva decît conștiința munci
torului comunist, sentimentul

Parcă i-ar spune : „Voi fericifi urmași ai luptătorilor din '33, ducefi mai departe, cu cinste, steagul

revendicările și lozincile gre
viștilor din dimineața zilei de 
15 februarie 1933, devenea vi
zibilă lumina unei interpretări, 
sensibilizarea proprie a eveni
mentelor relatate. Răspundea 
examinatorului într-un concurs 
public ? Desigur. Dar sub ochii 
tuturor apărea filamentul lumi
nos al unei descoperiri intime. 
Anume că toată viața lui (fiu 
de muncitor în port, fost pio
nier, candidat de partid din de-

Grivijei Roșii !

rile morale ale tinerilor din 
Grivița Roșie. In locul oricărei 
alte definiții, o remarcă a unui 
tînăr cu oarecari înclinații li
terare : „nouă, colectivul ne 
modelează caracterul, de parcă 
ar fi sculptor”.

Vedem biruind relațiile uma
ne specifice socialismului. So
lidaritatea celor care, cu 30 de 
ani în urmă, înfruntau umăr la 
umăr, ca un zid de granit, 
plumbii, și virtuțile de baio-

responsabilității. Și Grivița 
Roșie.

Acum Vasile Jean este mem
bru activ în colectivul de 
inovații pe uzină ; acum, și la 
el vin să ceară îndrumări pre
cise, competente, dezinteresate, 
tineri ca Andrei Nicolae, Cons
tantin Mihalcea, Lorică Cristi- 
noiu, Ion Alexandru și alții. 
Flacăra se divide și, prin acea
sta în loc să-și piardă din tărie, 
crește. Întrajutorarea pentru bi

nele colectiv, lege nescrisă, 
funcționează iără greș, pentru 
că s-a fortificat în conștiință.

Rind pe rind s-au fortificat în 
conștință trăsăturile omului 
nou. Pentru nimeni nu a fost o 
sui priză sosirea pe adresa ga
zetei de uzină a unei scrisori 
de mulțumire, semnată de un 
cetățean, căruia cinstea a doi 
tineri grivițeni — Marin Rusu 
de la sculerie și Anton lorda- 
che de la pielucrări mecanice 
utilaj chimic, i-au restituit un 
portofel găsit. Conținutul: acte 
și 1 100 lei. Fapt divers, da, 
dar cu o semnificație care il 
depășește.

Iar cînd se ivesc undeva ră- 
mineri în urmă, organismul să
nătos al colectivului se mobili
zează. Solidaritatea luptă cu 
microbii vechei mentalități, bi
ruie și vindecă, in cursul unui 
proces adeseori îndelungat și 
anevoios. La gazeta postului 
ulemist de control de la strun- 
găria vagoane se ailă acum 
rindurile de mulțumire semnate 
de către Petre Gheorghiu. Mul
țumirile sint adresate nominal : 
și lui Gheorghe Oprea, tinărul 
strungar care l-a învățat mese
rie și, mîhnit de comportările 
nedemne ale învățăcelului i-a 
zgîlțîit inima într-o ședință 
U.T.M.; și lui Balea Constan
tin, alt tînăr apropiat ca vîrstă 
lui Petre, dar pentru care beția, 
chiulul, încăierările, lipsa de 
respect față de vîrstnici sint 
incompatibile cu tinerețea; 
mulțumiri sint adresate și al
tora — maiștri, tehnicieni, 
— tuturor celor care nu și-au 
pierdut răbdarea, tactul, hotărî- 
rea în munca educativă desfă
șurată cu el, și-au făcut aliați 
din familie, școală, cărți și, în 
cele din urmă, au învins. Au 
reușit să dea Griviței Roșii un 
muncitor tînăr care are tot ce-i 
trebuie pentru a deveni, în cele 
din urmă, egalul celor de la 
care a primit această lecție de 
neuitat.

Da, colectivul modelează ca
racterul, de parcă ar fi sculp
tor.

Valențele 

timpului
Ucis la 18 ani, utecistul Roai- 

tă nu a apucat nimic din bucu
riile vieții. De aceea, și pentru 
că (după expresia Annei Se- 
ghers) morții rămîn tineri, ceea 
ce ar examina mai cu luare a- 
minte conștiința severă a lui 
Roaită ar fi, astăzi, tocmai po
sibilitățile care se oferă tinere
ții pentru marile ei rezerve de 
energie, entuziasm, sete de fru
mos, de adevăr și lumină.

Ar vedea, astfel, o foarte ra
mificată, dar armonioasă orga
nizare a timpului, în așa fel in
cit în jurul uzinei pivotează 
preocupările tuturor, începînd 
cu cei cam de vîrstă lui și pînă 
la cei care împing mereu mai 
sus limitele clasice, formale, ale 
tinereții, l-ar însoți pe tovarășii 
și urmașii săi de luptă la biblio
tecă unde, printre mii de cărți, 
ar căuta o dată cu ei cele mai 
reușite pagini înfățișînd erois
mul epocii de construire a so
cialismului în România. La club, 
i-ar petrece pînă în pragul mu
zeului unde, din pricina modes
tiei, l-ar opri întîlnirea cu pro
priul său chip, zugrăvit în ulei 
și gravat în metal; dar ar ob
serva, în treacăt, cum ochii ti
nerilor se dilată de emoție la 
vederea sirenei, da, cea de a- 
tunci, bine cunoscută de el. Ar 
prefera să străbată în conti
nuare încăperile pline, remar- 
cînd că fierarii și cazangiii, ia 
te uită, au învățat să joace bi
liard, odinioară distracția high- 
life-ului cu capital de la 100 000 
în sus. Poate s-ar duce, o dată

Atenție, multă concentrare. Strun garul Ignat Codrescu face parte 
cin tînăra generate crescută ți educată la Uzinele „Grivifa Roșie”.

cu tinerii, la una din manifestă
rile literare închinate de către 
cercul „Vladimir Maiakovski" 
luptelor din februarie și poate 
pentru el ar suna cu o tortă de 
evocare mai intensă versurile 
vehemente ale lui Nicolae 
Ghercu. acum om cu tîmple 
sure :

Nu am citit pe file prăfuite 
Povestea zilelor din '33,
Nu mina lui Costin și-a lui

Milescu 
în cronici au înscris nelegiuirea, 
Ci ea s-a petrecut sub ochii 

mei.

Pe Grivița, prin ceață, umbre, 
umbre...

Satrapi în slujba marelui satrap 
Au ochii înroșiți de băutură 
Și toată drojdia de la Marica 
Vărsată pe altă drojdie din 

cap..."
*

In ultimele trei săptămînl, 
unui băiat de 18 ani, să zicem, 
de la secția sculerie, i s-au ofe
rit de către organizația U.T.M. 
din care face parte, următoarele 
prilejuri :
' — de a se prezenta la con 
cursul „Prietenilor cărții’, pre- 
supunînd că tînărul făcea parte 
din ultimii 11 utemiști din sec
ție care nu luaseră pînă atunci 
insigna ;

— de a trece în cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă probele de 
schi, șah, gimnastică, tir;

— de a întreprinde o excursie 
colectivă la Sinaia, vizitînd Mu
zeul Peleș și dansînd la casa 
de cultură;

— de a avea o interesantă 
convorbire cu unul dintre par- 
ticipanții la grevă;

— de a viziona filmul „Par
tea ta de vină’ și de a ii pre
zent apoi la dezbaterea organi
zată de „cercul prietenilor fil
mului".

Nu este un program prea în
cărcat ■, au fost și perioade cu 
o densitate mai mare. Nu a- 
ceasta are importanță.

Important e că organizarea 
unor astfel de manifestări duce 
treptat la formarea unor oa
meni multilaterali. Preocupă
rile curente ale strungarului

Foto: G'R. PREPELIȚĂ

Ion Tunăreanu, deprinderile și 
gusturile lui, datorează enorm 
acestor acțiuni educative și in
structive, dintre cele pe care le 
numim „obișnuite". Ion Tună
reanu. La 18 ani realiza prima 
inovație. In acest 1963, cabine
tul tehnic al Uzinei „Grivița Ro
șie" a înregistrat sub numele 
lui prima propunere de inovație 
pe ianuarie: un dispozitiv re
glabil pentru strunjit. Studiază. 
Volumele de „Opere complete" 
ale lui Lenin își au locul de 
cinste în biblioteca sa perso
nală. în alte rafturi — litera
tură tehnică. Urmează clasa a 
Xl-a la seral. Cînd tovarășul 
Cioroabă, secretarul comitetu
lui U.T.M., vine să se intere
seze de notele sculerilor, sub 
numele lui Tunăreanu înseam
nă în carnețel întîi un 9, iar 
sub el o mulțime de ghilimele. 
Alte date sumare din fișa întoc
mită ad-hoc. Practică boxul. A 
fost suporterul „Rapid-ului", 
firește; și în ciuda reprofilării 
uzinei e îndoielnic deocamdată 
că „Petrolul" va reuși să-i cîș- 
tige afecțiunea. Altceva ? A 
fost responsabil cu postul ute- 
mist de control, acum are alte 
sarcini obștești. Ambiție și 
punct de onoare : să lărgească 
numărul tinerilor inovatori. Mai 
este ceva ? A, da, împreună cu 
soția, a întîmpinat Anul Nou în 
sălile Palatului R.P.R. se pare 
că obiectivul camerei de tele
viziune a și zăbovit puțin asu
pra chipurilor lor...

...Utecistul ucis de gloanțele 
și baionetele burghezo-moșie- 
rimii ar vedea în aceste rînduri 
biografice împlinirea unor vi
suri atît de vechi și, mai ales, 
atît de frumoase, îneît, în nu
mele lor, pentru realizarea lor, 
și-ar fi dăruit șapte vieți, nu 
una singură.

în „Luna cărții la sate44:
A

In fiecare zi — o acțiune!
mună din raionul Focșani. Acti
viștii culturali de aici sint tineri 
entuziaști, cu inițiativă. Recent, 
ei au organizat un concurs lite
rar cu tinerii colectiviști din bri

tineri și vîrstnici, iau parte la ac
țiunile organizate în cadrul bi
bliotecilor, căminelor culturale 
și librăriilor. Cartea cîștigă, în 
fiecare sat, noi prieteni.

La Urechești, șezătoarea lite
rară anunțată cu cîteva zile mai 
înainte a fost deosebit de intere

gada nr. 1. Tema : „Viața sa
tului în opera marilor noș
tri scriitori”. în prima parte
— de pregătire 
lui — au fost

a concursu- 
antrenați să

Iarna 
la căminul cultural

înt zile de iarnă, 
dar la gospodăria 
colectivă din Go
stavăț, regiunea 
Oltenia, e și acum 
forfotă mare. Sînt 
atîtea treburi gos

podărești de făcut și iarna. 
Cea mai mare parte din timp 
însă, colectiviștii de aici și-o 
petrec la căminul cultural, la 
bibliotecă, la cursurile învăță, 
mîntului politic sau agrozoo
tehnic.

Anul care a trecut a fost 
pentru ei un an de succese. 
Au lucrat bine pămintul, au 
îngrijit bine animalele și au 
obținut producții bune. Dar 
pentru a lucra și mai bine, 
trebuie să capeți multe cunoș
tințe de specialitate, trebuie 
să deprinzi știința agricolă. 
Iată de ce, în aceste zile, peste 
200 de colectiviști tineri și 
vîrstnici de la Gostavăț, ur
mează cu regularitate cursu
rile la cele patru cercuri ale 
învățămîntului agrozootehnic.

