
M W/f/f CELE! BE-A XX-A ANIVERSARI
A ELIBERĂRII PATRIEI,

PENTRU INBEPLINIREA PLANULUI PE 1964

ANGAJAMENTE

Proletari din toate țările, unițî-vă!

INSUFLEȚITOARE

Prin extinderea mecanizării
otel si Ininte île bună calitate

Dezbătând cifrele de plan pe anul 1964, oțelarii și lami- 
noriștii de la Uzinele „Oțelul Roșu" și-au luat, în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, următoarele 
angajamente în întrecerea sc ialistă pe acest an:

Să producă peste planul anucil:
G
©

5 00© tone oțel Marfin ;
3 000 tone platine ;
605 ton© laminate ușoare ;
60 tone laminate la rece ;
600 tone tablă subțire ?

©
0
£n depășească sarcinile anuale de plan cu
©
©
©

mii
©

re de 70® 600 lei.
Pînă la 23 August să realizeze:
© 3 099 lone oțel Martin, 2 000 tone platine, 490 

tons laiKoaîe uboetg, 4® tone laminate la rece și 
4®O tone SabZă / „ ‘ '

q depășirea planului producției globale
6 00© COD leâ ;

e depășirea
10 009 000 leî

o economii peste plan la prețul de cost în valoare 
de 475 000 Iei :

o beneîîcîi peste pian în valoare de 475 000 lei.
Pentru realizarea acestor angajamente s-a stabilit un plan 

de măsuri tehnico-organizatorice care prevede, printre altele: 
modificarea camerelor de zgură la cuptorul nr. 3, mecani
zarea unor operații la laminorul de platine, montarea unui 
recuperator la unul din cuptoare, a unui dispozitiv de fixare 
a foarfecelor ghilotine 
vor permite creșterea 
oțelului.

0 ©00 ©0© leî Ea producția globală ;
14 ©□>© O©© Icî Ia producția marfă ?
să realizeze pe întregul an 700 00© lei econo- 
pesîe plan Ea prețul de cost;
să c^r.’;2îă beneficii anuale peste plan în valoa-

subțire joesle plan

pionului producției marfă

la laminorul de tablă și altele care 
producției și îmbunătățirea calității

Lărgirea sortimentelor

de mase plastice

. cînteian
HriEretiîlyi s

$ in perioada
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REPARATHLE IN
In aceste zile în gospodăriile 

agricole de stat din țară se lucrează 
intens la repararea tractoarelor, 
mașinilor agricole și utilajelor cu 
care se va lucra în campania 
agricolă de primăvară. După da
tele primite de la Trustul central 
Gostat, pînă la 10 ianuarie au 
fost reparate în atelierele gospo
dăriilor de stat și uzinelor de 
reparații 52 Ia sută din numărul 
tractoarelor planificate. Au mai

fost reparate 67 la sută din 
pluguri, 66 la sută semănători de 
cereale, 61 semănători de porumb 
și alte utilaje.

Cele mai bune rezultate la repa
rarea tractoarelor au fost obținute 
de gospodăriile de stat aparținînd 
Trustului local Craiova, care au 
reparat 68 la sută din numărul 
tractoarelor planificate, Constanța 
cu 64 Ia sută, Timișoara 66

<0
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Muncitor

Vineri 17 ianuarie 1964

sută, Brașov 65 la sută și Turnu 
Severin 60 la sută.

După aprecierea Trustului cen
tral Gostat, datorită unor lipsuri 
în aprovizionarea cu piese de 
schimb și în organizarea lucrări
lor de reparații, în unele gospo
dării de stat din trusturile oraș 
București, Alexandria, Sibiu și 
Bacău, această importanta lucrare 
se desfășoară într-un ritm nesa
tisfăcător. (Agcrpres)

Arhitectura de oțel

pe

CU

cu

planul producției globale cu

planul Ia producția marfă cu

productivitatea muncii peste 
cu 0,6 la sută ;

Cu ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1964, colecti
vul Fabricii de mase plastice „București" s-a angajat ca, în 
întâmpinarea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei 
să obțină însemnate rezultate în întrecerea socialistă 
acest an :

• să depășească planul la producția globală 
3 200 000 lei ;

o să depășească planul la producția marfă
2 000 000 lei ;

• să sporească productivitatea muncii cu 0,6 la 
sută peste sarcina planificată ;

© să realizeze economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 1 500 000 lei.

Pînă la data de 23 August :
• să depășească

2 000 000 lei :
• să depășească

1 300 000 lei;
© să sporească 

sarcina planificată
© să obțină economii peste plan la prețul de cost 

în valoare de 1 000 000 lei.
In vederea îndeplinirii angajamentelor s-au luat și 

sînt în curs de aplicare o serie de măsuri tehnico-organizato- 
rice, printre care: perfecționarea sistemului de răcire la 
extruderea foliilor suflate, automatizarea mașinilor de sudat 
policlorură de vinii, realizarea și darea în exploatare a dis
pozitivului de dozare cu plastifiant a amestecurilor de 
policlorură de vinii la malaxare, măsuri care vor duce la 
îmbunătățirea calității produselor și creșterea productivității 
muncii.

Pentru producții sporite

vegetale și animale

Prin folosirea chibzuită a condițiilor materiale asigurate 
de stat, organizarea judicioasă a procesului de producție și 
aplicarea cuceririlor științei și a practicii agricole avansate, 
colectivul G.A.S. Pietroiu, regiunea București, profilată și 
specializată în cultura porumbului și îngrășarea de animale, 
s-a angajat ca în întrecerea socialistă din acest an și în 
cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei :

o să obțină peste plan o producție totală de pes
te 4 3®0 tone porumb boabe, 600 tone floarea-soa- 
relui și 2 000 tone porumb siloz ;

© să realizeze peste prevederi, pînă la sfîrșitul 
anului, 60 tone carne de bovine și porcine ;

• să facă economii la prețul de cost în valoare 
de 865 000 lei peste sarcinile planificate, și să în
cheie bilanțul cu un beneficiu peste plan de 
1 240 000 lei.

Pentru îndeplinirea angajamentelor luate vor fi înfăptuite 
în sectorul producției vegetale o serie de măsuri tehnico-or
ganizatorice ca : mărirea suprafeței arabile a gospodăriei 
cu 150 ha; efectuarea întregului ciclu de lucrări de la semă
nat pînă la recoltat de către aceiași mecanizatori ; folosirea 
semințelor de porumb dublu hibrid de mare productivitate; 
aplicarea diferențiată a îngrășămintelor naturale și chimice ; 
asigurarea pe fiecare solă a unei densități de 33 000—35 000 
plante de porumb recoltabile la hectar la culturile neirigate 
și de cîte 45 000—55 000 plante la culturile irigate.

în sectorul producției animaliere se va pune un accent 
deosebit pe : prepararea și folosirea integrală a produselor 
secundare de la cultura porumbului; furajarea rațională, 
diferențiată, a animalelor cu rații echilibrate în unități nu
tritive și albumină digestibilă; respectarea planurilor de 
\montă și fătări și îmbunătățirea sistematică a măteii de pră- 
sllă cu animalele cele mai productive; generalizarea meto
delor înaintate folosite de evidențiați în întrecerea socialistă 
prin organizarea de schimburi de experiență și de demon
strații practice.

Km

ospodăria agricolă 
colectivă din co
muna Movileni, 
regiunea Iași, are 

■ un sector zooteh- 
' nic bine dezvoltat. 
Numărul vacilor și

junincilor montate se ridică, în 
prezent, la peste 230. O preocu^ 
pare de seamă a noastră în 
momentul de față o constituie 
furajarea rațională a vacilor 
pentru ca și în timpul iernii 
să putem obține de la ele pro
ducții constante de lapte. Prin 
calcule am stabilit că pentru a 
asigura rații echilibrate și con
sistente avem nevoie de 200 
tone fînuri, 1 400 tone siloz, 
240 tone coceni, 150 tone paie 
și 80 tone concentrate. In urma 
măsurilor luate de organizația 
de partid și de consiliul de 
conducere al gospodăriei am 
reușit ca, în ciuda climei ne
favorabile din anul trecut, să 
ne asigurăm cantitățile nece
sare de furaje. Grija noastră 
actuală este să le folosim rațio
nal ca să ne ajungă pentru în
treaga perioadă de stabulație 
și totodată cu ajutorul lor să 
realizăm producțiile prevăzute. 
In acest scop am luat o serie 
de măsuri.

încă de astă toamnă am se
parat vacile pe rase și pe gru
pe de producție. La brigada 
din Larga-Jijia avem rasa 
sură de stepă, iar la brigada 
din Potîngeni vacile din rasele 
brună și bălțată. Am procedat 
așa pentru ca să putem face 
furajarea lor diferențiată, în 
funcție de producție și greu
tate precum și în funcție de 
rasă.

La Larga-Jijia avem numai 
vaci care dau, în medie, sub
2 000 litri de lapte anUal. A- 
cestora le administrăm zilnic
3 kg fîn, 10 kg siloz, 1,5 kg 
concentrate, 7 kg coqeni tocați 
și saramurați. Dincoace, la Po
tîngeni avem 3 loturi de la 
care obținem o producție de 
2 000—2 300 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată. Rația zil
nică a animalelor din aceste 
loturi se compune din 4 kg 
fîn, 2 kg concentrate, 15 kg si-

SEMNĂTURI ÎN BETON
grădinar, sau uitîndu-se, intrigat, la niș
te meșteri care plantează țăruși...

Istoria marii construcții cuprinde, ca 
filă adiacentă, istoria acestui tînăr mon- 
tor, istoria miilor de tineri ca el, ridicați 
la înălțimea unei profesii care conferă, 
în epoca noastră, o demnitate deosebită, 
un titlu de glorie : „constructor" 1

timidități neașteptate, în ochi, în vocea 
care ezită între cuvinte):

— „Eu... Ce să vă spun ? Meseria am 
învățat-o aici, în 1960. îmi place. Îmi 
place mult. N-aș schimba-o pe nimic alt
ceva. Vă miră ? La drept vorbind — din 
punctul dv. de vedere — meșteșugul ăsta 
al meu nu pare vreo mare scofală. Nu-ți 

pretinde să te trans
formi

arta și 
con- 
con- 
unor 
con- 
altă 
lună 
cîm-

Șantierul Combinatului chimic Craio
va. Imaginea-sinteză — obișnuită ma
rilor șantiere — o constituie, și aici, înăl
țimile.

Sînt pe o astfel de înălțime — terasa 
„turnului de granulare" a fabricii de acid 
azotic — și încerc să cuprind, sub cerul 
boltit, priveliștea celorlalte, panorama 
verticalelor albe, 
galbene, roșii, care 
sînt construcțiile 
marelui combinat. 
Dar nu simple ver
ticale spre cer, sim
ple drepte, ci geo
metrii savante, pli
ne de fantezie, închegînd 
tehnica în indisolubile legături: 
strucții-cuburi, construcții-cilindri, 
strucții-retorte; altele âu forma 
clopote (chiar așa le numesc și 
structorii: „clopote de beton"); 
construcție e o sferă perfectă, o 
enormă răsărită pe cerul întors al 
piei.