De bună seamă însă că nu 
toți sătenii pot fi încadrați la 
învățămîntul agrozootehnic de 
trei ani. Ce fac ceilalți, unde 
învață ? Și pentru ei s-a or
ganizat o formă adecvată de 
învățămînt: iau parte la ciclu
rile de conferințe ce se țin 
o dată pe săptămînă la căminul 
cultural. Cit de interesante și 
instructive, cit de folositoare 
sînt aceste conferințe pentru 
cei care le ascultă, se poate 
vedea și după aceea că întot
deauna sala este plină de ti
neri și vîrstnici.

Există însă în comuna Gos
tavăț și un alt fel de activitate 
nu mai puțin importantă la 
care, într-un fel sau altul, 
i-au parte aproape toți colec
tiviștii de aici: activitatea cul
turală. Zilnic, la căminul cul
tural de aici se întîmplă ceva: 
fie că se ține o conferință ori 
se fac repetiții la formațiile 
artistice, fie că se organizează 
un simpozion științific sau li
terar, fie că rulează un film 
artistic precedat de un docu
mentar agricol. Activitatea din 
cadrul căminului cultural di
feră de la o zi la alta prin te
matică, prin actualitatea ei, a- 
trăgînd un mare număr de co
lectiviști.

Luat în parte, fiecare om 
din această comună are în a- 
ceste zile o preocupare, parti
cipă la o activitate care îi îm
bogățește orizontul cultural- 
științific, politic.

La Gostavăț, aceste zile de 
iarnă sînt zile de bogată acti
vitate cultural-educativă.

VASILE CĂBULEA 

----- •-----

Pe scenă, 
la vecini

Se știa mai dinainte că ti
nerii din comuna Ciuceni vor 
avea oaspeți. La ora anunțată 
în sala căminului cultural se 
aflau peste 200 de colectiviști. 
Pe scenă au apărut membrii 
formației de dansuri populare 
românești și sîrbești, soliștii 
vocali și interpreții scenetei 
„într-o gară“ din comuna ve
cină, Foieni. Timp de aproape 
două ore programul i-a înve
selit pe spectatori. In prezent 
tinerii artiști amatori pregă
tesc noi programe, dedicate a- 
legerilor, pe care le vor pre
zenta în comunele Svanda, 
Giulvaz, Parța.

ADAM MARIAN 
corespondent voluntar

----- „------

noiDiscuri

Concertul de Ceaikovski

santă. Tinerii au venit în număr 
mare la bibliotecă. Tema șezăto
rii: „Viața nouă a satelor pa
triei noastre oglindită în litera
tură”. Bătrînul fierar Alexandru 
Sava, în vîrstă de 62 de ani, in
vitat aici, le-a povestit tiuerilor 
cum în tinerețea Sa cartea pă
trundea greu în sat, oamenii nici 
nu știau să citească.

— Astăzi — li S'a adresat el 
în încheiere — voi aveți aici 
10500 de cărți pe care să le ci
tiți, din care să trageți învăță
tură și foloase.

Pe urmă, bibliotecara Con
stanța Hergelegiu le'a citit 
fragmente din cărți ale unor 
scriitori romîni contemporani, 
înainte de a pleca acasă, mulți 
participanți la șezătoare — prin
tre care utemițtii Constantin A- 
gapie, Nicolae Gușă, Elena Pan
fil, Ionelia Cristian — au împru
mutat cîte trei'patru cărți.

...Cîmpeneanca este o altă co

citească toți cei aproape 100 de 
tineri din brigadă. în ziua con
cursului la cămin au venit toți 
tinerii din brigadă. Teodor Gri- 
goraș, Ion Vasiliu, Sniaranda 
Prescură și Maria Militaru au ur
cat pe podiumul concursului. Se 
pun întrebări, se primesc răspun
suri repezi și precise. Din nou se 
pun întrebări, din nou răspunsuri 
bune. Sala îi aplaudă îndelung pe 
cei care s-au pregătit mai bine: 
Ion Vasiliu și Teodor Grigoraș. 
Ei au fost, de altfel, și cîștigă- 
torii. Concursul a luat sfîrșit. 
Tinerii însă nu părăsesc sala. Li 
se anunță procesul literar și re
cenziile care vor avea loc în
săptămînile următoare. Apoi fie
care trece pe la bibliotecă și 
împrumută noi cărți. Seara, bi
bliotecara, utemista Letiția Stoi
ca a făcut o socoteală. In ziua
aceea, numărul cititorilor biblio
tecii a crescut cu 29.

...Seară tîrzie. Clădirea fru
moasă a căminului cultural din 
Popești este scăldată in lumina 
neonului. Toate scaunele din sala 
de lectură a bibliotecii sint ocu
pate. Utemistul Tache Irimia, bi

bliotecarul. prezintă recenzia ro
manului „Casa” de Vasile Re- 
breanu. Recenzia a fost intere
sant alcătuită și expusă viu. 
Printre tinerii prezenți se aflau 
și unii care citiseră cartea. Con
stantin Spînu și Ion Glăvan au 
povestit ce au învățat ei din car
tea citită. în aceeași seară, in 30 
de case din Popești — în care 
funcționează cîte un cerc de citit 
— s-au făcut lecturi colective din 
cărți și broșuri agrotehnice.

Acțiuni asemănătoare au avut 
loc, în cele 7 zile care s-au scurs 
din luna februarie, în toate sa
tele și comunele raionului. La 
Gura Caiiții și Lacul lui Baban ’ 
au avut loc frumoase serbări ale I 
cărții, urmate de programe artis
tice. în comunele Suvorov și Dea
lul Lung mulți colectiviști și-au 
"făcut biblioteci proprii. Difuzorii 
voluntari au distribuit sute de 
cărți și broșuri. în săptămînile 
care urmează, în raionul Focșani, 
vor avea loc întîlniri cu scriito
rii, mai multe consfătuiri cu ci
titorii, șezători literare, seri de 
întrebări și răspunsuri, procese 
literare, seri de poezie, con
cursuri „Cine citește, folosește”, 
recenzii și prezentări ale noilor 
cărți intrate în biblioteci. Pretu
tindeni, tinerii se pregătesc, în
vață poeziile și repetă rolurile 
din piesele și scenetele reparti
zate. In același timp, numărul 
cititorilor crește zilnic, in fiecare 
sat și comună.

C. SLAVIC

Marele compozitor rus Piotr Ilici 
Ceaikovski și-a desfășurat activi
tatea intr-o perioadă de adinei 
irămîntări sociale, cînd torțele vi
tale ale poporului rus se îndreptau 
tot mai viguros împotriva tiraniei 
țariste. Ideile marilor gînditorj re
voluționari Belinski, Cernlșevski, 
Dobroliubov, pătrunseseră în toate 
domeniile vieții culturale ale epo
cii, determinînd apariția unor ope
re artistice și literare cu un puter
nic conținut democratic.

Legătura strînsă cu creația popu
lară, tendința de a oglindi fidel 
viața și frămîntările maselor, ca
racterizează cele mai importante 
opere artistice date la iveală în a- 
cest timp, între care cele aparți- 
nînd lui Ceaikovski ocupă un loc 
principal.

în centrul preocupărilor artistice 
ale lui Ceaikovski a stat întotdea
una omul, cu lumea sa de senti
mente, cu frămîntările și gîndurile 
sale izvorîte din legăturile cu me
diul înconjurător.

Bogăția melodică, lirismul pro
fund ca și dramatismul tulburător, 
caracterizează capodoperele sale 
muzicale : ultimele trei simfonii 
Concertul pentru vioară și orches
tră, Concertul pentru pian și or
chestră, Operele „Evghenie One- 
ghin", „Dama de pică" ș.a.

Concertul nr. 1 în si bemol mi
nor pentru pian și orchestră pe 
care Casa de discuri „Electrecord” 
ni l-a pus recent Ia dispoziție în
tr-o excelentă imprimare a pianis
tului polonez W. Valtuzinski, este 
alcătuit din trei părți: prima parte 
se distinge, în general, prifi carac
terul ei luminos, sărbătoresc, cele 
două teme care stau la baza ace
stei mișcări fiind strips înrudite 
cu muzica populară.

In contrast cu această mișcare, 
partea a 11-a se remarcă prin ca
racterul ei meditativ răsunînd ca 
o poetică descriere a naturii în 
timp ce finalul redă un tablou de 
veselie plină de strălucire.

VASILE DONOSE

CINEMATOGRAFE

In trei zile
In zilele iernii 

biblioteca din co
muna Răspig, raio
nul Gura-Honț, cu
noaște o afluență 
mare de cititori. 
Seară de seară la

o sută de cărți
bibliotecă pot fi în- 
tilniți cite 40—50 de 
colectiviști tineri și 
vîrstnici. Numai în 
trei zile din ultima 
săptămână colecti-

împrumutata
viștii au împrumu
tat peste 100 de vo
lume de la biblio
tecă.
0RIȘAN TUDOREL 

corespondent 
voluntar

Doi elevi fruntași Ia învățătură: 

Elisabeta Paraschivescu și Mi

hai Păvălan din clasa a IX-a C 

a Școlii medii din Drăgășani.

Foto : I. CUCU

DIVORȚ ITALIAN : rulează 
la cinematografele Patria, 
București, 23 August, G. Coș- 
buc ; PARTEA TA DE VINĂ : 
rulează la cinematografele I. C. 
Frimu, Gh. Doja, Libertății, A- 
PARTAMENTUL — cinema
scop : Magheru ; INTRIGĂ ȘI 
IUBIRE — cinemascop: ru
lează la cinematograful V. A- 
lecsandri; LABIRINTUL INI
MII — cinemascop : Republica, 
Elena Pavel, 1 Mai, Floreasca ; 
A FOST CHEMATA ȘI CLA
SA A V-A: 16 Februa
rie, Tineretului, Flacăra; 
AGENTUL X-25 — cinema
scop : Victoria ; FOCURI ÎN 
MUNȚI : Lumina (rulează în 
continuare de la ora 10 pînă la 
ora 14 ; FRUMOASA AMERI
CANĂ : Central; Program 
special pentru copii: 13 Sep
tembrie ; MIRAJUL: 13 Sep
tembrie, 8 Martie; DE LA 
PLATOU LA ECRAN-UMBRE: 
Timpuri noi (rulează în conti
nuare de la ora 10 la ora 21) ; 
SCRISOARE DE LA O NECU
NOSCUTĂ : rulează la cine
matograful Maxim Gorki; O- 
MUL CU OBIECTIVUL: în
frățirea între popoare, Alex. 
Sahia, Miorița, Drumul Serii;

CĂZUTĂ DIN LUNĂ : Cultu
ral ; OAMENI ȘI FIARE — 
ambele serii: rulează în conti
nuare de la ora 10 pînă la ora 
20 la cinematograful Alex. Po
pov ; CARMELA — cinema
scop : Grivița ; DĂ-I ÎNAINTE 
FĂRĂ GRIJĂ: rulează la ci
nematografele C. David, 30 De
cembrie ; MARILE SPE
RANȚE : rulează la cinemato

grafele V. Roaită, Volga; SALT 
SPRE GLORIE : Unirea; SUB 
CUPOLA ALBASTRĂ: T. Vla- 
dimirescu; SOȚUL SOȚIEI 
SALE: Munca; BALADA HU
SARILOR: Popular, G. Baco- 
via; PATRU INIMI: Arta; 
GARDIANUL: Moșilor; TI- 
ZOC — cinemascop; M. Emi- 
nescu; MEȘTER LA TOATE : 
rulează la cinematograful I, 
Pintilie; OAMENI PE GHEA
ȚĂ : Luceafărul,



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Pregătire practică, concretă
a Chirnogi se știa 
despre ședința de 
instruire de aproa
pe două săptămâni. 
Instructorul comi
tetului raional
U.T.M., Ștefan

Dragnea, discutase cu aproape 
fiecare dintre cei ce urmau, să 
participe la pregătire. Aceasta 
l-a ajutat să cunoască și mai 
bine nivelul de pregătire al 
oamenilor, să-și facă o imagine 
clară asupra căror probleme va 
trebui insistat mai mult.

Și iată că instruirea a înce
put. Băieți și fete, membrii' ai 
comitetului U.T.M. pe comună, 
ai comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. din cele două 
G.A.C., ai birourilor organiza
țiilor U.T.M. de brigadă, urmă
reau atenți notîndu-și cu grijă 
în carnețele, expunerea despre 
sarcinile organizației U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului 
la munca de întărire economi- 
co-organizatorică a G.A.C, ți
nută de tovarășul Pană Dudău, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe comună.

Cunoscînd bine planul de 
producție al celor două gospo
dării, angajamentele concrete 
pe care și le-au luat tinerii în 
adunările generale U.T.M. de 
brigadă, vorbitorul nu s-a rezu
mat la o expunere generală. 
Folosind numeroase exemple 
concrete, el a explicat ce tre
buie să se facă practic în fie
care organizație U.T.M. pentru 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
muncă în G.A.C., pentru a dez
volta la ei răspunderea față de 
calitatea lucrărilor executate. 
Se poate aprecia faptul că și 
aici, ca și la celelalte instruiri 
care au avut loc în alte comu
ne, un acent deosebit s-a pus 
pe pregătirea campaniei agri
cole de primăvară. Pe loc, în 
ședință s-au stabilit măsuri 
practice pentru a se asigura 
participarea tineretului la gră
birea reparării uneltelor, s-a 
hotărît să se transporte pe cîmp, 
prin forțele tineretului 500 tone 
gunoi de grajd existent în 
curtea gospodăriei și 100 tone 
de la membrii colectiviști.

Vorbind despre munca pa
triotică atenția principală a 
fost îndreptată spre construc
țiile care se vor ridica în acest 
an în gospodărie. Săparea fun
dației pentru temelia grajdului, 
transportul balastului și a ma
terialului lemnos atît pentru

grajd cît și pentru saivane, 
participarea la acțiunile de în
frumusețarea comunei sînt 
doar cîteva din măsurile stabi
lite pe loc.

Munca de educare politică a 
tineretului, de dezvoltare a 
conștiinței Iui socialiste, a con
stituit subiectul celei de a doua 
expuneri ținută de Nicolae Po
pa, membru al biroului comite
tului raional U.T.M. Cunoscînd 
bine activitatea acestor organi
zații de bază, el și-a axat în
treaga expunere pe situația 
reală din comună, folosind nu
meroase exemple concrete. El 
a evidențiat, de pildă, modul în 
care organizația de bază U.T.M. 
de la G.A.C. „8 Martie" se ocu
pă de învățămîntul politic. Aici 
s-a analizat în ședința de comi
tet, în adunări generale U.T.M. 
pe brigadă, participarea tineri-

Pe marginea 
instruirii organelor 

U. T. M. nou alese din 
comuna Chirnogi, 
raionul Oltenița

privire la primirea de membrii, 
plata cotizației și evidența 
membrilor. Dealtfel și această 
expunere ca și celelate, s-au 
bazat în cea mai mare măsură 
pe generalizarea experienței 
pozitive existente. Instructorul 
comitetului raional U.T.M., tov. 
Ștefan Dragnea, care a ținut a- 
ceastă expunere, a procedat 
bine dând o atenție deosebită 
muncii organizației U.T.M. de 
brigadă. Folosind experiența 
organizațiilor U.T.M. de briga
dă nr. 1 G.A.C. „8 Martie" (se
cretar Ion Cotoban) și nr. 4 
G.A.C. „Tudor Viadimirescu" 
(secretar Ion Chirică) el a ex
plicat amănunțit ce sarcini re
vin biroului și mai ales cum 
trebuie să-și organizeze munca 
pentru îndeplinirea lor.

La ffel s-a procedat și cînd a 
fost vorba de conținutul adu
nărilor generale, de felul în 
care trebuie pregătite și condu
se acestea. Exemplul organiza
ției U.T.M. de brigadă nr. 3 
(secretar Vasile Stanca) a fost 
cît se poate de bine ales 
tru lămuriiea acestor 
bleme.

S-ar 
multe 
modul
și s-a desfășurat această instru
ire. Că ea a folosit ne-o dove
dește pentru început și declara
țiile participanților printre care 
loan Cotoban, Marin 
Elena Spîna și alții:

— Am plecat de la 
pregătire știind precis 
mai ce avem de făcut,
ales, cum trebuie să muncim 
noi ca să ne îndeplinim toate 
sarcinile ce ne stau în față.

pen- 
pro-

încă
cu

mai putea spune 
lucruri în legătură 
în care a fost organizată

lor la cercurile politice, serio
zitatea cu care se pregătesc, 
modul în care îi ajută propa
gandiștii. La fel s-a procedat 
și cînd a fost vorba de partici
parea tinerilor la învățămîntul 
agrozootehnic. La G.A.C. „8 
Martie" de pildă, s-au predat 
pînă acum 22 de lecții cu o 
participare foarte bună a tine
retului.

Indiferent că a fost vorba de 
munca cultural-artistică, de 
propaganda prin conferințe, 
sau mobilizarea tineretului la 
spartachiada de iarnă, vorbito
rul a sugerat și o seamă de mă
suri concrete care pot fi între
prinse. Publicîndu-se de exem
plu, noul regulament al con
cursului „Iubiți cartea", 18 din
tre participanți s-au înscris pe 
loc la concurs.

Ultima expunere prevăzută 
în programul de instruire s-a 
referit la întărirea vieții inter
ne de organizație. înțelegerea 
problemelor expuse a fost mult 
ușurată de faptul că toți parti- 
cipanții la instruire au studiat 
Instrucțiunile C.C. al U.T.M. cu

Vineri dimineața în aula Fa
cultății de științe juridice din 
Capitală au început lucrările 
sesiunii de comunicări și refe
rate științifice a Consiliului 
central al Asociației juriștilor 
din R. P. Romînă.

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Jus
tiției, Procuraturii generale și 
Tribunalului Suprem al R. P. 
Romîne, cadre din învățămîn- 

. tul superior, cercetători științi
fici, lucrători din justiție, pro
curatură, miliție, arbitraj, no
tariatul de stat, oficii juridi
ce, colegii de avocați și alte 
categorii de juriști din întrea
ga țară.

Tovarășul Stelian Nîțulescu, 
președintele Asociației juriști
lor din R. P. Romînă, desc'hi- 
zînd lucrările sesiunii a arătat 
însemnătatea acesteia în lu
mina sarcinilor actuale pe care 
le are asociația în dezvoltarea 
și promovarea dreptului socia
list, în ridicarea nivelului ideo
logic și profesional al membri
lor săi. Totodată a subliniat 
importanța activității Asocia
ției pe tărîmul popularizării 
în masele de oameni ai mun
cii a legilor R. P. Romîne.

în continuare în ședința ple
nară a sesiunii au fost prezen
tate referatele : „Rolul condu
cător al partidului în crearea 
și dezvoltarea statului și drep
tului nostru" și „Principalele 
sarcini ale juriștilor în lumina 
lucrărilor și documentelor 
Congresului al IITlea al 
P.M.R.".

Lucrările sesiunii continuă 
în zilele de 9 și 10 februarie.

Tinerele muncitoare Elena Pîrvan și Maria Korlner din sectorul țesătorie al întreprinderii Textile 
Lugoj au de ce să fie mîrrdre : ele sînt fruntașe în întrecerea socialistă depășindu-și cu regularitate 
planul de producție și dind produse de calitate superioară.

Foto: AGERPRES

Checiu,

această 
nu nu
ci mai

I. PETRE

(Agerpres)

--------•---------
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Seară culturală italiană
La Casa Universitarilor din 

Capitală a avut loc vineri 
după-amiază o seară culturală 
italiană, organizată de Insti
tutul Romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea și 
Uniunea artiștilor plastici.

Au participat Alexandru 
Buican și Octav Livezeanu, 
vice-președinți ai I.R.R.S.C., 
artiștii poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii artiștilor 
plastici, Boris Caragea, preșe
dintele Consiliului Artelor 
Plastice din Comitetul de Stat 
pentru cultură și artă, repre
zentanți ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Ministerului 
învățământului, oameni de artă 
și cultură.

Au fost de față dr. Alberto 
Paveri Fontana, ministrul Ita
liei în R. P. Romînă și alți 
membri ai legației.

Pictorul Jules Perahim, 
maestru emerit al artei, a con
ferențiat despre „Uneie as
pecte ale artei plastice italiene 
contemporane". Conferința a 
fost urmată de proiecții.

în încheiere s-a prezentat 
un program alcătuit din can
țonete și serenade italiene in
terpretate de Magda Iancu- 
lescu și Valentin Teodorian, 
artiști emeriți, Dan Iordăches- 
cu și Ion Stoian.

Manifestări consacrate alegerilor de la 3 martie
Apropiatele alegeri de deputați în sfaturile populare pri

lejuiesc în continuare numeroase și variate manifestări cul- 
tural-artistice, o trecere în revistă a înfăptuirilor realiza
te în ultimii doi ani cu sprijinul deputaților și al cetățeni
lor.

CLUJ. — La cele 25 puncte 
de agitație din comunele su
bordonate orașului Cluj s-au 
ținut în ultimul timp 164 de 
conferințe despre realizările 
obținute în anii puterii popu
lare, creșterea nivelului de 
trai al țăranilor muncitori 
precum și convorbiri despre a-

legerile din trecut și azi. De 
fiecare dată conferințele sînt 
urmate de frumoase și bogate 
programe artistice date de 
formațiile căminelor culturale 
din satele respective.

SUCEAVA. — De la alegeri
le care au avut loc acum doi

ani și pînă în prezent, în sa
tele regiunii Suceava au fost 
construite 88 de școli, 28 că
mine culturale, s-au electrifi
cat 45 sate. Alte școli și cămi
ne culturale se află în con
strucție. Alături de deputați, 
numeroși cetățeni au lucrat 
voluntar la ridicarea noilor o- 
biective, la întreținerea și a- 
menajarea drumurilor etc. Va
loarea lucrărilor de înfrumu
sețare a localităților, efectua
te prin muncă potriotică în 
ultimii doi ani, este de circa 40 
milioane lei.

lor un program special intitu
lat „Hai la vot cu bucurie”. 
Programul cuprinde o scenetă 
care satirizează felul în care 
se desfășurau alegerile în tre
cut, precum și cuplete care 
scot în evidență profundul de
mocratism al alegerilor de 
astăzi.