Lîngă mine, pe terasa turnului, 
tînăr cu înfățișare sportivă — f,montor 
de înălțime" — îmi explică :

— Colo e fabrica de amoniac... Dinco
lo, fabrica de azotat de amoniu... Iar mai 
încolo...

închid ochii. Mă întorc cu trei-patru 
ani înapoi, li redeschid: priveliștea de 
verticale a dispărut, lăsînd în locu-i șe
sul gol, impersonal, monoton. Iar în 
locul tînărului cu înfățișare sportivă, 
sigur în explicații — un băiețandru cu 
cămașă țărănească, păseîndu-și oile în 
aceeași cîmpie, sau mișcînd o roată de

un

La ce răspunde acest cuvînt, în univer
sul de noțiuni și reprezentări al tineri

lor muncitori de aici ? Cum legitimează, 
prin faptele lor, acest titlu de cinste? Ce 
le-a dat, într-un cuvînt, șantierul, ce 
educație de muncă și viață au primit și 
primesc ei aici, la pupitrul înalt al con
strucțiilor profilate pe cer ?

Să dăm cuvîntul cîtorva dintre ei și, 
stenografiind răspunsurile, vom desprinde, 
desigur, cîteva din trăsăturile care defi
nesc un profil...

Scara pasiunilor
OCTAVIAN RAICU (fierar betonist; 

voinic, „băiat frumos" în înțelesul cu
rent, aer de cuceritor îndrăzneț, dar și

iernii producții

constante de came
și lapte!

loz și 7 Jeg coceni. Cantitățile 
de nutrețuri nu sînt calculate 
după volumul lor, ci sînt sta
bilite astfel incit să asigure ne
cesarul de unități nutritive 
proteine și albumină digestibi- 
lă. în felul acesta am grupat 
și furajăm întregul efectiv de 
vaci.

Avantajele acestei grupări și, 
deci, ale furajării diferențiate 
sînt evidente. In 1963 nu am a- 
vut mai multe vaci decît în 
1962. A fost consumată aceeași 
cantitate de nutrețuri. Totuși, 
atunci (furajarea se făcea 
uniform) am obținut 1 800 li
tri de lapte pe cap de vacă fu
rajată, în timp ce anul trecui 
producția medie a fost de 2 016 
litri, 
mult 
Apoi,

planificare cît mai aproape de 
posibilitățile-reale de produc
ție pe care le au vacile. In a- 
celași timp, îngrijitorii, prin- 
tr-o întreținere corespunză
toare .și printr-o furajare di
ferențiată, pot să intervină di
rect, punînd mai bine în va
loare capacitatea reală de pro
ducție a fiecărui animal.

Metoda este, deci foarte 
bună, însă aplicarea ei nu 
poate fi concepută fără ca 
cei ce o folosesc să nu o 
cunoască bine. De acest lu
cru s-a preocupat ' și orga-

adică cu 116 litri mai 
decît era planificat, 
lotizarea permite o

Ing. ADRIAN IONEL 
președintele G.A.C.

din comuna Movileni, 
regiunea Iași

(Continuare in pag. a 111-a)

Doi feciori importanți 
rația și ora

roblema obținerii 
unor producții 
constante de car
ne și lapte și în 
timpul iernii a 
constituit și pen
tru gospodăria

noastră colectivă o preocupa
re importantă. în acest scop, 
consiliul de conducere a stabi
lit unele măsuri concrete încă 
din toamnă. Printre ele se 
numără și lotizarea vacilor pe 
categorii de producție. Firește 
că aceasta a însemnat doar în
ceputul. A urmat apoi stabili
rea rațiilor în funcție de trei 
factori: producția de lapte a 
fiecărei vaci, greutatea corpo
rală și starea de gestație. 
Pentru a ajunge la rații 
cît mai exacte s-au făcut 
diferite experiențe. Astfel, în
grijitorii noștri — în majori-

tate tineri' — au găsit soluții 
bune, eficiente. Calculele ulte
rioare, după stabilirea acestor 
rații precise, ne-au arătat că 
sînt suficiente cantitățile de 
furaje de care dispune gospo
dăria, și că în felul acesta vor 
fi mai bine repartizate pe 
grajduri și loturi de vaci. în 
activitatea mea de brigadier, 
organizația U.T.M. m-a ajutat 
să descopăr și să generalizez 
experiența cea mai bună. De 
pildă, tînărul Gheorghe Ma
zăre îngrijește — acum după 
lotizare - un grup de 8 
vaci care dau producții apro
piate de lapte : 14—16—18 litri

VASILE I1ADA
brigadier zootehnic la G.A.C. 

Luna, raionul Turda

(Continuare în pag. a III-a)

în savant, 
cere să lu- 
cu microni, 
calcule loga- 

ritmice. Dac-aș fi 
venit pe șantier 
ieri-aldltăieri, 

te că... știu eu ?... poate c- 
ales o profesie mai înaltă: 
fi specializat în construcția estacadelor 
(„lucrări de artă"), m-aș fi făcut opera
tor chimist pentru munca în combinat... 
Dar eu am venit aici la-nceput, în 1960, 
cînd șantierul era un cîmp cu țăruși. 
Atunci m-arn calificat fierar-betonist, și cu 
profesia asta a mea am străbătut istoria 
șantierului. Tata zice simplu: „Te-ai adu
nat, băiete, de cînd ești aici"... Să vedeți... 
Mie mi-a plăcut sportul, fotbalul mai a- 
les. Mă antrenez și acum, cînd am timp. 
(Nu prea am. Sînt însurat, am un copil. 
Sînt și elev la seral, într-a Xl-a). Acum 
trei-patru ani nu mă interesa nimic — 
dar nimic altceva! — decît sportul. Să 
tot fie — ia să socotim — vreo șapte-opt

ILIE PURCARU

(Continuare în pag. a Il-a)

Bucegn in mantie albă,

Foto :

văzuți de pe „Valea Iadului"-Predeal.

® LA ZI • LA ZI • LA ZI ® LA ZI • LA ZI
Seminar regional 

cu bibliotecarii școlari
IAȘI (de la corespondentul 

nostru).
Recent, la Iași, s-a înche

iat seminarul regional cu bi
bliotecarii din Școlile medii de 
cultură generală, tehnice și 
profesionale organizate de sec
ția de învățămînt a sfatului 
popular regional. în cele doua 
zile cît a durat seminarul re
gional, bibliotecarii școlari au 
audiat referate și informări 
privind activitatea bibliotecilor 
Școlii medii rir. 3 din Iași și a 
Școlii medii din cadrul comple
xului școlar Bîrlad, principalele 
sarcini ce stau în fața biblio
tecilor din școlile de 8 ani pre
cum și tematica planurilor edi
toriale pe anul 1964.

Referatele și informările au 
fost urmate de discuții.

Totodată, bibliotecarii școlari 
prezenți la seminarul regional, 
au luat parte la organizarea 
unor expoziții.

în întîmpinarea 
Lunii cărții la sate

în Luna cărții la sate, care 
va avea loc între 1 februarie 
și 1 martie, vor fi puse la dis
poziția cititorilor noi lucrări 
din domeniul agriculturii, de 
popularizare a științei, lucrări 
din domeniul medicinei, volu
me de literatură și artă.

O parte din lucrările care 
vor fi difuzate în această pe
rioadă au văzut zilele acestea 
lumina tiparului. Printre ele se 
numără „Metode de analiză 
chimice și fizice, folosite în 
agricultură", de D. Davidescu 
și colaboratori, un îndrumător 
pentru folosirea îngrășăminte
lor și amendamentelor și bro
șurile „O sută de întrebări și 
răspunsuri privind funcționarea 
corectă a mașinilor agricole", 
„Cultura cerealelor și cultura

viței de vie", „Probleme de 
economie agrară", „Organi
zarea bazei furajere în G.A.C." 
și altele.

(Agerpres)

Codicerte-lecțiî
Săptămîna aceasta, 

agenda Filarmonicii 
bucureștene cuprinde, 
printre altele, și o 
suită interesantă de 
manifestări educative 
dedicate elevilor.

Ieri seara, a avut 
loc la Școala medie 
„Matei Basarab“ unul 
din concertele-lecții pe 
care Filarmonica le 
susține periodic în a- 
ceastă școală. Tema 
acestui concert : „In
strumentele orchestrei

A început a doua etapă 
a celui don! Vll-lea concurs

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru)

In regiunea Galați a început 
etapa a Il-a a celui de-al 7-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori.

simfonice" a trezit un 
interes deosebit în 
rîndul audienților. 
Concertul a prilejuit 
nu numai o prezenta
re „teoretică" ci și u- 
na „pe viu“ a fiecă
ruia dintre instrumen
tele și grupurile de 
instrumente.

Continuind ciclul de 
manifestări dedicate 
evoluției muzicii de-a 
lungul veacurilor, Fi
larmonica bucureștea- 
nă organizează astăzi

pentru elevi
la orele 19 la Școala 
medie „Gheorghe La
zar" un concert pe 
tema ,,Bach-Haendel“. 

în sfîrșit, duminică 
la orele 11, cu prilejul 
aniversării unui veac 
de la nașterea lui Ion 
Vidu, în Sala mică a 
Palatului R.P.R., va a- 
vea loc un amplu 
concert coral pentru 
elevii școlilor medii 
din Capitală.

I. S

în această etapă în concurs 
sînt angrenate 1 352 de forma
ții artistice, adică cu 54 de noi 
formații artistice mai mult față 
de prima etapă a concursului. 
Echipele însumează un număr 
de 35 788 de artiști amatori. în 
întîmpinarea concursului, for
mațiile artistice de amatori din 
regiunea Galați au desfășurat 
o bogată activitate artistice; 
prezentând în fața colectiviști
lor, numai în perioada de pre 
gătire, 4 225 spectacole la care 
au participat peste 1 605 000 
spectatori. Primele spectacole 
din cadrul etapei a Il-a a con
cursului au și avut loc în co
munele Frumușița și Nămoloa
sa Tîrg din raionul Galați,

Unități de întreținere 

și reparare a autoturismelor

La Timișoara, Cluj, Bacău, 
lași, Craiova, Tg. Mureș și 
București au luat ființă de 
curînd unități de întreținere 
și reparare a autoturismelor 
în perioada de garanție.

în numeroase localități din 
țară se vor organiza, de ase
menea, noi ateliere pentru 
reparații auto-moto curente. 
Aceste unități vefe executa 
totodată la comandă port
bagaje, apărători, parasolare, 
spătare de scaune pentru 
automobile etc.

Pentru executarea unor lu
crări de bună calitate, 
UCECOM a deschis o serie de 
cursuri de scurtă durată, unde 
mecanici studiază noile tipuri 
de autoturisme.