Tinerele talente ale patinajului La hochei

U.R.S.S.-S.ll.A.: 12-0

BACĂU. — Brigada artisti
că de agitație de la întreprin
derea „Proletarul” din Bacău, 
care sărbătorește anul acesta 
un deceniu de la înființare, a 
pregătit pentru ziua alegeri-

BRAȘOV. —. în întâmpi
narea alegerilor de deputați 
în sfaturile populare comuna
le și orașele raionale, în re
giunea Brașov au fost difuza
te afișe și pliante cu aspecte 
privind dezvoltarea industria
lă, agricolă și social-culturală 
a regiunii. Zilele acestea va fi 
difuzată și noua monografie a 
regiunii.

(Agerpres)

La Teatrul Național din Cluj a avui loc de curînd premiera pe țară 
iaci prăvălie cu scară”. 
Octavian Lăluj intr-o

cu piesa scriitorului Eugen Earbu „Să nu-fi 
In fotografie : actorii Viorica Cernucan și 

scenă din spectacol.

Foto : I. MICLEA
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Fănuș Neagu:
e Ffinuș Neagu 
nu-1 atrag „situa
țiile obișnuite" 
sau „oamenii obiș- 
nuiți”. Sub acest 
raport, el e un ro
mantic, în genul

luj Sadoveanu sau Galaction 
din epoca lor de debut, un 
scriitor cu evident și masiv ta
lent, care fuge de convențio
nal și de șablon, cultivind cu 
precădere eroii interesanți, 
deosebiți, inediți prin structura 
lor sufletească, oarecum sin
gulară, și împrejurările me
nite a reliefa corespunzător a- 
ceastă structură. Schițele și 
nuvelele sale par a fi, de a- 
ceea, o replică dată ostentativ 
celor care suprasolicitează ra
țiunea estetică a „faptului di
vers”, aparent banal, prins cu 
bună știință în orbita unui re
flector chemat să lumineze pu
ternic semnificații cu valoare 
de simbol. Simbolul și metafo
ra abundă și în epica lui Fănuș 
Neagu. Dar rosturile lor sînt 
legate de efortul de a esenția- 
liza fenomene fără precedent, 
de a aprofunda întâmplări prin 
ele înseși unice, de a stabili 
relații firești, prin neobișnui
tul lor, între om și mediul în
conjurător, mai precis între 
individ și anume elemente ale 
naturii. Procedeul intervine și 
atunci cînd scriitorul mode
lează un fapt de cea mai largă 
răspîndire în dialectica rapor
turilor sentimentale, cum este 
dragostea. Punînd stăpinire pe 
erou, ea îl transfigurează liric, 
hiperbolizîndu-i trăirile, tran- 
sformîndu-I într-un personaj 
bare pendulează între vis și

realitate, așa cum se pendu
lează și Ene Lelea din schițele 
„Păpușa”, „Strigătul" și „In 
văpaia lunii". Proza lui Fănuș 
Neagu ajunge să se situeze în 
consecință, nu o dată, la hota
rul dintre verosimil și nevero
simil, dintre real și fantast. De 
aici, impresia de basm pe care 
o degajă nu puține din lucră
rile lui epice. Formula se ve
stea încă . în cartea de debut 
„Ningea în Bărăgan", se.evi
denția în „Somnul de la amia
ză” și devine predominantă în 
..Dincolo de nisipuri”. Proce
deul e întovărășit de unul pe 
care l-am numi de „desepici- 
zare”, adică de desfacere pro
gresivă a scriitorului de inte
resul manifestat inițial pentru 
schelăria anecdotică a lucrări
lor, pentru conflictul (uneori 
cumplit) iscat între personaje 
și pentru arhitectura compo
zițională corespunzătoare.

Fănuș Neagu tinde de astă 
dată să prospecteze adîncimi 
și să ridice comportarea ero
ilor la scară de simbol, folo
sind sugestia, metafora reve
latoare sau situația determi
nantă. Un astfel de erou e a- 
mintitul Lelea Ene, președin
te de gospodărie colectivă, 
surprins nu atît în ipostaza 
de conducător al treburilor 
economico-organizatorice ale 
gospodăriei, cît în aceea de 
om capabil să-și depășească 
pornirile elementare, să su
fere scrîșnind, să fie drept, 
supunîndu-și pasiunea, și să 
înflorească a doua oară senti- 
mentalicește, în văpaia unei 
învietoare luni de primăvară. 
Un astfel de erou s-ar vrea,

n lunile februarie și 
martie, activitatea 
patinatorilor noștri 
fruntași se intensi
fică. „Viteziștii" par
ticipă între 7 și 12 
februarie la finalele

campionatului republican care au 
loc la Tușnad, iar patinatorii 
artistici și-au dat întîlnire la Bucu
rești între 1-3 martie pentru a-și 
disputa înfîietafea în cadrul fina
lelor pe țară.

Ne-am adresa) tovarășului 
Florin Gămulea, președintele cole
giului de antrenori, cu rugămintea 
de a ne răspunde la cîteva între
bări.

— Cum s-au pregătit patinatorii 
noștri pentru finalele de la Tuș- 

■ nad l Ce elemente s-au remarcat 
în primele întreceri ale sezonului?

— Primele verificări ne-au fost 
prilejuite de concursurile disputate 
în luna ianuarie. Cel mai dificil 
examen l-a constituit „Concursul 
sprinterilor” de la Alma Ata. Aci 
au participat și cîțiva reprezentanți 
de-ai noștri, obținînd rezultate me
ritorii care au îmbunătățit perfor
manțele anterioare. O remarcă 
deosebită pentru Victor Sotirescu, 
care a stabilit un nou record re
publican de juniori în proba de 
1 500 m.

întrecerile din țară au promovat 
alături de cursanții Emilian Papuc, 
Eva Farcaș și Gh. Katona, o ple
iadă de juniori cum sînt Vlad Pa- 
traulea, Eleonora Laurenfiu și 
loan Fazakaș, elemente talentate 
în care se pun mari speranțe. Tot 
în „capitolul" speranțe o includem 
și pe Maria Mafhe, care constituie 
un bun exemplu de modul în care 
poate fi îmbinat armonios sportul 
cu învățătura. Studentă în anul I 
la I.M.F. din Tg. Mureș, Maria a 
obținut numai medii de 10, fiind 
totodată campioană republicană

de junioare la categoria 
ani.

— Acum cîteva cuvinte 
pre patinajul artistic.

— Patinajul artistic, ca de altfel 
și cel de viteză, a început să se 
dezvolte la noi în ultimii ani și în 
mod deosebit de la construirea pa
tinoarul artificial din parcul „23 
August". Această ramură sportivă, 
neglijată înainte, întrunește acum 
pe cei mai buni sportivi ai țării 
noajtre.

— In cadrul acestor campio
nate participă sportivi foarte ti
neri, majoritatea de vîrsta junio
ratului. Ce s-a făcut pentru de
pistarea și promovarea acestora și 
ce elemente s-au remarca) din 
rîndul juniorilor ?

— Cea mai bumă dovadă a pro
movării juniorilor o 
cei 
Radu 
ulea 
tru 
campioni ai jării fiind încă juniori. 
In afara lor, alte elemente foarte 
tinere și de la care se așteaptă 
performanțe valoroase sînt Elena 
Moiș și Carol Herfl, prezenți a- 
cum ca... spectatori la „europe
nele" de la Budapesta, ca și Mihai 
Stoenescu, Nicolae Belu și Cren
guța Cumbori. Pentru o pregătire 
cît mai temeinică a patinatorilor, 
în afara antrenorilor noștri, la an
trenamente a participat și antre
norul cehoslovac Cărei Vosatka 
care ne-a împărtășit din bogata 
experiență a patinatorilor din țara 
prietenă. In vederea depistării 
elementelor tinere, federația de 
specialitate a organizat zilele tre
cute concursul republican pentru 
copiii între 7 și 12 ani. O între
cere foarte disputată, cîștigăfo. 
rii cunoscîndu-se abia după des
fășurarea ultimelor întreceri.

— La ce activitate participă

și des-

constituie 
doi campioni republicani, 

Ionian și Cristina Patra- 
care au îmbrăca) pen- 

prima oară tricourile de

pafinaforii după campionatele re
publicane ?

— In efara unor demonstrații 
publice ce vor preceda meciurile 
de hochei, patinatorii vor mai 
evolua în „Cupa Dinamo" și „Cupa 
Știința" competiții la startul că
rora va fi prezentă majoritatea 
sportivilor din această disciplină.

Evident o activitate promită- 
toare. S-ar cuveni să mai adăugăm 
că. în funcție de condițiile atmos
ferice ar fi de dorit să se înfiin
țeze cît mai multe centre de ini
țiere pentru amatorii de patinaj, 
dar care să nu fie lăsate la voia 
întîmplării, ci să fie bine organi
zate și conduse de antrenori com
petent asigurînd astfel patina
jului, tot mai mult, un caracter de 
masă.

S. UNGUREANU

P E S
• Astăzi de la orele 18 pe pa

tinoarul artificial din parcul 
August" se dispută întîlnirea 
ternațională de hochei pe 
dintre reprezentativele R. 
mine și R.P.F. Iugoslavia.
• Duminică, la Bagdad 

de iotbal Petrolul Ploiești a învins 
cu 2—1 (2—1) o selecționată ira
kiană. Punctele fotbaliștilor români 
au fost realizate de Dridea și Stă- 
noaie.