(Agerpres)



■

nTHTI

secțiilor respective, 
„Cine știe meserie, 
seri de întrebări și 
pe teme tehnice,

ranscriem dintr-o 
recentă statistică 
încheiată la sfârșit 
de an, la clubul 
Uzinei „6 Martie" 
din Zărnești: 125 

conferințe tehnico-
științifice, politice și de cultu
ră generală, ascultate de a- 
proape 10 000 muncitori; săp
tămânal, peste 1500 de munci
tori au luat parte la informă
rile politice ținute în secție; 
pe ecranele clubului au fost 
proiectate 117 filme și vizio
nate de peste 110 000 specta
tori; scena a găzduit 55 de 
spectacole de teatru, operă, 
operetă, concerte simfonice 
etc., aplaudate de peste 20 000 
muncitori; cartea a prilejuit 
145 de seri literare, de poezie, 
simpozioane, montaje literare, 
recenzii; ultima fișă de cititor 
a anului 1963 poartă numărul 
2975. Numărul cărților citite : 
15 63?*

Este neîndoios că clubul 
exercită o atracție deosebită 
asupra celor peste 2 000 de ti
neri care lucrează în uzină. Ur
mărind, însă, programul mani
festărilor culturale constați că 
cele mai multe au loc chiar în 
secții.

tehnicienii 
concursuri 
răspunde*, 
răspunsuri 
audiții muzicale, prezentări de 
cărți, concursuri de șah inte
resante etc.

Manifestările care fac cuno
scute lupta partidului nostru, 
realizările regimului democrat- 
popular, informările politice, 
discuțiile și prezentările în 
fața hărții completează cuno
ștințele auditorilor cu noțiuni 
de geografie, istorie, economie 
necesare aprofundării eveni
mentelor politice, se bucură de 
un larg ecou. Cităm : ,,Să cu
noaștem patria și realizările 
anilor de democrație-popu- 
lară", „Orașe noi pe harta pa
triei", „Lupta partidului în 
ilegalitate", „Ce e nou pe 
glob

La discuțiile despre discâpli-

din 
mu-
Ca- 
din 
ale

de artă plastică. Expozițiile 
festive deschise de ei aduc în 
fața tablourilor pe mulți co

legi de muncă 
din uzină. Vizi
tele lo. Muzeul 
de artă 
Brașov, la 
zeele din 
pitală și 
alte orașe
țării, unele în
scrise în pro
gramul ex
cursiilor, discu- 

mar ginea proble
melor de artă, organizate în 
cerc, lectzira cărților de pic
tură i-a ajutat pe mulți tineri 
să învețe, să înțeleagă și să 
iubească pictura.

De cîteva ori pe săptămână, 
se întîlnesc la club, cu prile
jul ședințelor de lucru, mem
brii cerctilui de muzică (15 a-

Clubul
Filialele clubului în viața

Intr-o zi obișnuită din a- 
ceasta săptămână, am străbătut 
10 săU culturale (10 săli curate, 
cu mese de șah, cu aparate de 
radio, cu pikupuri, cu biblio
teci și colecții de ziare și re
viste, cu pereți împodobiți cu 
fotomontaje) cu programe in
teresante care invită pe mun
citori în pauza de masă, sau la 
sfirșitul lucrului, la instructive 
„popasuri culturale". Activita-

culturală
a uzinei

nă, inițiativă, atitudine înain
tată față de muncă, la discu
țiile pe teme educative sau la 
cele despre spectacolele și fe
mele văzute la club, pârtiei, 1 
zeci și sute de tineri care-și 
spun cu competență părerea.

Itinerar de frumusețe
său 
din 

și 
ai

cîteva sute de tineri. Părerile 
sînt unanime.

— Cele cîteva sute de metri 
distanță dintre club și sala ti
neretului, se amplifică, vor
bind la figurat, în sute de 
kilometri. Televizorul, ■ doar 
mai străpunge monotonia sălii. 
Nu se organizează aproape ni
mic. Și cît de necesar ar fi ca 
aici, aproape de noi, seara, 
mai ales acum iarna, să putem 
participa la acțiuni tinerești, 
educative (Coni Marin, strun
gar^

— Contribuția comitetului 
U.T.M. la organizarea cît mai 
plăcută a timpului nostru li
ber ar trebui să fie mult mai 
activă. Sîmbătă am mers cu 
trei colegi tocmai la Ghimbav, 
la dans. De ce la noi se orga
nizează atît de rar seri cultu- 
ral-distractive? (Tătaru Ale
xandru, strungar).

tea culturală răspunde astfel 
concret și operativ preocupă
rilor colectivelor de muncitori: 
propagarea cunoștințelor pro
fesionale este legată strâns de 
cerințele producției. Enume
răm titlurile câtorva conferințe 
tehnice ținute în săptămâna a- 
ceasta. La sala culturală a sec
ției forjă, ing, Zaharescu I a 
vorbit despre „Procedee teh
nologice de forjare modernă". 
In secția mecanic șef, tema 
conferinței a fost „Ajustaje șî 
toleranței importanța lor la 
montaj". Aceste expuneri răs
pund unor probleme „la zi“ 
din secțiile respective, la alcă
tuirea lor s-a ținut seama de 
specificul și preocupările prin
cipale ale secției în perioada 
respectivă.

Cu sprijinul comitetelor sin
dicale de secție, ale organiza
țiilor U.T.M., clubul inițiază 
la locul de muncă și alte ma
nifestări : întîlniri cu ino
vatori, discuții cu inginerii și

Clubul a atras în jurul 
un activ numeros, alcătuit 
tineri muncitori, ingineri 
tehnicieni, din profesori 
școlii medii și profesionale
care-și jac din plin simțită 
prezența în desfășurarea acti
vității culturale. Ne referim la 
cercul literar unde, prin efor
turi comune, se îmbunătățesc 
lucrările literare proprii, pa
ralel cu discutarea unor pro
bleme de teorie literară. Spre 
sfirșitul anului trecut, poeții 
și prozatorii membri ai cercu
lui și-au strîns cele mai izbu
tite creații ale lor într-o cule
gere — „Orizonturi". La ser
bările organizate, membrii 
cercului nu prezintă numai 
propriile lor creații. Prieteni 
buni ai cărții, ei sînt totodată 
și propagandiști ai literaturii 
în rîndul tovarășilor lor de 
muncă. La montajele literar- 
muzicale, la medalioanele 
literare „Mihail Eminescu", 
„Maria Banuș", la simpozio
nul literar „Despre dragoste", 
la procesele literare, membrii 
cercului literar, împreună cu 
biblioteca clubului și artiștii a- 
matori, și-au adus întreaga lor 
fantezie și ingeniozitate.

La rîndul lor, amatorii de 
pictură își verifică și dezvoltă 
inclinațiile artistice în cercul

cordeoniști), membrii cercului 
de actorie. Dovedindu-și din 
plin utilitate^, toate aceste 
cercuri merită și trebuie să 
reunească un număr cu mult 
mai mare de tineri decît 
pînă acum. In această di
recție se așteaptă aportul sus
ținut al noului comitet U.T.M.

Pregătirile echipei de dan
suri, ale celor 5 brigăzi artis
tice de agitație, formației de 
teatru, tarafului, se desfășoară 
conform unui program respec
tat de toți ti
nerii artiști a- 
matori ai clu
bului, sub aten
ta îndrumare 
a instructorilor 
artistici. Dar 
numărul artiș
tilor amatori ■;* 
este încă foar
te mic. Repertoriul formații
lor artistice este încă sărac, 
iar spectacolele nu. izbutesc 
încă să răspundă cerințelor 
tot mai mari'ale muncitorilor.

Se poate face 
mai mult

Seara, în dormitoarele me- 
talurgiștilor, stăm de vorbă 
despre activitatea desfășurată 
la sala tineretului, situată lin
gă blocurile în care locuiesc

— Este îndreptățită supăra
rea tovarășului director al clu
bului atunci cînd nu dansăm 
așa cum trebuie. Dar, ar tre
bui să se gândească și la felul 
cum ne ajută clubul să învă
țăm să dansăm corect. Aș fi 
primul care m-aș înscrie la 
un curs de dans, 
curs s-ar înființa 
Mihai, strungar).

...Dacă tovarășul
Secretarul comitetului U.T.M., 
și ceilalți membri ai comitetu
lui U.T.M. ar veni mai des la 
complexul de blocuri, ar sta 
de vorbă cu tinerii de aici, ar 
putea să afle sugestii intere
sante de felul cum ar trebui 
să arate programul unei săli 
de cultură destinată activității 
tineretului.

La alcătuirea unor aseme
nea activități comitetul U.T.M„ 
conducerea clubului ar putea 
astfel să pornească de la 
părerea unui mare număr de 
tineri, pe care să-i antre
neze la înfăptuirea lor. Două 
joi ale tineretului și trei 
reuniuni organizate într-un în- \ 
treg an, sînt intr-adevăr 
parte de 
tinerilor.

Reușite 
culturală 
din Zărnești. 
continuate și îmbogățite cu 
mai multe seri de odihnă 
în care să invităm la club 
muncitori cu familiile lor, mai 
multe acțiuni care să se adre
seze inginerilor și tehnicieni
lor, o mai bogată activitate în 
zilele de odihnă. Răsfoind pro
gramele de la sfirșitul săptă
mânii, constați că majoritatea 
se reduc la dimineți de basm 
pentru copii și film. Valorifi
carea mai sugestivă a conținu
tului unor manifestări printr-o 
mai mare varietate de forme 
ar stimula interesul tinerilor.

Marile posibilități materiale 
de care dispune clubul din 
Zărnești se cer folosite cu pri
cepere și inițiativă. Iar apor
tul tinerilor este așteptat.

dacă acest
(Alupoaie

Ion Bârsan,

de- 
a satisface cerințele

există in activitatea 
a Uzinei „6 Martie" 

Ele se cer însă

Pentru îmbunătățirea
calității hîrtiei

La întreprinderea de hîrtie 
și celuloză „Steaua roșie" 
Bacău, una dintre cele 
mari unități de acest fel 
țară, a fost modernizată 
ultimul timp instalația 
epurare a pastei de hîrtie, s-au 
montat noi motoare cu turație 
reglabilă, precum și radianți 
cu a?aze infraroșii. Toate aces
tea au dus la ridicarea calității 
hîrtiei și reducerea procentu
lui de impurități. In scopul 
îmbunătățirii pe mai departe 
a indicilor de producție au 
fost stabilite noi măsuri teh- 
nico-organizatorice cu mare 
eficiență economică. Printre 
acestea se află reducerea tur- 
nusului de fierbere a lemnu
lui pentru celuloză, scurtarea

din 
mai 
din 
în 
de

perioadei de revizie planifica
tă la mașini și instalații, creș
terea indicelui de utilizare 
a fierbătoacelor, sporirea cu 
aproape două tone a produc
ției de hîrtie la una din mari
le mașini. Asemenea măsuri 
sînt luate și în alte întreprin
deri producătoare de hîrtie și 
celuloză din regiune. La ~ 
brica „Reconstrucția" 
Piatra Neamț a fost pusă 
funcțiune o instalație de 
cuperare a fibrelor, cu o capa
citate de 600 tone pe an și un 
nou fierbător, care asigură o 
mai bună izolație termică și 
un consum de abur redus.