9 La Lausanne a avut Ioc recent 
o întîlnire între președintele Co
mitetului olimpic international, A- 
very Brundage, și reprezentanții 
comitetelor olimpice din R. D. Ger
mană și R. F. Germană. Scopul 
convorbirilor purtate cu acest pri
lej a fost găsirea modalității de a 
se forma o echipă unită a celor 
două state germane pentru Jocu
rile Olimpice din 1964. Comitetul 
olimpic internațional, de comun a- 
cord cu cei prezenți la convorbi
rile de la Lausanne, a luat hotărî- 
rea ca la Jocurile de la Innsbruck 
și Tokio să participe o echipă unită 
a Germaniei conform principiilor

„23 
în

gheață 
P. Ro-

echipa

„DINCOLO DE
în intențiile prozatorului, și 
inginera Maja din nuvela „O 
sută de nopți", expresie vir
tuală a ideii de nestatornicie 
și superficialitate. Ene se im
pune memoriei, în toată colo
ratura lui romantică, în vreme 
ce Maja rămîne însă o promi
siune literară, o inconsisten
tă apariție epică, în ciuda 
strădaniei autorului de a-i da 
o funcție etică bine precizată 
în contextul social contempo
ran. Insuccesul experienței e 
provocat de amestecul hibrid 
de planuri romantice și rea
liste, de alăturarea forțată a 
unor probleme de natură deo
sebită, de neadincirea psiholo
giei personajelor, de insufici-

tura nuvelei „O sută de nopți” 
dispare în schițe, cu desăvâr
șire. De data aceasta, prozato
rul știe să fie concis, să urmă
rească atent. ideea cardinală, 
să-și concentreze debitul ver
bal, să dea prilej de meditație 
cititorului și să stabilească re
lația epică firească între ideea 
artistică exprimată metaforic 
prin titlul și materialul faptic 
analizat în lucrare. „Păpușa”, 
„în văpaia lunii" și „Strigă
tul” stau mărturie, ca și tulbu
rătoarea schiță „Dincolo de ni
sipuri”, în care ni se evocă un 
moment dramatic din vara de 
cumplită secetă a anului 1948. 
Fără îndoială, acestea sînt. și 
cele mai izbutite piese ale vo-

IITERARĂ4I
enta motivare caracterologică 
a comportării, a gestului și a 
idealurilor acestora. Stîngăcia 
construcției compoziționale a- 
părea și în nuvelele incluse în 
volumele anterioare. Acolo ea 
era însă oarecum neutralizată 
de aducerea în prim plan a 
unui conflict social, de clasă, 
de mentalitate, care ordona 
materialul epic prin înfruntă
rile unor eroi siliți.'să se defi
nească, fără disimulări. Aici, 
conflictul lipsește în concreti
zările lui obiectivate exterior, 
și carența arhitectonică iese pu
ternic la iveală, semnalînd, în 
schimb, prin contrast, marile 
calități narative, materializate 
în schițe. Impresia de risipire 
și dezordine sugerată de lec-

lumului. Fănuș Neagu ni se 
relevă printr-însele ca un în
zestrat creator de schițe de at
mosferă, valorificîndu-și la 
maximum capacitatea de a îm
bina.realul cu. fantasticul, liris
mul cu introspecția psiholo
gică, firescul cu feericul, dis- 
cripția naturii cu surprinderea 
exactă a avatarurilor sufle
tești ale eroilor, pentru a ro
tunji o situație tragică („Din
colo de nisipuri”) sau o idee 
majoră și un caracter exem
plar („Păpușa").

Atari virtuți literare sînt 
deslușibile și în celelalte schițe. 
Bunăoară, în „Drum întins”, 
pe care Ov. S- Crohmălnicea- 
nu, într-o recentă cronică 
publicată în „Gazeta literară",

Aseară la Moscova, pe patinoa
rul artificial din Palatul Sporturi
lor, in iata a peste 14 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul amical 
de hochei pe gheață dintre repre
zentativele U.R.S.S. și S.U.A. 
Practicînd un joc de înaltă clasă, 
cu patinaj rapid și șuturi precise 
la poartă, hocheiștii sovietici au 
repurtat victoria cu scorul de 
12—0 (4—0 ; 4—0 ; 4—0). Punctele 
au fost marcate de Boris Maiorov. 
(3), Starșinov (3), Volkov, Ale
xandrov, Paramușkin, (2) Iakușev 
și Almetov. Deși a primit multe 
goluri, totuși cel mai bun jucător 
al echipei americane a fost tinărul 
portar Charles Driscoll.

Meciul de hochei U.R.S.S.— 
S.U.A, a coincis cu prima trans
misie- experimentală prin radio-re
leu, efectuată, de la Moscova, de 
Studioul de televiziune București, 
Zeci de mii de telespectatori, .din. 
tara noastră au urmărit în fața mi
cului ecran desfășurarea întîlnirii.

CURT
adoptate la Olimpiadele din 1956 
și 1960. In acest fel este anulată 
hotărîrea anterioară prin care 
R. D. Germană și R. F. Germană 
urmau să participe cu echipe sepa
rate la J.6.

După întîlnirea de la Lausanne, 
președintele Comitetului olimpic al 
R. D. Germane, dr. Heinz Schobel, 
a făcut următoarea declarație co
respondentului A.D.N. ; „Rezulta
tul convorbirilor corespunde punc
tului nostru de vedere în ce pri
vește formarea și participarea echi
pei unite la J.O. pe baza egalității 
în drepturi și a respectului reci
proc.

în crearea echipei olimpice pe 
întreaga Germanie întîmpinăm însă 
destule greutăți, deoarece guver
nul R. F. Germane începînd din 
august 1961, a împiedicat legătu
rile sportivilor din cele două state, 
germane. Noi considerăm că alcă
tuirea echipei trebuie să se facă pe 
baza unor concursuri de selecție. 
Comitetul Olimpic Internațional a 
fost de acord cu propunerea noas-

NISIPURI
prin-o

tre 
ale 
monstrația criticului e cuce
ritoare. Ea relevă însă mai 
mult cunoscutul dar de ana
list al lui Ov. S. Crohmălni- 
ceanu, decît calitățile intrin
seci ale schiței. Talentul lui 
Fănuș Neagu se irosește de 
data aceasta într-o narațiune 
ale cărei date fundamentale 
sînt legate între ele la nivelul 
confecției, fără a convinge. 
Cronicarul „Gazetei literare'* 
are însă perfectă dreptate cînd 
socotește „anodine" compune
ri ca „Om rău“, „S-a mutat o 
stea" și, prin sensurile ei ne
clare, „Fîntîna". într-adevăr, 
aici talentul tînărului nostru 
prozator se cheltuiește în gra
tuități, transcriind logoreele 
lui Papa Leon, descriind fără 
adîncime întîlnirea neaștepta
tă dintre doi tineri care s-au 
iubit cîndva sau imaginînd a- 
venturi erotice romantice cu 
iz folclorizant, produs al deli
rului unui muribund (dacă am 
înțeles bine) care filozofează. 
Evident, cu excepția schiței 
„S-a mutat o stea" (unde me
tafora e mai elocventă decît 
întîmplarea narată), și acestea 
scot în relief darurile literare 
ale lui Fănuș Neagu, mai cu 
seamă „Fîntîna", unde realul 
și fantasticul, feeria și tragicul 
se împletesc remarcabil pe 
firul firesc al delirului. Dar 
spiritul de observație și forța 
de transfigurare nu sînt che
mate să promoveze aici o pro
blematică pe măsura posibili
tăților epice ale prozatorului, 
o problematică majoră iscată

socotește, polemic, 
scrierile cele mai bune 
lui Fănuș Neagu. De-

INFORMAȚII
Ministrul Comerțului Exte

rior, al R.P. Romîne, Gogu 
Rădulescu, președintele Comi
siei Economice pentru Europa 
a O.N.U., a plecat la 8 fe
bruarie la Geneva pentru con
sultări la sediul european al 
O.N.U., privind organizarea 
sesiunii a XVIII-a a C.E.E. 
din acest an.

★
Vineri seara Giăn Du Hoan, 

ambasadorul R.P.D. Coreene 
în R.P. Romînă, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de a 
XV-a aniversări a Armatei 
Populare Coreene.

Au participat general colo
nel Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, 
general maior Ion Dincă, șe
ful Direcției Superioare Poli
tice a Armatei, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, generali și ofi
țeri ai Forțelor noastre Ar
mate.

Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R.P. Romînă și atașați 
militari.

Au fost prezentate filme do-

cumentare realizate de 
diourile 
reene.

cinematografice

★
dimineața un

stu-
co-

grupVineri
de 15 scriitori au plecat în 
satele regiunii București pen
tru a se întîlni cu cititorii cu 
prilejul tradiționalei mani
festări „Luna cărții la sate’’. 
Timp de cîteva zile Nicolae 
Tăutu, Nicuță Tănase, Mihu 
Dragamir, Nicolae Stoian, Teo
dor Balș, Florența Albu, vor 
fi o aspeții țăranilor colecti
viști și mecanizatorilor din 
mai multe sate ale. raioanelor 
Lehliu, Călărași, Fetești, Slo
bozia și' Urziceni. j Poeții Ale- 
rtandru'Andrițoiu, Ion Horea, 
Ion Acsan și Ion Gfiăorghe se 
vor întîlni cu cititorii din sa
tele raioanelor Giurgiu, Zim- 
nicea, Alexandria, Turnu Mă
gurele și Roșiori de Vede, iar 
Veronica Porumbacu, Dan 
Deșliu, Victor Tulbure și pro
zatorii Șerban Nedelcu și 
Paul Anghel vor merge în ra
ioanele Videle, Drăgănești- 
Vlașca, Titu, Răcari și Olte
nița.

(Agerpres)
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întindere. Tendința 
„desepicizare" la care

din frămîntările unui om con
temporan nouă.

Probabil că într-un viitor 
oarecare, și pe Fănuș Neagu îl 
va încerca ispita narațiunilor 
de mare 
de 
ne-am referit va trebui rete
zată atunci din rădăcini. Așa 
cum și supralicitarea lirismu
lui și a atitudinii romantice 
va trebui înlocuită cu o viziu
ne corespunzătoare rigorilor 
actuale ale romanului. Mai 
precis, romantismul (ce pare 
a-i fi structural) va trebui ca
nalizat în direcția rotunjirii u- 
nor puternice tipologii ale 
realităților noastre socialiste 
și a reliefării patosului ce ca
racterizează pe constructorii 
vieții noi. Pînă acum, Fănuș 
Neagu s-a afirmat ca un bun 
alergător pe distanțe mici. Ex
periențele încercate în compu
nerea de nuvele n-au dat roa
dele scontate. Va izbuti el să 
devină și un bun romancier? 
Poate că da. Adăugind însă 
condițiilor enumerate mai sus 
și pe aceea de a stăpîni arta 
compoziției, de a-și doza res
pirația, de a fugi o'e pitorescul 
gratuit, și de a avea mereu în 
față, drept obiectiv, reliefarea 
aspectelor majore ale vieții. 
N-ar fi exclus ca munca depu
să recent în tălmăcirea lui 
Faulkner să-i fi oferit și cea
suri fructuoase de meditație și 
luare aminte.

AUREL MARTIN

In curînd pe ecrane
NOUL FILM ROMINESC

O producție a studioului cinematografic „București’*

Scenariul: NICOLAE ȚIC, EUGEN MANDRIC, MIRCEA 
DRĂGAN

Regia: MIRCEA DRĂGAN
Imaginea : AUREL SAMSON
Muzica: THEODOR GRIGORIU 
Decoruri: ARH. LIVIU POPA

Cu:

>>LICA GHEORGHIU, COLEA RĂUTU, ȘTEFAN CIUBOTĂ.?! 
NRAȘU, GEORGE CALBOREANU, ILARION CIOBANUL 
«COSTEL CONSTANTINESCU, GEORGE MĂRUȚĂ, FORYV 
>>ETERLE, TOMA DIMITRIU, V. RONEA, SANDU STICLA-?! 
<<RU, BORIS CIORNEI, DINU GHERASIM, GEORGE MOTTOI<<

Tineri și tinere de la sate!
1 ^?.r,maț*'va biblioteci personale din cărțile apărute în co1
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BUDAPESTA. — La Bu
dapesta continuă lucrările 
ședinței Comitetului Execu
tiv ai Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat cu 
discuții pe marginea rapor
tului prezentat de Piero 
Pieralli, președintele FMTD. 
La ședința din 8 februarie 
a luat cuvîntul și reprezen
tantul țării noastre, Andrei 
Ștefan, membru al Biroului 
C.C. al U.T.M.

Recepția de la legația

R. P. Romîne din Viena
VIENA 8 — Corespondentul 

Agerpres, Șt. Deju, transmite : 
în seara zilei de 7 februarie, dr. 
Victor Dimitriu, ministrul R. P. 
Romine la Viena, a oferit în sa
loanele legației o recepție cu pri. 
lejul apropiatei sale plecări defi
nitive din Austria.