Fa- 
din 
în 

re-

(Agerpres)

IVoi premiere 
teatrale

TG. MUREȘ. Colectivul artis
tic al Teatrului de stat din Tg. 
Mureș •— secția maghiară, a 
prezentat de curînd două noi 
premiere : „Grădina cu tranda
firi" d.e Andi Andrieș și „Scan
daloasa legătura dintre domnul 
Kettle și doamna Moon", de 
J.B. Preiestley.

Regia și scenografia primei 
piese aparțin lui Gergely Geza 
și Kemeny Ârpâd, iar celei de a 
doua lui Mihai Raicu.

FODOR ZJENO 
secretar literar

★

PITEȘTI. Duminică seara Tea
trul de stat din Pitești a pre
zentat în fața spectatorilor pre
miera piesei „Centrul înaintaș 
a murit în zori” de Augustin 
Cuzzani, în regia artistică a Iui 
N. Al. Toscani. Scenografia 
aparține lui Tony Gheorghiu și 
Puiu Ganea. Aceasta este cea 
de a cincea premieră prezen
tată de Ia deschiderea stagiu
nii 1963—1964.

I. JUGĂNARU 
secretar literar

Doi oameni privesc cu a- 
ceeași atenție o piesă. Unul 
este matrițerul loniță Dumi
tru de la Uzina mecanică 
iină București — muncitor 
cu mare experiență în me
serie. Celălalt este tînăra 
Niculina Mihai, 0 muncitoa
re mai nouă. Este unul din 
momentele cînd se preia 
ștaieta experienței înainta
te. Asemenea momente se 
întîlnesc zilnic și în zeci și 

sute de fabrici.

Foto : N. STBLORIAN

0 interesantă seară
cidturaî-sportivă

La Uzina de mecanică fiiiă din 
București, tinerii au participat la 
o seară cultural-sportivă organiza
tă de comitetul U.T.M. în colabo
rare cu comitetul sindicatului. Te
ma acestei adunări a fost „Unele 
aspecte din viața sportivă a țării 
noastre". Pentru a lămuri diverse
le probleme ridicate de partici- 
panți, am luat inițiativa de a invita 
în mijlocul tinerii ar cîțiva spor
tivi fruntași — Ion Voinescu de la 
clubul „Steaua", Ene II, Nun- 
weiller IV și Frățilă de la „Dina
mo".

Petre Văcaru, Constantin Urlu- 
geanu, Nicolae Georgescu și alți 
tineri dintre cei prezenți au pus o 
serie de întrebări referitoare la at
letism, handbal, polo etc,, precum 
și despre modul de atragere și 
antrenare a tineretului la activita
tea sportivă de performanță. O 
problemă care a primit răspuns 
competent din partea sportivilor 
fruntași a fost : „Ce trebuie să 
facem pentru ca . echipele de volei 
și fotbal ale uzinei noastre, să-și 
îmbunătățească activitatea ?"

A fost o seară plăcută, plină de 
învățăminte, o invitație de a or
ganiza și altele asemănătoare.

DUMITRU IORDACHE 
secretarul comitetului U.T.M., 
Uzina mecanică fină, București

Receptivitatea la sugestii

Au trecut mai bine de trei 
luni de cînd în ziarul nostru 
a apărut articolul intitulat 
„Tradiții uitate", material ce 
se referea la activitatea cer
cului literar „13 Iunie" din 
orașul Galați. Articolul subli
nia faptul că în decursul ce
lor peste 10 ani de existență, 
cercul literar din acest oraș a 
acumulat o frumoasă expe
riență în munca de creație, 
reușind să publice cîteva cu
legeri de proză și poezie sub 
titlul „Pagini dunărene" și 
cuprinzînd lucrări reprezen
tative pentru tinerii scriitori 
gălățeni.

Articolul reliefa însă și u- 
nele din lipsurile manifestate 
în acea perioadă în activitatea 
cercului. Așa, de pildă, se 
constata faptul că cercul lite
rar gălățean nu ținuse de a- 
proape doi ani decît o singură 
ședință de lucru, membrii cer
cului nu se puteau întîlni 
pentru că nu aveau unde, iar 
colectivul Casei regionale a 
creației populare de atunci, 
nu se străduia cîtuși de puțin 
să îndrume și să sprijine ac
tivitatea acestui colectiv de 
creație. Sesizările și critica 
cuprinse în articolul amintit 
pare să fi avut efectul dorit. 
Receptivitatea la critică și la 
sugestiile făcute a adus după 
sine o reală înviorare a acti
vității cercului literar din 
Galați.

Trebuie spus că începutul 
lunii decembrie a anului tre
cut a marcat și prima ședință

urmările
de reorganizare a cercului, 
ședință la care au participat 
35 de membri, printre care și 
tinerii poeți Nelu Oancea și 
Sebastian Costin, prozatorul 
Ilie Tănăsache. De atunci, șe
dințele de lucru se desfășoară 
cu regularitate, într-o notă de 
sobrietate care face ca discu
țiile, din ce în ce mai vii și 
mai pline de judiciozitate, să 
constituie un sprijin prețios 
în activitatea creatoare a 
membrilor cercului. La fiecare

PE URMELE
MATERIALELOR

PUBLICATE

VIORICA GRIGORESCU
—■■■.■WW — I —    1 )

Biblioteca raională din Beiuș are un fond de circa 40 000 volume de cărți din diferite domenii. Aici vin zilnic nume
roși cititori pentru a împrumuta cărțile ce-i interesează. In fotografie: aspect din sala cu acces liber la raft.

Foto: AGERPRES

ședință numărul membrilor 
care participă este între 25— 
35. George Genoiu, noul di
rector al Casei regionale a 
creației populare, ne-a vorbit 
despre o susținută preocupare 
penttu 
Galați 
centru 
pentru
literare din regiune. Aici vor 
veni să citească din lucrările 
lor cei mai înzestrați creatori 
din regiune. în acest fel, ei 
vor putea învăța mai bine fe
lul în care se conduc ședințele 
și dezbaterile care au loc pe 
marginea lucrărilor citite. De 
remarcat că în ultimul timp,

ca cercul literar de la 
să devină totodată un

de acțiune metodică 
toate celelalte cercuri

în cadrul cercului literar din 
Galați, s-au afirmat două noi 
tinere talente cu aptitudini 
pentru critica literară : Lau- 
rențiu Bourceanu și Dinu Pă- 
tulea.

La înviorarea activității cer
cului literar gălățean a contri
buit, bineînțeles, și crearea u- 
nor condiții mai bune de acti
vitate prin amenajarea, chiar - 
în incinta Casei regionale a 
creației populare, a unei săli 
în care au loc ședințele, pre
cum și a unui loc de docu
mentație înzestrat cu publica
țiile necesare.

Recent la Galați au ieșit de 
sub tipar două noi culegeri 
„Spre mai mult și spre mai 
bine" cuprinzînd 9 texte pen
tru brigăzile artistice de agi
tație și „Pagini dunărene", 
conținînd o frumoasă tradiție. 
Ele dau imaginea 
tăți ce se anunță

Cu părere de 
spus însă, că nici 
în sfera preocupărilor Comi
tetului orășenesc U.T.M. Ga
lați problema ajutorului, a în
drumării permanente ce ar 
trebui acordată tinerilor con
deieri gălățeni nu și-a ocupat 
locul dorit. Evident, timpul 
nu este trecut, iar rezolvarea 
acestei sarcini se impune cît 
mai grabnic, pentru sporirea 
eficienței activității desfășu
rată de cercul literar gălățean.

unei activi- 
a fi bogată, 
rău trebuie 
pînă acum,

TUDORELOANCEA 
corespondentul 

„Scinteii tineretului” 
pentru regiunea Galați

Se dezvoltă rețeaua sanitară
BAIA MARE (De la 

corespondentul nos
tru). — în ultimii ani 
activitatea de ocroti
re. a sănătății oameni
lor muncii din regiu
nea Maramureș a în
registrat noi progrese. 
In raionul Satu Mare, 
spre exemplu, asisten
ța medicală se face cît 
mai aproape de locul 
de muncă al colecti
viștilor. în acest sens 
la numărul unităților 
sanitare existente s-au 
mai adăugat alte 5 
circumscripții sanita
re.

în Halmeu există 
spital mixt cu 50 
paturi, la Socond

un 
de

O
casă de naștere bine
utilată cu cele ncce-

sare și 4 staționare 
pentru copii, toate în
ființate sau construite 
în ultimul timp. în 
orașul și raionul Satu 
Mare, există acum o 
policlinică nou con
struită, 2 spitale mix
te rurale, 22 circum
scripții sanitare, 17 
case dc naștere, 6 sta
ționare pentru copii 
și adulți etc.

Anul trecut în ca
drul policlinicilor din 
Cărei, Baia Mare și 
Satu Mare au luat 
ființă secții înzestrate 
cu aparate moderne. 
Printre altele, de pil
dă, policlinica de a- 
dulți din Baia Mare 
a mai primit un au- 
diometru, un electro- 
encefalograf, un elec-

trocardiograf, aparat 
pentru probe ventila
torii etc.

Recent, secția Sănă
tate a sfatului popu
lar regional a mai 
primit 39 mese pen
tru laboratoare și două 
lămpi sciliatice indis
pensabile sălilor de o- 
perație, pe care le-a și 
expediat spitalelor din 
Ccnu Silvaniei și Si- 
ghet și mai multor 
circumscripții sanitare 
din mediul rural.

Valoarea aparaturii 
medicale, a instrumen
telor și mobilierului 
intrate în dotarea u- 
nităților sanitare nu
mai în anul 1963 se 
ridică la peste 2 mi
lioane lei.

SEMNĂTURI ÎN BETON
(Urmare din pag. I)

ani de cînd m-am înscris la o școală pro
fesională. Tata m-a înscris, dar n-am is- 
prăvit-o, nu-mi era gindul la treabă. 
Umblam teleleu. Am lucrat și-n Bucu
rești, și la Govora, schimbam uzinele ca 
un turist; fotbalul să trăiască! Mă vi
sam campion. Ce-ar fi — ziceam — s-a
jung campion, jucător de divizie, mai 
apoi „național", tip celebru, cu poză-n 
ziar, cu voiajuri prin lume!... A venit 
însă ziua cînd mi-am dat seama că n-am 
stofă de campion (plus că-mi plăcea 
să-ntîrzii nopțile, acolo, la .un pahar, la 
distracții... Și asta, pentru un sportiv...). 
Mi-a fost greu să recunosc, dar ce să 
fac ? M-am decis atunci pentru muzi
că ; prietenii zic că am voce frumoasă. 
Hai, zic, să ne cultivăm oleacă talentul, 
poate că iese ceva de aici... N-am chiar 
o voce atît de grozavă (acum, da, acum 
știu!); șapte inși din zece cîntă la fel 
de bine ca mine. Dar eu mă ambiționa
sem, exersam, cumpăram partituri, mă și 
vedeam cîntăreț cu renume. Ei, și pe 
urmă... Pe urmă (asta era cu vreo două- 
trei luni înainte de-a veni la Craiova) am 
simțit iar neliniștea aceea, m-am clăti
nat, descoperisem că nu-s deloc un mare 
talent muzical. Și m-a apucat părerea de 
rău: de ce mă lăsasem, doamne, de 
sport ?! Dac-aș fi insistat în pregătirea 
sportivă — așa-mi ziceam, — dacă n-aș fi 
pierdut vremea cu muzica, aș fi fost de
parte de-acum, cine știe... Ce să fac? Să 
m-apuc iarăși de sport? Să las baltă tot 
ceea ce cucerisem, prin exercițiu și studiu, 
în „perfecționarea mea muzicală"? Mă 
frământam, tânjeam, ba că-i albă, ba că-i 
neagră; și mă luasem și mai zdravăn de 
băutură... Atunci m-am transferat la Cra
iova. Am venit, cum spuneam, la-ncepu- 
turi; era greu, se cerea muncă multă, și 
trebuia s-o fac dacă nu voiam să rămîn 
fără bani. Nu mai era timp de frământări 

și de-ntrebări fără rosti ba c-aș fi un 
Petschowschi, ba c-aș fi un Carusso. Aici 
pe șantier, lucrezi după plan, șantierul e 
o luptă organizată — „o bătălie de front" 
cum spunea nea Nicu Firuț, primul meu 
șef de brigadă; o bătălie cu operațiile 
comandate precis, aici nu încape nehotă- 
rîrea, tăgada. Știți ce putere are cuvân
tul „executarea" !; sau „pînă mîine la 
ora zece, trebuie s-ajungi cu lucrarea la 
cota 30“ ! Treptat, începi să te cunoști, 
afli ce poți și ce nu. „Ia să vedem — 
îți zici — sînt în stare s-ating cota 30, 
sau rămîn la 29, la 28 ?“... îți dai seama 
ce poți și ce nu — te masori după planul 
de operații, plan concret și precis, cu 0- 
biective apropiate și depărtate — și în 
lupta pentru atingerea lor îți dai seama 
limpede de puterile tale, ca și de mar
ginile acestor puteri: pîn-aici sînt în 
stare; mai departe nu pot... Și te cu-

Școala colectivității
— Aveți în față un fost dezertor...
Cel ce ne vorbește astfel e un băie- 

țandru subțiratic, drăguț, cu ochi veseli. 
Se numește Nicolae Burtea, e de profesie 
betonist, lucrează la secția „producție se
cundară" și a fost primit de cîteva luni 
în rândurile Uniunii Tineretului Mun
citor.

— Lucram în brigada lui Marin Cior 
banu. Eram 28 de inși, și tineri, și vârst
nici, și ne împăcăm între noi așa cum 
se-mpacă membrii unei brigăzi: sărbă
toream împreună succesele, ne mai cer
tam cînd nu mergea treaba... Mă rog. 
Lucruri obișnuite. în iarnă, însă...

...O iarnă cu ger și viscol, cînd betonul 
abia turnat îngheța, cînd mulți — res- 
tanțieri cu calificarea — dădeau vina pe 
vreme, pe materiale, pe meșteri, pe co
legul de lucru... O atmosferă de nervo- 

prinde ambiția. Iar cînd închei o lucrare 
— o etapă de luptă — te uiți înapoi, te 
bucuri de ce-ai făcut — o mîndrețe de 
construcție modernă! — și iarăși tragi o 
concluzie cu privire la tine, la puterile 
tale. Pe încetul, nu te mai zbați între 
îndoieli: c-aș fi bun de profesia asta, ba 
de cariera cealaltă, ba de nimic... Pe în
cetul înveți să crezi. Crezi în tine. Crezi 
în posibilitățile tale de-a reuși. O, dac-ați 
ști ce bine-i să crezi într-un asemenea 
lucru! Cu fiecare etaj pe care-l ridici, te 
simți mai om, parcă ți-e inima mai pu
ternică; respiri, parcă mai regulat, mai 
normal... Șantierul m-a organizat sufle
tește, dacă se poate spune așa... Muncesc 
cu plăcere, mănînc cu poftă, dorm liniștit.
Ștâu ce pot, știu cît mă ține la ora asta 
cureaua, și asta-mi dă încredere să lupt 
mai departe, să pot și mai mult...".

zitate și plictiseală mina pe dinăuntru e- 
chipa; o atmosferă ale cărei pricini, n^- 
cercetate la vreme, amenințau de-acuim 
cu destrămarea. Campionul „plictisițilorr< 
era Burtea, altminteri meșteșugar pri
ceput. Pleca din schimb mai devreme, 
refuza lucrăȚi care „nu-i conveneau", își 
repezea colegii, ba chiar și pe meșteri. 
Brigada a ieșit din impas, și-a revenit 

la munca și viața obișnuită, dar Burtea, 
din pricini inexplicabile — nici gînd de 
îndreptare. S-a ajuns pînă acolo încît,;la 
o consfătuire de producție, s-a propus ca 
Burtea să fie scos din brigadă, ca „ele
ment turbulent" ce era: „Să lucreze sin
gur, de capul lui, dacă nu-i mai place cu 
noi, dacă nu se-mpacă deloc cu disciplina 
de colectiv!“. Amenințarea aceasta i se 
vânturase prin față așa, într-o doară; ni

meni nu se gîndea serios lu una ca asta, 
se sconta doar efectul educativ.

— Insă eu m-am ambiționat. Foarte 
bine! — le-am zis — foarte bine, bă
ieți, voia voastră, de mîine nu mai sînt 
în brigadă! Mi-am luat sculele din du
lapul comun, am cerut meșterului — cu 
scandal! — un loc de muncă mai izolat, 
în afara cercului ocupat de brigadă. A 
doua zi lucram de unul singur. Lucram 
și fluieram; fluieram vesel, din toate pu
terile ; să mă audă toți! A treia zi, tot 
așa. Munceam bine, trăgeam cît șapte, 
să depășesc norma, să vadă „ei“ cine-s 
eu! Să mă roage-n genunchi să mă-n- 
torc ! In prima lună am depășit norma 
cu 30 la sută. Pe urmă...

...Pe urmă n-a mai fluierat.
— Mă simțeam singur...
Da, se simțea singur, devenise tăcut, 

lucra cu capu-n pămînt. își dădea seama 
de asta, se trudea să fie iarăși vesel și 
sfidător, dar o altă putere, pe care n-o 
cunoștea, a cărei forță o simțea acum 
prima oară, misterioasă și de nebiruit, 
îl apăsa. Ceilalți își, vedeau de-ale lor, 
'ocolihdu-l. N-o făceau într-adins, din 
răutate sau din vreun calcul educativ, 
ci pentru că, pur și simplu, erau prinși 
cu-ale lor, cu munca și viața brigăzii. 
Construcția e o operă colectivă, o crea
ție înălțată spre cer de sute de mîini; 
înălțînd-o, aceste mâini se ating una de 
alta, își simt căldura, și-o transmit reci
proc. Legați prin scopul comwa, mem
brii unui .astfel de colectiv trăiesc o so
lidaritate de adevărată familie, ca și ma
rinarii pe o corabie, iar cel ce vrea să fu
gă de ei nu poate, practic, fugi, pentru 
că spațiul corăbiei nu-i infinit, pentru 
ca glasurile celorlalți îi sună mereu în 
urechi. Apoi vine ziua cînd își simte de
getele fără putere, cînd se uită la ele 
mirat („Ce s-a-ntîmplat, oare să-mi fi 
pierdut meșteșugul, așa, ca pe o oarecare 
brățară ce s-a desprins de la mână?!"); 
și chiar dacă-și știe mai departe, perfect, 
meșteșugul, nu mai există căldura care 
să-l transforme în bucurie. Burtea a 
parcurs, în două luni, toate treptele a- 
cestor stări sufletești. Cine să te laude 
pentru o depășire de normă ? Cine să-ți 
tragă un pumn între coaste cînd ai des

coperit vreo soluție tehnică nouă ? Cine 
să te-ntrebe „ce dracu-ai ?“ cînd vii 
într-o dimineață mahmur, sau să te-mbie, 
serios și cu înțelegere, jurînd discreție, 
să-i faci confidențe despre necazuri de 
dragoste, pentru ca după numai o cli
pă să bată toba, rîzînd, la toată brigada! 
Brigada... Colectivul...

Atingere de mîini, de umeri, de sufle
te. Toți ca un singur om, fiindcă și scopul 
e unul... Și iată că a venit o zi cînd un 
tînăr țăran din Brădești, sosit de puțină 
vreme pe șantier, a dezertat, s-a întors 
nevolnic acasă, zicând că-i „prea greu" 
pentru el, că „s-a săturat de ger și de vis
cole", că...

— întâmplarea — povestește Burtea, 
cu ochii scăpărători — s-a petrecut la cîți-

Perpetua
— Șantierul m-a învățat să lupt. M-a 

învățat cum să dau lupta cu greutățile 
și cum să le frîng. N-am fost un răsfă
țat nici înainte; n-am crescut în puf; 
sînt de la țară, și știți că munca pluga
rului nu-i ușoară...

Sever Cărămizaru se întrerupe. A ră
mas o clipă pe gînduri. Suride: parcă 
unei amintiri...

— Doamne sfinte, ce iarnă a dracu’ a 
fost pe-aici. atunci, în 1960, cînd m-am 
angajat!... Nu știam nici o meserie, ter
minasem armata și venisem aici. Intra
sem într-o echipă de săpători, lucram la 

. drumurile de acces din incinta construc
ției. Dar stăm mai mult sub șoproane, 
fiindcă ningea și viscolea, nu puteam fa
ce un pas prin urgia de afară. Cum era 
o 'clipă de liniște, trăgeam ca apucați, să 
recuperăm din timpul pierdut... Intr-o 
amiază, viscolul ne-a prins departe de a- 
dăposturi; m-am pitit într-o rîpă, tre
muram și mă juram că a doua zi, orice- 
ar fi, o să plec... Nea Preda, șeful echi
pei, parcă m-a ghicit; are dînsul așa, un 
dar: se uită la tine și te ghicește. Mi-a 
spus în seara aceea la dormitor, niște 
vorbe. „Măi — mi-a zis — tu te plîngi 
acum de greutățile ce le-nduri... Da' gre
utățile astea o să te facă bărbat! N-o să 

va pași de mine, la un pas de brigadă. 
Băiatul acela din Brădești a plecat, iar 
eu — țin minte — rămăsesem c-un drug 
de fier în mină și mă uitam așa, undeva, 
nu știu unde. Simțeam aci, pe ceafă, o- 
chii alor mei din brigadă. Mi se părea 
că toți se uită nu la băiatul acela care 

pleca, ci la mine, întrebîndu-se dacă n-ar 
fi cazul să mă socotească la fel ca pe el.