La recepție au participat dr. 
Alfons Gorbach, cancelar federal, 
dr. Bruno Pitermann, vicecance
lar, dr. Bruno Kreisky, ministru 
de externe, dr. C. Broda, mini
stru de justiție, ing. Eduard 
Hartman, ministrul agriculturii, 
dr. F. Bock, ministrul comerțu
lui și reconstrucției, dr. A. Ma- 
leta, președintele parlamentului, 
dr. Julius Raab, președinte al 
Camerei federale de comerț, fost 
cancelar, L. FigI, fost cancelar, 
Franz Olah, președintele Uniunii 
Sindicatelor, Franz Jonas, prima
rul orașului Viena, Friedl Furn- 
berg, secretar al C.C. al P.C. din 
Austria, conducători ai unor uzi
ne, oameni de afaceri, personali
tăți ale vieții politice, economice 
și culturale din Austria.

Au luat, de asemenea, parte 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Viena, directorul ge
neral al Agenției Internaționale 
pentru Energia Atomică, Eklund, 
precum și alți diplomați.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★
în vederea apropiatei sale ple

cări defintive din Austria, dr. 
Victor Dimitriu, ministrul R. P.

Declarația guvernului 
sovietic adresată Japoniei
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic a declarat la 6 fe
bruarie că staționarea pe teri
toriul Japoniei a trupelor 
străine și permiterea accesu
lui în porturile sale a flotei 
atomice străine „afectează in
teresele securității vecinilor 
Japoniei, interesele păcii în 
Extremul Orient".

„Asemenea măsuri pun U- 
niunea Sovietică în fața nece
sității de a ține seamă de toate 
aceste pregătiri militare care 
se duc în imediata apropiere 
o'e granițele sale pentru a în
făptui propriile măsuri de 
apărare în Extremul Orient",

Romîne la Viena, a fost primit 
de cancelarul federal, dr. Alfons 
Gorbach, precum și de Bruno 
Pittermann, vicecancelar, și Bru
no Kreisky, ministrul afacerilor 
externe.

Dr. Pittermann și dr. Kreisky 
au oferit dineuri în cinstea mini
strului R. P. Romîne la Viena, 
dr. Victor Dimitriu.

4000000 muncitori italieni în grevă
ROMA 8 — Corespondentul 

Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite: In după-amiaza 
zilei de 8 februarie, la chema
rea celor trei centrale sindi
cale naționale din Italia — 
Confederația Generală a Mun
cii, Confederația Sindicatelor 
oamenilor muncii și Uniunea 
italiană a muncii — peste 
4 000 000 de oameni ai muncii 
au declarat o grevă generală 
de patru ore in semn de soli
daritate cu lupta celor un mi
lion de metalurgiști care re
vendică îmbunătățirea condi
țiilor de viață și lărgirea drep
turilor sindicatelor in între
prinderi.

După cum se știe, pină acum 
aceste revendicări ale metalur- 
giștilor s-au lovit de împotri
virea patronilor care, accep- 

a subliniat guvernul sovietic 
arătînd că el „ar vrea să pre
întâmpine o asemenea evoluție 
a evenimentelor".

Din însărcinarea guvernului 
sovietic, această declarație a 
fost făcută la 6 februarie de 
ambasadorul sovietic la Tokio, 
Vladimir Vinogradov, minis
trului afacerilor externe al 
Japoniei, M. Ohira.

Guvernul U.R.S.S. a subli
niat că submarinele care pen
tru început pot intra în portu
rile japoneze și fără rachete, 
evident sînt menite ca în ca
zul de față să deschidă drum 
în Japonia armei nucleare 
americane.

„Referirile organelor oficia
le din Japonia asupra faptului 
că submarinele americane vor 
intra în porturile din Okinawa 
și Taivan dovedesc că este vor
ba de transformarea porturilor 
Japoniei în aceleași puncte de 
sprijin ale forțelor armate 
americane, cum sînt și Okina
wa și teritoriul R. P. Chineze 
— Taivan — ocupate de ele".

Guvernul sovietic a declarat 
„Acum, după lichidarea cri
zei în Marea Caraibilor este 
deosebit de important ca fie
care guvern să se abțină de la 
orice fel de acte care duc la o 
agravare în situația interna
țională".

tind o oarecare majorare a sa
lariilor, refuză categoric cere
rea muncitorilor cu privire la 
lărgirea drepturilor sindicate
lor în întreprinderi.

PRIMUL TUR DE SCRUTIN PENTRU DESEMNAREA 
LIDERULUI PARTIDULUI LABURIST ENGLEZ

LONDRA 8 (Agerpres). —- în 
cadrul primului tur de scrutin, 
care a avut loc în seara zilei 
de 7 februarie, pentru desem
narea liderului partidului la
burist din Anglia, anunță a- 
genția France Presse, nici unul 
dintre cei trei candidați la a- 
cest post n-a obținut majorita
tea absolută pentru ocuparea 
locului devenit vacant, în urma 
decedării lui Hugh Gaitskell, 
fost lider al acestui partid.

Conferința pentru folosirea științei 

și tehnicii in interesul regiunilor 

insuficient dezvoltate
GENEVA 8. — De la trimi

sul special Agerpres, C. Ben
ga : In cadrul lucrărilor Con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru folosirea științei și teh
nicii în interesul regiunilor 
insuficient dezvoltate, după 
cum s-a anunțat, prof. ing. 
Țaigăr Simion, președintele 
Comitetului de stat pentru 
muncă și salarii din R. P. Ro- 
mînă, a prezentat referatul 
„Probleme ale evaluării și uti
lizării raționale a resurselor 
umane în procesul dezvoltării 
economice”. Referentul a ana
lizat eficiența utilizării resur
selor umane și a corelațiilor 
care trebuie să existe între 
ritmurile de creștere a pro
ducției sociale, a productivită
ții muncii, a producției active 
și a resurselor de muncă. 
Delegatul R. P. Romîne s-a o- 
prit asupra necesității ca oda
tă cu dezvoltarea industrială 
a țărilor insuficient dezvoltate 
să fie intensificată și produc
ția agricolă, să se urmărească 
trecerea de la monocultură la 
cultivarea unor game largi de 
produse agroalimentare în ve
derea dezvoltării bazei ali
mentării proprii. In tezele ex
puse în referatul său, autorul 
a ilustrat prin exemplul R.P. 
Romîne succesele obținute de 
țara noastră în urma transpu
nerii în viață a liniei dezvol
tării economice a statului 
nostru.

La Palatul Națiunilor au 
avut loc o serie de ședințe 
specializate pe probleme, în 
care s-au discutat chestiuni 
legate de dezvoltarea bazine
lor hidrografice în regiurfile 
insuficient dezvoltate, politica 
dezvoltării energiei electrice 
și altele.

Prof. Remus Răduleț, dele
gat al țării noastre, a prezen
tat un raport privind proble
mele de cercetare și de orga
nizare pe care le pune dezvol
tarea viitoare a economiei e- 
nergetice a țărilor în curs de 
dezvoltare. Vorbitorul a dat 
amănunte asupra lucrărilor-- s--

COLUMBIA: Ciocniri 

intre demonstranți și poliție
BOGOTA 8 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă, în Columbia continuă de
monstrațiile împotriva hotărîrii 
guvernului cu privire la mărirea 
taxelor de transport, care a in
trat în vigoare la 5 februarie. 
Sute de mii de muncitori și stu- 
denți din Bogota, precum și din 
mari orașe ca Medellin, au ieșit 
în stradă pentru a protesta înr 
potriva acestei măsuri. Au avut 
loc ciocniri între demonstranți 
și poliție. După cum relatează 
agenția Prensa Latina, poliția a 
operat peste 300 de arestări în 
rîndurile demonstranților. Popu
lația din orașul Cali, care a or
ganizat, de asemenea, puternice 
demonstrații, a inițiat un marș al 
foamei împotriva creșterii costu
lui vieții.

După cum relatează agenția 
France Presse, pentru cel de-al 
doilea tur de scrutin, care va 
avea loc la 14 februarie, au 
mai rămas doi candidați: Ha
rold Wilson, care a întrunit la 
primul tur de scrutin 115 vo
turi, și George Brown cu 88 de 
voturi. J. Callaghan obținînd, 
cel mai mic număr de voturi 
(41), a fost scos automat de pe 
lista candidaților. 

făcute la noi în scopul cerce
tării și folosirii resurselor de 
energie ale țării, pentru care 
delegații la conferință au ma
nifestat un interes deosebit.

★
La 8 februarie, prof. dr. Ro

man Moldovan, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, șeful dele
gației R. P. Romîne la confe
rința O.N.U. pentru folosirea 
științei și tehnicii în interesul 
regiunilor insuficient dezvolta
te, a oferit un dejun în saloa
nele restaurantului „Hotel des 
Bergues" din Geneva.

WASHINGTON. — Guvernul 
S.U.A. a interzis la 6 februarie 
transportul de încărcături guver
namentale americane de către na
vele străine care au transportat 
sau transportă încărcături în Cuba.

STOCKHOLM 8 (Agerpres). — 
Ambasada americană din Stock
holm a adus la cunoștința gu
vernului suedez „măsurile S.U.A. 
în legătură cu navigația comer
cială spre Cuba”. Despre aceasta 
anunță oficial Ministerul Aface
rilor Externe al Suediei într-o 
declarație pentru presă.

Larga opinie publică interna
țională este din nou profund a- 
larmată de acțiunile discrimina
torii ale S.U.A., scrie ziarul bur
ghez „Svenska Dagbladet”. Zia
rul cheamă guvernele țărilor care 
sînt boicotate, datorită discrimi
nărilor S.U.A., să-și unească efor
turile pentru „a-i constrînge pe 
americani să înțeleagă că nu 
Washingtonul trebuie să rezolve 
problemele referitoare la liber
tatea de navigație pe mare”.

HAVANA 8 (Agerpres). — 
Ziarul „El Mundo", a publicat 
un articol redacțional în care 
critică politica Statelor Unite 
îndreptată spre izolarea Cubei de 
celelalte țări ale lumii pe calea 
aplicării de măsuri împotriva so-

ln culisele

războiului comercial

din Occident

■
 a orice război ade

vărat, războiul co
mercial își are spio
nii săi. Pentru a-și 
smulge unul altuia 
secretele de produc
ție, marile trusturi 

folosesc metode cărora nu li sa 
face deobicei publicitate. Una 
dintre ele — furarea secretelor 
de producție — a luat o aseme
nea amploare îneît oamenii de 
afaceri apreciază la milioane da 
dolari sumele cheltuite pentru 
retribuirea „spionilor".

Săptăminalul britanic .Sunday 
Times” consacră acestui aspeeț 
al concurenței capitaliste un am
plu reportaj din care cităm: 
„Cîștigurile obținute prin pira
terie au devenit din ce în ce mai 
tentante. In Europa occidentală 
există cîteva firme producătoare 
de medicamente care tt-ar putea 
exista dacă n-ar beneficia fără 
plată de rezultatele cercetărilor 
americane. Industria britanică nu 
este nici ea scutită de spionaj. 
De la societatea „Almco Super-

încă o vărsare de singe 
în Nicaragua

MANAGUA 8 (Agerpres). — 
Funeraliile celor patru persoane 
care au pierit de gloanțele toi* 
daților dictatorului Somoza în 
ziua alegerilor prezidențiale din 
Nicaragua s-au transformat în
tr-o adevărată demonstrație im” 
potriva guvernului. După cum 
transmite din Managua cores
pondentul agenției Prensa Lati
na soldații gărzii naționale a dic
tatorului Somoza au deschis din 
nou focul împotriva demonstran
ților. Cinci persoane au fost ră
nite dintre care două femei.