...Epilogul e așa cum îl bănuiți. El ni-l 
arată pe Burtea între membrii brigăzii, 

reprimit de ei (după o zdravănă critică!), 
și mărturisind, cu aerul unei mature 
experiențe, cucerite în plină adoles
cență :

— Șantierul ? Ce mi-a dat șantierul ? 
Dumneavoastră știți ce-nseamnă colec
tivul ?...

depășire
fii un molîu, ci un om ca o stîncă!" Pe 
urmă mi-a mai spus niște vorbe. „Măi
— mi-a zis — dac-acum, cînd ești tînăr, 
vrei să dai bir cu fugiții, dac-acum n-ai 
pretenții aspre și mari față de tine, ce-o 
să faci cînd te-o ajunge bătrânețea!“ 
Oricum aș fi luat-o, avea dreptate. Mi-a 
fost rușine. Am rămas pe șantier. Pri
măvara m-aiL pus șef de echipă (nea 
Preda avansase, devenise dispecer la 
manipularea materialelor). Vasăzică. alte 
greutăți: să organizezi și să conduci 
munca a vreo 30 de inși... Dar astea nu 
erau greutăți, ci floare la ureche pe lin
gă ce s-a întâmplat mai apoi. Tocmai mă 
obișnuisem cu echipa — și echipa cu 
mine — cînd tot nea Preda mi-a făcut 
buclucul (Atunci așa ziceam, „buclucul" ; 
astăzi nu știu cum să-i mulțumesc pen
tru buclucul acela). „Severe — mi-a zis
— se deschid școlile de calificare, tu nu 
te-nscrii? Meseria de săpător și-a trăit 
traiul; șantierul n-o să mai aibă nevoie 
de ea..." Simțeam eu că are dreptate. 
Chiar aci, la construcția drumurilor, se 
introduseseră niște metode moderne, de 
care nici constructorii mai în vîrstă, cart 
fuseseră pe-atîtea șantiere, nu auziseră: 
se întrebuințau dale hexagonale de be» 
ton armat, care făceau drumurile solide.
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nizația U.T.M. 
daria noastră, l-a 
tinerii îngrijitori de animale la 
expunerile care au fost orga
nizate în scopul explicării ei. 
Membrii comitetului organiza
ției U.T.M. pe gospodărie se 
îngrijesc permanent de frec
vența tinerilor îngrijitori la 
învățământul agrozootehnic și 
se interesează de modul în care 
se pregătesc aceștia astfel în- 
cît a sporit contribuția lor la 
obținerea și în această peri
oadă a unor producții ridicate 
de lapte. Totuși, rezultatele 
puteau și pot fi și mai bune. 
Avem crescători de animale cu 
o experiență dăosebit de valo
roasă, care însă nu este cuno
scută și folosită de toți ceilalți.

Constantin Plugaru, de e- 
xemplu, a obținut în 1962 de la 
fiecare vacă din lotul îngrijit 
de el o producție de 1'00 li
tri de lapte. Pentru 1963 a a- 
vut planificat să realizeze 2 250 
litri și a obținut 2 700. In a- 
cest an, el s-a angajat să ob
țină cite 2 800 litri de lapte pe 
cap de vacă furajată. Aceste 
rezultate se datoreșc faptului 
că el desfășoară, o adevărată 
muncă de studiu pentru stabi
lirea celor mai corespunzătoare 
rații și respectă cu strictețe 
programul de grajd. La gene
ralizarea experienței și a me
todelor bune folosite de Plu
garu, la întărirea disciplinei în 
muncă a tinerilor îngrijitori de 
animale avem convingerea că 
va contribui în mai mare mă
sură și organizația U.T.M. din 
gospodăria noastră colectivă.

din gospo- 
mobilizat pe

ȘM|i nul trecut de la 
ites'll fiecare vacă fura- 

«i jată din efectivul 
de 316 capete am 
obținut o produc
ție medie de 3 056 
litri lapte. Produc- 

nu arată însă 
reale pe care 

noastră de 
este arătat și 
situație: în 
grajduri, cum

ția aceasta 
posibilitățile 
le are ferma 
vaci. Acest fapt 
de următoarea 
timp ce în unele 
este spre exemplu, grajdul nr.

constante de lapte și acum ca 
și în lunile de vara.

Mai avem însă în gospodărie 
unele loturi de vaci de la care 
producția de lapte e încă mică 
în comparație cu altele. Aceasta 
se datorește în primul rînd fap
tului că aci a existat și 
există o mare fluctuație de 
oameni. In decurs de un an de 
zile la cele 5 grupe de vaci, 
s-au perindat 9 îngrijitori. A- 
cest lucru a determinat mai 
multe neajunsuri. în primul

De unde provin
diferentele
mulgători obțin 

de vaci producții

sînt înscriși peste

colectiviști, ingine-

Silvia Pădureanu pre-

dă

de

lecția „Hibrizii dubli

porumb cultivați în

R.P.R.“.
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PE SCURT

• La Grenoble, unde se 
desfășoară campionatele euro
pene de patinaj artistic, prima 
medalie de aur a fost atribuită 
tinerilor sportivi cehoslovaci 
Eva Romanova și Paul Roman 
învingători în proba de dan
suri. Soră și frate, Eva și Paul 
Roman au cîștigat în anul 
1962 titlul mondial în această 
specialitate, dar pînă acum 
niciodată nu reușiseră să 
ocupe locul I la campionatele 
europene. De data aceasta evo
luția lor a fost de primul rang 
și arbitrii le-au acordat cele 
mai mari note, iar spectato
rii aplauze furtunoase.

Iată clasamentul probei de 
dansuri pe gheață: 1. Eva și 
Paul Roman (R.S. Cehoslovacă) 
243,6 puncte; 2. Janet Saw- 
bridje — David Hickinboțton 
(Anglia) 237,9 puncte: 3 Yvon
ne Suddick. Roger Kennerson 
(Anglia) 225,9 puncte.

După probele impuse, la in
dividual masculin conduce 
Schenelldorfen (R.F.G.) iar la 
perechi Marika Kilius și Hans 
Bâumler urmați 
Belusova și Oleg

Concert-spectacol

orașul Olimpiadei albe
(prin te- 
corespon- 

Agerpres Șt.

la țintă, 
romîni s-au 

pe primele 
Platoul de la

VIENA 16 
lefon de la 
dentul 
Deju).

La Innsbruck. în o- 
rașul Olimpiadei albe, 
pistele de gheață, 
pîrtiile de schi și bob, 
patinoarele și trambu
linele, pe care în cu
rînd se vor întrece 
așii sporturilor de iar
nă, sînt pregătite în 
așteptarea marelui e- 
veniment.

Stațiunea Seefeld, si' 
tuată Ia 22 km de Inns
bruck a cunoscut deja 
freamătul primelor în
treceri 
Aici, pe 
proaspătă 
cut într-un 
verificare 
romîni și austrieci. în 
această probă care cu
prinde o cursă de schi 
pe distanta de 20 km

preolimpice. 
o zăpadă 
s-au între- 

i concurs de 
biatloniștâ

și tragere 
sportivii j 
clasat

' locuri.
Seefeld va găzdui pro
bele de schi fond, com
binata nordică, și biat-

Ion. Ultima zăpadă, că
zută asupra Innsbruck- 
ului a risipit temerile 
că întrecerile olimpice 
vor fi amenințate ca 
și altă data de lipsa 
acestui oaspete aștep
tat.

La Jocurile olimpice

de iarnă vor participa 
aproximativ 1 800 de 
sportivi din 40 de țări. 
Ei se vor întrece în 
competițiile de sclii, 
hochei pe gheață, bob 
și săniuțe, patinaj ar
tistic și viteză, sări
turi de la trambulină, 
în afara întrecerilor 
sportive, pentru «oas
peții Olimpiadei a fost 
organizat șj un bogat 
program cultural. Ei 
vor avea prilejul să 
audieze un pro'gram de 
concerte de înaltă ți
nută, executate de Fi
larmonica din Viena 
sub bagheta dirijorului 
Karl Bohm. La aceste 
concerte își vor da 
concursul, de aseme
nea, Elisabeth Sch- 
wartzkopf, Irmgard 
Seefried, Krrista Lud-

Walter Berry și

In sala mare a Palatului cul
tural din Tîrgu-Mureș a avut 
loc, pentru prima dată în acest 
oraș, un concert-spectacol cu 
opera „Traviata" de Verdi, sus
ținut de Filarmonica de stat din 
localitate, în colaborare cu O- 
pera romînă din Cluj. An
samblul de cîntece și dansuri 
din Tîrgu-Mureș, instrumentiș
tii filarmonicii, soliștii operei 
clujene și corul Umărului ăn- 
samblu au prezentat un specta- 
tacol reușit.

MIHALY laszlo
corespondent voluntar

meseriaCalificați în 
de operator chimist

La Combinatul siderurgic 
din Hunedoara ' s-au încheiat 
zilele trecute cursurile școlii 
de calificare pentru operatori 
chimiști. Toți cei 30 de mun
citori și-au însușit cunoștințe
le predate în timpul școlari
zării de către inginerii Suciu 
Sorin, Gheorghe Marosin și 
Paul Wertlen și au obținut 
certificatul de calificare. In 
prezent ei lucrează în cadrul 
combinatului nostru.

3, îngrijitorii 
de la loturile 
bune, în medie cîte 10—12 litrj 
zilnic de la fiecare vacă, la 
grajdul nr. 6, se obțin producții 
sub posibilități, deși sînt vaci 
de aceeași rasă, li se adminis
trează aceleași cantități de 
hrană.

Prin ce se explică 
situație ?

Acolo unde există o preocu
pare atentă din partea îngriji
torilor pentru furajarea rațio
nală, științifică a vacilor cu 
lapte, în funcție de producție, 
de greutatea corporală, aco
lo unde se acordă toată
atenția îngrijirii și hrănirii 
potrivit unui program fix,
rezultatele, așa după cum am 
arătat, sînt bune. Avem mulți ti
neri îngrijitori cu care ne mîn- 
drim în. această privință. Ana 
Reizer, 
Reizer, 
gători

această

rînd nu s-a făcut o furajare ra
țională și nu s-a respectat pro
gramul de grajd. îngrijitorii 
schimbîndu-se mereu nu reu
șesc să-și cunoască cum trebuie 
animalele și deci să le îngri
jească și să le hrănească cores
punzător. Pe urmă lucrînd pu
țin în acest sector, ei nu-și pot 
însuși metodele înaintate 
vind hrănirea și îngrijirea 
matelor.

Rezultă de aci că nu-i

cient ca organizația U.T.M. nu
mai să recomande tinerii pen
tru. a lucra în 
necesar să se 
manentizarea 
de muncă. 1 
organizația U.T.M. 
ca să contribuie 
de producții constante de lapte 
și carne, și în timpul iernii, tre
buie ca să analizeze modul 
cum muncesc tinerii și cum se 
achită de sarcinile de produc
ție. Organizația noastră de ba
ză trebuie să-și analizeze acti
vitatea pe care o desfășoară în 
rîndurile celor 21 de tineri în
grijitori prin prisma rezultate
lor obținute de aceștia în pro
ducție.

Obiectivul principal al mun
cii noastre politice îl va consti
tui întărirea disciplinei tineri
lor în producție și, în principal, 
ne vom ocupa ca toți tinerii să 
lucreze permanent în acest sec
tor și să respecte programul de 
grajd, una din condițiile de 
bază în obținerea de producții 
constante de lapte.

i zootehnie, ci e 
ocupe de per- 
lor ' ' '

Din
la locul 

moment ce 
s-a angajai 

la realizarea

• Disputată joi pe o pîrtie 
de 1 300 de metri, proba de bob 
(două persoane) pentru trofeul 
„Cortina44 a revenit echipaju
lui italian 
cu timpul 
Alte două 
s-au clasat 
următoare. • Concurenții romîni 
Panțuru și Maftei au ocupat 
locul 14 cu timpul de 2’12" 
59 100. Astăzi încep cobcirîrile 
la boburile de patru persoane.

Zardini. Bonagura 
de 2'06” 15/100.
echipaje italiene 
pe locurile imediat

• Jucătorii de tenis fruntași 
vor participa între 7 și 12 fe
bruarie la competiția organi
zată de clubul sportiv Steaua 
pe terenul acoperit din Cal. 
Plevnei 114. In programul con
cursului 
simplu 
Printre 
află G.
Dron (Dinamo), 
(Știința), P.
(Steaua), D. Viziru (Steaua), 
J. Namian (Progresul), Ecate- 
rina Horșia (Știința), Eleonora 
Roșianu (Steaua) și alții.

figurează probele de 
masculin și feminin, 
sportivii invitați se 
Bosch (Progresul), S.

Al. Bardan 
Mărmureanu

Ooi factori important!

(Urmare din pag. I)

pe zi și au cam aceeași vîrstă 
corporală. S-au luat cinci din
tre aceste vaci cu aceeași pro
ducție constantă : 18 litri pe 
zi. Lor li s-au dat rații stimu
lative' de concentrate și în 
scurt timp producția a crescut 
pînă la 22—23 litri de lapte pe 
zi. Organizația U.T.M. __
preocupat ca metoda să fie 
repede îmbrățișată de încă 
zece tineri care au loturi ase
mănătoare de vaci și apoi și 
de ceilalți. Rezultă deci că asi
gurarea unor rații cît mai e- 
xacte în condițiile lotizării a 
dus 
lor.
eu 
rul 
partea 
Firește 
au fost 
fiecare vacă și lot 
important este ca ele să fie 
administrate animalelor con
form programului de grajd. 
Aceasta — cred eu — înseam
nă buna gospodărire a fura-

la 
în 

că 
pe

s-a

creșterea producții- 
acest fel consider 

se oglindește ajuto- 
care îl primesc din 
organizației U.T.M. 

că după ce rațiile 
bine stabilite pentru 

în parte.

pri- 
ani-

sufi-

de

NICOLAIE SAZ 
secretarul organizației 
bază U.T.M. din sectorul 

zootehnic G.A.C. — Biled, 
regiunea Banat

Costin Ludovic, loan 
Simion Popa și alți mul- 

realizează producții

rația și ora

factor nemijlocit înjelor,.
creșterea producțiilor. De aici 
s-a ivit necesitatea ca organi
zația U.T.M. să-i sprijine, în 
continuare, în muncă pe tine
rii îngrijitori de animale. Ra
țiile stabilite trebuiau admi
nistrate judicios, la ore fixe. 
Am ajuns la concluzia, tot pe 
baza mai multor experiențe 
efectuate la cîteva loturi — 
că rațiile trebuie să fie date 
nu în trei tainuri, ci în patru, 
mai echilibrate, eșalonate în
tre orele 4—18. în medie o 
vacă primește două kg. de con
centrate, 20 de kg de siloz. 12 
kg de coceni de porumb tocați 
mărunt și saramurați, calciu 
și sare de bucătărie în dozele 
recomandate. Adăpatul se face 
de 4 ori pe zi, după tainuri. în 
felul acesta sporirea produc
ției e stimulată. Se poate 
aprecia că contribuția ce
lor 20 de tineri de Ia 
fermele de vaci este substan
țială, ea rezultînd din aceea 
că și în timpul iernii produc
țiile de lapte sînt la nivelul 
celor din lunile de vară.

20

frumoase, netede și curate ca-n palmă, și 
care puteau fi scoase și utilizate aiurea, 
cînd drumul respectiv nu mai era nece
sar. Dar ăsta era numai un aspect. Tot 
șantierul, început cu săpători și beto- 
niști, se moderniza, se-nnoia; un văr de
al meu, dulgher de meserie, îmi vorbea 
despre „cofrajul alunecător pe vertica
lă" (și eu muream de necaz că nu-l în
țeleg); iar un prieten, consătean cu mine, 
care lucra la construcția unui turn de 
răcire, rîdea cînd mă vedea cu sapa-n 
mină. „Cu sapa ai început, cu ea ai ră
mas /“ El începuse să lucreze aici dulghe- 
rie, ca varu-men; lucra cu lemn la- 
nceput; dar curînd, lemnul fusese înlo
cuit cu plăci de azbociment... Și uite-așa 
...M-am înscris la școala de calificare, să 
mă fac mecanic. Mecanic de macara sau 
de excavator. Învață, băiete, luptă-te a- 
cum cu matematica și cu fizica, greutăți 
pe care nu le mai poți fringe cu brațul! Am

Privește înapoi cu mînie

de Ludmila 
Protopopov.

(Agerpres)

4
JEAN VIȘINICĂ 
operator chimist

mai făcut 
Ianculescu" 

Dorothea

nai cutia ui „\-nnvi 
Teatrului de Operă 
~ ~ ' ' la

operele „Rigoletlo", 
,,Don Carlos" și „Bal

cu aplauze 
________ ___ interpretativă a 
oaspetelui și a cîntăreților romîni.

In continuarea turneului, artis
tul italian va mai ciuta în „Othel
lo" pe scena 1____ ’ __ Z,
și Balet al R. P. Romine, iar 
Cluj în 
„Othello". 
Mascal“.

INFORMAȚII
Joi după-amiază a avut loc, 

în sala mică a Palatului R.P.R, 
un simpozion pe tema ,,Spor
tivi romîni la competiții in
ternaționale", organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice în colaborare cu Uniunea 
de cultură fizică și sport.

Au luat cuvîntul Nicolae Pă- 
dureanu, antrenor al echipei 
naționale de rugby, Nicolae 
Nedef, antrenor emerit de 
handbal și Iosif Sîrbu, maes
tru emerit al sportului.

A urmat un program artis
tic, prezentat de soliști ai Tea
trului de Stat de Operetă.

★
Joi seara, în SalaPaJatului R. P. 

Romine, iubitorii de operă bacu- 
reșteni au reîntîlnit pe cunoscutul 
bariton italian. Aldo Protti de la 
Scala din Milano, care a interpre' 
tat rolul titular din .Rigoletto".

Din distribuție au 
parte Ion Piso, Magda 
Muscel. Viorel Ban, 
Palade-Melinle.

Publicul a răsplătii 
călduroase arta

tr-un refuz categoric de a ocu
pa un loc în această societate. 
Licențiat în litere, Porter pre
feră 
lanț 
cie, 
i-ar

inematograliate, li
nele din piesele 
englezului Giohn 
Osborne (cum a 
fost „Cabotinul" a- 
xat mai mult pe 
studiul unui carac

ter) pierd ceva din vehemența 
polemicii lor cu societatea ca
pitalistă contemporană, cu si
stemul ei menit să distrugă 
personalitatea umană.

„Privește înapoi cu mînie" 
(realizai anterior „Cabotinului") 
are un unghi de cuprindere a 
piesei mult mai larg, bazat de 
data aceasta pe o situație spe
cială : criza survenită în viața 
unei tinere căsnicii. Concluzi
ile sînt de aceea mai genera
lizatoare. Istoria temporarei 
inadaptabilități a lui Jimmy 
Porter cu lumea burgheză a so
ției sale, cu mentalitatea ei măr
ginită, are o motivare socială 
profundă în filmul Iui Tony 
Richardson. Regizorul-adapta- 
tor își ridică cu evident curaj 
protestul împotriva anchilozei 
sociale și artistice caracteri
stică pentru realitățile pe care 
le comentează și piesa lui Os
borne.

Jimmy Porter, eroul ecraniză
rii după Osborne, începe prin a 
fi un revoltat. Mai precis un 
răzvrătit anarhic ce-și mani
festă disprețul față de timpul și 
lumea în care trăiește, prin-

măruntul comerț ambu- 
într-un orășel de provin- 

„hamalîcului literar" care 
atrage faima mondenă dar 

și sclavia spirituală pe care o 
detestă. E un 
nesupus, care 
mină credincios 
tr-o societate ce 
să anihileze,

spirit mîndru, 
vrea să-și ro
șie însuși in
face totul ca 

să pervertească

Porter — fost general în co
lonii — se manifestă la fiică 
printr-o atitudine de suveran 
dispreț față de tot ce nu se în
cadrează concepției sale de 
viață. In acest personaj drama
turgul și interpreta (Mary Ure) 
au surprins trăsăturile respin
gătoare ale aristocrației: aro
ganța și refuzul tde înțelegere 
a realității istorice, îmbinate cu 
egoismul caracterizînd cealaltă 
clasă socială, mica burghezie.

individualitatea. Cum nu vede, 
însă, alt remediu de a se sus
trage acestor compromisuri — 
curse întinse libertății indivi
dului în societatea capitalistă 
— el se refugiază într-o iubire 
în care speră să se împlinească 
pe plan uman. Numai că fi
ința pe care a ales-o nu-l poate 
înțelege, nu-l poate urma. A- 
dison e o aristocrată îilistină, 
reprezentanta unei clase învă
țate să domine, care își vede 
dintr-o dată privilegiile răpite. 
Reacționarismul socrului lui

absolvit școala, sînt astăzi mecanic, și 
tot nea Preda, într-o zi, stînd de vorbă 
cu mine (îl rugasem să-mi dea o reco
mandare, dânsul e comunist, eu acum 
îmi pregătesc dosarul de candidat), tot 
nea Preda, zic, numai ce-l văd că se 
scarpină-n cg.p și mă-ntreabă : „Măi, da' 
tu ce-ai de gînd mai departe?" Și... zor- 
nevoie, să mă-nham la alte poveri: să 
intru la școala combinatului, zice, să mă 
fac operator chimist, sau ceva pe la in
stalațiile automate ale vreuneia din cele 
14 fabrici... „Viața merge înainte, ești tî
năr, ține pasul /“ Dar pînă unde duce 
scara aceasta ? Șantierul m-a învățat că 
ea nu se sfîrșește nicicînd. M-a învățat 
că fiecare treaptă mai sus — fiecare gre
utate pe care-ai înfrînt-o, punîndu-i un 
picior pe grumaz — e doar un popas și-o 
bucurie de-o clipă; că trebuie să lupți 
mereu, să rîvnești mai departe...