în felul acesta farsa electorală 
din Nicaragua a luat sfîrșit prin- 
tr’o nouă vărsare de sînge. Sol
dații regimului dictatorial au 
tras împotriva participanților la 
funerariile victimelor lor.

cietăților de navigație ale căror 
nave se ocupă cu transportul de 
încărcături între Cuba și țările 
socialiste.

Aceste măsuri ale S.U.A., arată 
ziarul, nu sînt surprinzătoare, în- 
trucît agresiunea economică ame
ricană are o istoric îndelungată 
începînd cu planurile de a lăsa 
țara noastră fără petrol și termi- 
nind cu ruperea relațiilor comer
ciale între cele două țări. Agre
siunea economică americană, 
scrie „El Mundo" nu și-a atins 
scopul. Dimpotrivă, ea a dus la 
rezultate contrarii: sprijinindu-ne 
pe ajutorul prietenilor noștri — 
țările socialiste — devenim in
dependenți în ce privește* pro
ducția de produse alimentare, 
piese de schimb, produse medi
cale, țesături și alte mărfuri.

S.U.A., subliniază în continua
re ziarul, vor să obțină în pre
zent, încetarea comunicațiilor 
maritime și aeriene, a legăturilor 
prin poștă și telegraf între Cuba 
și celelalte țări ale Americii La
tine și întreaga lume. Pe scurt, 
vor să ne izoleze complet. Dar și 
de data aceasta, subliniază ziarul, 
nn-și vor atinge țelul.

Cu ajutorul Uniunii Sovietice, 
și al celorlalte țări socialiste, 
Cuba își va asigura toate cele 
necesare.

sheen Ltd.", din apropiere de 
Hitchin, s-au furat liste în greu
tate de 200 kg, conținind numele 
clienților și rapoarte confiden
țiale din partea reprezentanților 
comerciali. La Letchworth, uti 
proiectant a recunoscut că a fu
rat planuri, documente și lista 
clințelor pe care le-a predat di
rectorului unei firme rivale. De 
la un laborator din Cambridge, 
s-au furat planurile pentru reali
zarea unui sistem de televiziune 
în culori.

Pierderile de acest fel se bu
cură rareori de publicitate. 
Chiar atunci cînd are loc un furt 
propriu zis, oameni de afaceri nu 
sînt dispuși să cheme poliția pen
tru că nu vor să se afle că au 
secrete sau că la ei a pătruns 
microbul trădării. Adesea poliția 
nici n-ar avea ce cerceta. Furtul 
de documente este un delict, dar. 
memorizarea lor nu este".

In continuarea articolului se 
arată că „legea cererii și ofertei" 
a transformat spionajul indu
strial într-o profesie înfloritoare 
și bănoasă. Decanul spionilor in
dustriali americani, Ulmont Cum
ming, în vîrstă de 65 de ani, se 
laudă că dacă i se dau banii și 
timpul necesar nu există secret 
pe care să nu~l poată obține. 
„Spionajul", spune el, face parte

O inițiativa constructiva
STOCKHOLM 8 (Agerpres). 

Propunerea celor zece deputați 
finlandezi reprezentând Uniu
nea Democrată a poporului 
finlandez, Partidul Social-De
mocrat din Finlanda și Uniu
nea Agrară din Finlanda, care 
au manifestat inițiativă în sta
bilirea colaborării Suediei, 
Norvegiei și Finlandei cu U- 
niunea Sovietică pentru valo
rificarea în comun a regiuni
lor de dincolo de cercul polar 
va fi discutată la apropiata 
sesiune a Consiliului nordic, 
de la Oslo, între 16 și 22 fe
bruarie

Șeful guvernului Finlandei, 
A. Karialainen, referindu-se 
la inițiativa deputaților Parla
mentului finlandez, a declarat, 
după cum subliniază ziarul 
„Aftonbladet", că „este nece
sară o atitudine pozitivă față 
de o asemenea colaborare în
tre popoarele vecine pentru a 
se acționa în vederea dez
voltării regiunilor de dincolo 
de cercul polar".

In legătură cu aceasta, zia
rul „Aftonbladet” amintește, 
de asemenea, despre poziția 
pozitivă a primului ministru 
al Norvegiei, E. Gerhardsen, 
în această problemă. Acest lu
cru îl dovedește cuvântarea sa 
din vara anului trecut, rostită 
în orașul suedez Kiruna, unde 
a expus ideea stabilirii cola-

„Tribune" critică poziția S.U.A. 
la tratativele privind interzicerea 

experiențelor nucleare
LONDRA 8 (Agerpres). — 

Săptămânalul „Tribune" criti
că politica S.U.A. la tratativele 
cu privire la interzicerea ex
periențelor nucleare.

Tuturor le este limpede scrie 
„Tribune", că atunci cînd U- 
niunea Sovietică a venit în în- 
tîmpinarea S.U.A. și Angliei in 
problema inspecției, Statele 
Unite „au făcut un pas îna
poi". Divergențele referitoare 
Ui numărul de inspecții, care 
ar fi putut să fie reglementate 
fără greutate, dacă ar fi exis
tat bunăvoință, s-au transfor
mat din vina S.U.A. într-o pie
dică de netrecut.

Delegația engleză la tratati
vele reprezentanților U.R.S.S., 

din marile afaceri și eu sînt mai 
bine pregătit pentru el decît 
oricine".

Japonezii, ca veterani ai pro
fesiei, o predau și în școli, La 
Institutul pentru protecția indu
strială, deschis la Tokio cu un 
an în urmă, cursul de patru luni 
pentru tinerii funcționari cu
prinde predarea celor mai noi 
tehnici în domeniul înregistrării 
convorbirilor telefonice și preve
nirii acestor înregistrări, ale în
tinderii de curse și evitării 
curselor.

O mare parte a articolului este 
consacrată metodelor folosite de 
marile societăți pentru a se apă
ra împotriva spionajului organi
zat de concurenții lor. Aceste 
metode cuprind printre altele, 
angajarea unor adevărate „servi
cii de contraspionaj".

„Acest război surd, se spune 
în încheierea articolului, se des
fășoară zi de zi între hoți, care 
nu sînt chiar hoți și detectivi 
care nu sînt polițiști. Victoriile 
și înfringerile devin rareori de 
domeniul public". 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

borării dintre U.R.S.S. și țările 
nordice în regiunile de dincolo 
de cercul polar.

Această colaborare între 
U.R.S.S. și Finlanda, precum și 
între U.R.S.S. și Norvegia se 
și desfășoară în prezent sub 
forma construcției de către 
norvegieni și finlandezi a hi
drocentralelor electrice din 
regiunile nordice de graniță 
cu Uniunea Sovietică, arată 
„Aftonbladet".

--- -- •--
Marc expoziție 

britanică 
la Moscova

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
Cea mai mare expoziție agricolă 
organizată cîndva de Anglia în 
străinătate se va deschide în mai 
1964 la Moscova.

Această declarație a fost făcu
tă unui corespondent al agenției 
TASS de către inițiatorul organi
zării expoziței, Rudi Sternberg, 
membru al Uniunii naționale a 
fermierilor, care se află la Mos
cova. După cum a declarat el, cu 
sprijinul guvernului, în Anglia 
s-a creat un comitet special de 
pregătire pentru organizarea ex
poziției.

S.U.A. și Marii Britanii la 
Washington și New York în 
problema interzicerii experi
mentării armei nucleare, su
bliniază săptăminalul, nu a 
adus nici o contribuție con
structivă și nu a făcut debit să 
sprijine poziția americanilor.

Acum țările neutre din Co
mitetul celor 18 state pentru 
dezarmare scrie „Tribune" tre
buie să ceară ca concesiile U- 
niunii Sovietice să fie aprecia
te așa cum se cuvine și să fie 
încheiat un tratat cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare.

------------------ ------------•-------------

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A PREȘEDINTELUI KENNEDY

WASHINGTON 8 (Ager
pres). — In conferința sa de 
presă din 7 februarie John 
Kennedy, președintele S.U.A., 
a recunoscut că Uniunea So
vietică a evacuat complet ar
mamentul „ofensiv" din Cuba.

„Pericolul cuban” a spus 
Kennedy s-a micșorat după 
luna octombrie anul trecut.

Un corespondent l-a întrebat 
pe Kennedy care va fi poziția 
S.U.A. în cazul cînd guvernul 
cuban ar protesta pe lîngă 
O.N.U. împotriva zborurilor 
de recunoaștere ale avioanelor 
militare americane deasupra 
teritoriului Cubei. Președin
tele a răspuns că Statele Uni
te vor pune în studiu această 
problemă atunci cînd „ea se 
va ivi".

Răspunzând la întrebările 
referitoare la politica externă 
a guvernului francez, Kennedy 
a subliniat că de Gaulle 
„nu este un admirator al 
N.A.T.O.’1. El a recunoscut în 
fond că acțiunile Franței duc 
la subminarea unității pu
terilor occidentale-

In cursul conferinței de pre
să, președintele a declarat că 
Statele Unite sînt îngrijorate 
în legătură cu rezultatele tra
tativelor în problema aderării 
Angliei la Piața comună euro
peană.

Lovitură de stat în Irak

BERLIN. — La 7 februarie 
s-a deschis la Centrul de ex
poziții internaționale din Ber
lin, sub auspiciile Asociației 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea din R. D. Germa
nă, o expoziție de fotografii 
intitulată „Romînia, țară în
floritoare — o vizită în regiu
nea Dobrogei". Expoziția înfă
țișează noile mari construcții 
industriale, școlile și casele de 
cultură, centrele balneare de 
pe litoralul Mării Negre și pei
saje din Delta Dunării. La ver
nisaj au fost prezenți repre
zentanți ai ambasadei R. P. 
Romîne din Berlin și alți 
membri ai corpului diplomatic.

• LONDRA. — In ședința din sea
ra de 7 februarie a Camerei Comu
nelor primul ministru al Marii Bri
tanii, Harold Macmillan, a prezen
tat o moțiune cerlnd Camerei să-i 
acorde „încrederea în dorința și 
capacitatea guvernului de a face 
față situației create ca urmare a 
tratativelor de la Bruxelles". A- 
ceastă moțiune constituie un răs
puns la moțiunea de neîncredere 
în guvern prezentată de opoziție.

9DJAKARTA. — Ministrul 
afacerilor externe al Indone
ziei, Subandrio, și adjunctul 
secretarului general al O.N.U., 
Narasimhan, au semnat la 
Djakarta acordul cu privire la 
accelerarea completării cu per
sonal indonezian a aparatului 
administrativ al Irianului de 
vest.

Subandrio a declarat cores
pondenților că a căzut de acord 
cu Narasimhan asupra datei 
transmiterii către Indonezia a 

Irianului de vest, precum și 
asupra altor amănunte tehni
ce ale acestei probleme.

• ULAN BATOR. — La 8 
februarie s-a deschis la Ulan 
Bator cea de-a patra sesiune a 
Marelui Hural Popular, care 
va discuta și aproba planul de 
dezvoltare a. economiei națio
nale și a culturii R. P. Mongole 
și bugetul republicii pe anul 
1963. La sesiune se va discuta 
și problema dezvoltării vii
toare a sistemului de învătă- 
mint public.

Raportul cu privire la pla
nul de dezvoltare a economiei 
naționale a fost prezentat de 
către D. Molomjamț, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Mini
ștri.

• NEW YORK. — Membrii 
Sindicatului muncitorilor tipo
grafi din S.U.A. au hotărît să 
verse 3 la sută din salariul lor 
Fondului de ajutorare a munci
torilor tipografi greviști de la 
ziarele newyorkeze.

Greva tipografilor din New 
York a intrat în a 63-a zi, și 
după cum transmite agențiile de 
presă americane, „nu se observă 
nici un simptom care să indice 
posibilitatea terminării ei în vii
torul apropiat”.

9 MADRID. După cum trans
mite agenția U.P.I., pe zidurile 
principalelor clădiri din orașul spa
niol Sevilla au apărut la 7 februa
rie inscripții antiamericane, în 

semn de protest împotriva prezen
ței bazelor militare americane pe 
teritoriul spaniol. Agenția relatează 
că pompierii au fost chemați în 
grabă pentru a șterge inscripțiile : 
„Fuera los yanquis" (Afară cu a- 
mericanii) și „Fuera las bases" (A- 
fară cu bazele).

• MOSCOVA. Resursele de e- 
nergie ale vulcanilor activi din 
Uniunea Sovietică vor fi valoriii- 
cate.

Tnfruntlnd mari greutăți, un grup 
de oameni de știință sovietici a 
cercetat nu demult culmea munte
lui Aniui, din peninsula Ciukotka. 
Vulcanul activ de aici va ii folo
sit in scopul producerii de ener
gie electrică. Unul dintre nume
roșii vulcani din Kamciatkg a și fost 
„adaptat" și a început construc
ția unei centrale electrice experi
mentale irîlerraionale cu o putere 
de 5 000 kW. In prezent se lucrează 
la proiectarea unei noi centrale e- 
lectrice de acest fel, dar cu o pu
tere mai mare.

• MOSCOVA. — Prese hi
draulice de orice putere pot 
fi construite în întregime din 
beton armat arată specialiștii 
sovietici.

La unul din institutele de 
cercetări științifice din Mos
cova a fost realizat și a tre
cut cu succes proba un cilin
dru din beton armat cu o pre
siune interioară de 600 at
mosfere, constituind un model 
al celor mai puternici cilindri 
ale preselor hidraulice.

In Uniunea Sovietică se 
construiește prima presă de 
ștanțat din lume din beton ar
mat cu o putere de 8 000 tone, 
anunță agenția TASS.

• FERGANA. în următorii 4 
ani va dispare pustiul despre care 
amintea încă Zahreddin Muham
med Babur, vechi istoric al Asiei 
Centrale, cu peste 400 ani în urmă.

In acest pustiu, situat in centrul 
Ferganei (Uzbekistan), au fost con
struite peste 3 000 de kilometri de 
canale de irigație și de asanare, 
5 000 de locuințe, precum și școli 
și instituții medicale.

Construirea sistemului de iriga
ție a trezit la viață 70 000 de hec
tare de terenuri, pe care se cul
tivă acum bumbac, se dezvoltă 
creșterea viermilor de mătase, în
floresc grădini roditoare.

Se prevede ca în următorii pa
tru ani să intre în circuitul agricol 
încă 100 000 hectare de terenuri 
irigate. Pentru valorificarea lor 
vor fi alocate 400 milioane ruble.

• VIENA. Ziarul „Volksstimme" 
relatează că în Germania occiden
tală în cursul lunii ianuarie numă
rul șomerilor a crescut cu 177 394, 
ajungînd astfel la o jumătate de 
milion, cifră în care nu sî»t incluși 
muncitorii din construcții.

• MANAGUA. Agenția United 
Press International anunță că trei 
societăți particulare de radio din 
Nicaragua au fost penalizate de 
către guvern, deoarece au trans
mis programe cu caracter antigu
vernamental cu prilejul alegerilor 
care au avut loc la 3 februarie.

9 SANAA. După cum anunță a- 
genția M.E.N., un mare grup de 
mercenari au întreprins la 7 februa
rie o nouă încercare de a se Infiltra 
pe teritoriul Republicii Arabe Ye
men prin frontierele ei de nord- 
est. Subunitățile trupelor unificate 
de grăniceri ale R.A.U. și Yemenu
lui au deschis focul împotriva mer
cenarilor. Aproximativ 100 de mer
cenari au fost uciși, s-a capturat o 

mare cantitate de muniții și echi
pament ale inamicului, care a pă
răsit în grabă teritoriul Yemenu
lui.

9 LONDRA. La 7 februarie, 
a sosit la Londra într-o vizită 
de patru zile Zafrulla Khan, 
președintele Adunării Gene
rale a O.N.U. în timpul șederii 
sale în Anglia, el va avea con
vorbiri cu lordul Home, minis
trul afacerilor externe, și cu 
Richard Butler, primul minis
tru adjunct.

HANOI. — După cum in
formează agenția „Eliberarea", 
35 de soldați și ofițeri ameri
cani printre care un colonel 
și un căpitan au pierit în ia
nuarie în junglă în luptă îm
potriva partizanilor sud-viet- 
namezi. 15 intervenționiști au 
fost răniți. Potrivit relatărilor 
agenției, în prima jumătate a 
lunii ianuarie, artileria parti
zanilor a doborît și avariat 20 
de avioane și elicoptere ale 
adversarului.

GUAYAQUIL'. — Greva 
personalului Consiliului muni
cipal din Ambato, care a durat 
aproximativ o lună, a luat 
sfîrșit cu victoria greviștilor. 
Ei au reluat lucrul după ce 
conducerea Consiliului muni
cipal le-a satisfăcut toate re
vendicările.

• ACCRA. — La invitația 
președintelui Ghanei, Kwame 
Nkrumah, la Acera se află pre
ședintele guvernului provizoriu 
al Republicii Togo, Nicolas 

Grunitzki și Antoine Meatchi, mi
nistrul finanțelor, transportului, 
poștelor și telecomunicațiilor.

Oaspeții togolezi au avut cu 
președintele Ghanei un schimb 
de păreri cu privire la probleme 
care prezintă interes pentru 
Ghana și Togo.

NEW YORK. — Cu prilejul 
prezentării celebrei picturi 
„Mona Lisa" la Muzeul Metropo
litan din New York a avut loc un 
mic incident diplomatic și proto
colar. După cum transmite agen
ția Reuter, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, precum și o se
rie de alți diplomați acreditați la 
Națiunile Unite au contraman
dat participarea lor Ia un dineu 
oferit Ia 7 februarie de reprezen
tantul permanent al Franței la 
O.N.U., Roger Seydoux, după ce 
s-a aflat că ambasadorul Franței 
Ia Washington, Herve Alphand, a 
exprimat rezerve față de invita
rea acestor persoane și s-a opui 
să fie luate fotografii de Ia masa 
unde U Thant urma să ia loc a- 
lături de soția ambasadorului 
francez. Potrivit agenției, acest 
incident, a făcut după cum a 
declarat un diplomat care a asis
tat la dineu, ca atmosfera în 
cursul mesei să fie „rece".

• MOSCOVA. — La Mos
cova au sosit cu un avion spe
cial „Tu-114“ 170 de oameni de 
afaceri englezi. Din acest grup 
fac parte reprezentanți ai unor 
importante ramuri ale indus
triei engleze, precum și repre
zentanți ai ziarului „Sunday 
Times", care a organizat a- 
ceastă călătorie.

BAGDAD 8 (Agerpres). — A* 
gențiile de presă anunță că în 
zorii zilei de 8 februarie în Irak 
s-a produs o lovitură de stat. 
Associated Press transmite că 
„pe străzile Bagdadului și-au fă
cut apariția tancuri și s-au auzit 
Împușcături. Clădirea Ministeru
lui de Război, unde era reședința 
primului ministru, Kassem, a fost 
bombardată de aviația militară". 
Postul de radio Bagdad a anun
țat că Kassem a fost ucis.

Consiliul național al revoluției 
irakiene a dat publicității un co
municat, după preluarea puterii 
de către un grup de ofițeri ai 
armatei irakiene, în care declară, 
potrivit agenției France Presse, 
că „sarcina ea este realizarea a- 
devăratelor țeluri ale revoluției 
din 14 iulie 1958”.

Răsculaților li s-au alăturat 
garnizoanele din mai multe ora
șe irakiene, iar în cursul după- 
amiezii postul de radio Bagdad a 
făcut cunoscut că pe întreg cu
prinsul țării liniștea a fost resta
bilită.

La Ministerul de război a în
cetat rezistența, a transmis pos
tul de radio menționat, iar cei 
600 de militarii care se aflau in 
clădire s-au predat.

Agenția Reuter, precizează că 
în cursul luptelor din 8 februa
rie au fost uciși peste 600 de mi
litari.

Potrivit agenției MEN postul 
de radio Bagdad a anunțat că 
colonelul Abdel Kerim Mustafa 
a preluat funcția de șef al Con
siliului național al revoluției 
irakiene și de comandant al 
gărzii naționale, nou inființată. 
Colonelul Mustafa arată această 
agenție a fost pină acum coman
dantul garnizoanei din Erramadi, 

din împrejurimile Bagdadului. 
Maiorul Jamil Sabri a fost numit 
director general al securității 
publice, colonelul Muhammed 
Majid — director al planurilor 
militare, colonelul Said Salib al 
Jumayli — șef al poliției, iar alți 
ofițeri au preluat diferite func
ții guvernamentale. După cum re
latează agenția France Presse, 
postul de radio Bagdad a trans
mis ordinele Consiliului național 
al revoluției irakiene cu privire 
Ia închiderea tuturor aerodroa- 
melor din Irak, încetarea zboru
rilor avioanelor deasupra terito
riului țării și închiderea tuturor 
frontierelor irakiene. Au fost im
puse restricții asupra circulației 
la Bagdad și în alte orașe. Sin
gura legătură de informații cu 
străinătatea a rămas postul de 
radio Bagdad, care incepînd de 
vineri, și-a schimbat titulatura în 
„postul de radio 14 iulie 1958” 
(data cînd a fost răsturnată mo
narhia și proclamată Republica 
Irak).

Referindu-se Ia caracterul lo
viturii de stat din Irak, corespon
dentul din Beirut al agenției 
France Presse presupune că ea a 
urmărit „îmbunătățirea relațiilor 
dintre Bagdad și Cairo”, iar în
tr-o altă știre a aceluiași cores
pondent se arată că participanții 
la lovitura de stat sint „de partea 
președintelui Nasser și a adepți- 
lor naționalismului arab”. După 
cum relatează United Press In
ternational postul de radio Cairo 
a transmis comentarii în care sa
lută lovitura de stat din Irak.

Informațiile care au provenit 
în după amiaza zilei de vineri 
din Bagdad au fost adeseori con
tradictorii, și de aceea nu se poa
te aprecia exact situația.
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