Răspunderile tindrului
conducător

...Ne vorbește acum un tînăr conducă
tor: șeful de echipă Petre Stroe, lăcătuș 
mecanic, 20 de ani, figură copilăroasă, 
începe ușor afectat, dîndu-și importanță, 
dar după numai cîteva clipe vocea își 
recapătă firescul sincerității:

— Nu știu dacă o ,să fiți de acord cu 
părerile mele... Mă rog. O să vedem. 
Șantierul m-a învățat (vreau să zic: mă 
învață) „arta 
priviți așa ? 
îngîmfat. Nu 
fiu niciodată, 
cînd lucrez pe șantierul acesta, 
angajat într-o perioadă mai 
erau destule cadre calificate, 
meu, eram printre puținii cu ,,profesio
nala" făcută, și curînd,- după vreo cîteva 
săptămâni, am fost pus șef de echipă. Nu 
m-am mirat. Am fost „șef" toată viața... 
Ciți ani am ? V-arn spus: 20. Am fost 
șeful echipei de fotbal a străzii, șeful

de a conduce..." De ce mă 
Să nu-mi spuneți că sînt 
mai sînt — și n-o să mai

Sînt aproape doi ani de
M-am 

grea, nu
La lotul

copiilor din cartier, șeful tuturor jocu
rilor: la școală am fost premiant, moni
tor, șef de promoție... Cum vă spun, aici 
pe șantier am fost pus șef de echipă, mi 
s-a dat planul de execuție (montarea 
unor ferestre din tablă ambutisată) și 
gata, am fost lăsat să mă descurc cum 
oi ști. Inginerul n-a mai dat pe la mine 
vreme de trei săptămâni. (Și ingineri 
erau puțini la lotul nostru, pe-atunci). 
Trebuie să vă mărturisesc că treaba n-a 
mers, deși eu. în ce mă privea, trăgeam 
cît zece: știam că „exemplul personal" e 
de maximă importanță, cînd ești șef... 
Echipa însă nu funcționa ca o bună echi- 
nă deși dacă-l luam pe fiecare în parte, 
aveam de-a face cu un bun muncitor. 
Am descoperit abia tîrziu defecțiunea. 
Eu eram vinovatul. Da, recunosc, eu 
eram.. Nu știam cum să lucrez cu oa
menii. Mă împrietenisem cu cîțiva, iar pe 
alții nu-i puteam suferi. N-aș ști să spun

de ce nu-i puteam suferi. Fără motiv, 
fără motiv serios! Pe unul dintre 
fiindcă avea strungăreață. Nu-mi j 
băieții cu strungăreață; ce să fac? Dar 
în loc să ascund chestia asta, i-o c 
cu orice prilej, și încă într-un fel 
nu mai lăsa loc la îndoieli. I-o arătam 
prin toată atitudinea mea, deși el (nu-i 
dau numele), era, poate, cel mai bun din 
echipă. Și fiindcă nu-mi plăcea de el, 
nu-l lăudam pentru succese, nu-l sti
mulam niciodată. Mă purtam ca și cum 
el, băiatul cu strungăreață, nici n-ar fi 
existat; pe lista, fruntașilor îi treceam tot
deauna pe alții... Pe alții, pe c.are-r sim
patizam. (Nu știu dacă ați observat: tot 
ce se potrivește simpatiilor noastre ni se 
pare bun și adevărat, iar ce li se împo
trivește nu-i bun !...) La fel de nerațio
nal mă purtam și cu alții. Azi așa, mîine 
așa, echipa a început să-și piardă din în
crederea ce mi-o pui. . Și asta amenința 
cu însăși ruina și destrămarea t 
în munca unei echipe, legătura „
ține unită este încrederea-n șef. Atunci 
— și numai atunci — acționează 
unul la comenzile sale. Atunci - 
atunci! — echipa e echipă adevărată și 
șeful șef, șef veritabil, nu i
Toate astea mi le-a deslușit un meșter 
bătrîn, cu care m-am. sfătuit. M-am lup
tat să mă schimb, să mă-ndrept. N-a f 
simplu. Ce să fac, dacă nu-mi plac băieții 
cu strungăreață? N-aș fi-n stare să jur că 
la ora de față sînt î 
acesta, dar uite, căutați-l. întrebați-l pe 
el, să vă spună el dacă-l nedreptățesc 
vreodată; dacă există ceva, în ț 
mele față de el, care să se deosebească 
de felul cum mă port față de alții... Mi-e 
greu, spun cinstit : ce să fac, dacă nu-mi 
plac băieții cu strungăreață ?..."

★

...Cîțiva tineri — cîțiva dintre sute și 
mii — trecuți prin școala marelui șantier 
și căpătând, flecare, cite o ii 
preț; o învățătură cu ample răsfrîngeri, 
petrecute în adînc, în zonele insesizabile 
ochiului, acolo unde se nasc trăsăturile 
constructorului de azi, trăsăturile înain
tate ale muncitorului zilelor noastre.

e ei I 
plac I 

arătam I 
el care |

toate Institutele șl uni
versitățile din țară au în
ceput examenele din sesiu
nea de iarnă. In fotografie: 
șefgl de lucrări, Tudorică 
Popescu, examinînd la dis
ciplina „Mașini agricole" pe 
studentul Vasile Gheorghe 
din anul 111 al Institutului 
agronomic „N. Bălcescu" 
din Capitală, examen la care 
studentul a obținui nota 10.

Foto : AGERPRES

Joi a sosit în Capitală violo
nistul grec Tatsis Apostolidis 
care va 
certe ale 
nice din

despre voi" — le strigă Jimmy 
indignat de prefăcătoria ace
stor „călugărițe cu suflet de 
diavol". „Dar va fi scrisă cu. 
singe și cu ură!" 11 simți pe 
eroul lui Osborne clocotind de 
mînie, de mînie sinceră și 
dreaptă.--Dar încercarea lui — 
nereușită — de-a întemeia o 
familie capabilă să se opună 
societății descompuse — sfîr
șește prin refugiul într-un ero
tism disperat, în aventura cu 
prietena soției sale, la fel de 
meschină și de mărginită ca și 
Adison. Energia acestui inte
lectual sensibil, generos, activ 
se consumă pînă la urmă în
tr-o violență erotică lipsită de 
dragoste, iar întoarcerea sa la 
Adison e un act la fel de com
promițător, de laș ca și adul
terul comis. Finalul filmului — 
admirabila scenă a gării — în 
care atmosfera umedă, rece a 
peronului sugerează gheața din 
suflete — consfințește un trist 
compromis moral, impasul — 
dramatic — al unei revolte 
spirituale ce n-a avut forța să 
meargă pînă la capăt, ce n-a 
știut cum, și încotro, să se ca
nalizeze altfel decît în sunetele 
unui jazz lînced. Cu o mare, 
forță artistică e descrisă sinu
soida sbuciumatelor existențe 
umane, a mediului nevrozat 
în care se consumă drama unei 
capitulări. La aceasta contribuie 
și interpretarea talentatului ac
tor Richard Burton.

„O junglă emoțională" numea 
un critic francez filmul lui 
Richardson, nesesizîndu-i însă 
decît latura sa formală. Ideile 
piesei — mai grave decît tran
spar ele din film — conțin însă 
un adevăr tragic: în societatea 
burgheză contemporană se 
pierd curent asemenea resurse 
de vitalitate și luciditate. De
stinul lui Jimmy Porter este 
astfel, într-un anume fel, sim
bolic. Și dramaturgul, ca și re
gizorul in filmul său, înve
stesc acest simbol cu semnifi
cația socială implicată, privind 
„cu mînie" realitățile crude ale 
unei orînduiri nedrepte.

■A

fi solistul uncr con- 
orchestrelor simfo- 
Timișoara și Arad.

(Agerpres)
------- •--------

? IAMIV
Qivitoq : Sala Palatului R.P. 

Romîne (orele 19,30 cu seria de 
bilete nr. 979), Republica (9,45; 
12; 14,15: 16,45; 19: 21,15), Fes
tival (9,45; 12: 14,15; 16,30;
18,45; 21), Privește înapoi cu 
mînie: rulează la cinematogra
fele Patria (9; 11,15; 13,30: 
16; 18,30; 21), București (9,30: 
11,45; 14; 16,15: 18,30; 20,45),
Grivița (10; 12,15; 14,30, 16,45: 
19; 21,15). Jurnalul Annei
Frank — cinemascop : Victoria 
(9,45; 12,30; 15,15; 18: 20,45),
Aurora (9.30; 12,15; 15; 17,45: 
20,30), Modern (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Pisica de mare : 
Melodia (10; 12; 15; 17; 19: 21). 
A treia repriză — cinemascop: 
Carpați (10; 12; 14; 16), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) , Seara prietenilor filmu
lui : Carpați (ora 19). Parașuti- 
știi: Giulești (10,30; 12,45; 15; 
17,30, 20), Miorița (10; 12; 14; 
16: 18,15: 20,30). Tudor — cine
mascop (ambele serii): Central 
(9,30; 13: 16,30: 20), Buzești 
(13,30: 17: 20,30), Viitorul (16;
19.30) . Colentina (15,30; 19).
Placido: Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Luna de miere fără 
bărbat: Lumina (de la orele 10 
la orele 14 în continuare: (16; 
18,15; 20,30). Ah acest tineret !: 
Union (14,30; 16,30: 18,30;
20.30) . Program special pentru 
copii: Doina (orele 10). Agatha, 
lasă-te de crime ! Doina (11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Pacea 
(16; 18: 20). Un ciclu de filme 
documentare: Timpuri Noi (de 
la orele 10 la orele 21, în con
tinuare). Cavalerul Pardaillan 
— cinemascop: Unirea (11,15; 
16,45; 18,45; 21), înfrățirea în
tre popoare (10; 15; 17,30; 20). 
Pompierul, atomic: Cultural 
(15; 17; 19; 21). Medicamentul

HEATRUL REGIONAL BUCUREȘTI' £_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’

care ucide (ambele serii): Fero
viar (9: 12,30: 16,15; 20), Tomis 
(9,30: 13: 16,30; 20), Floreasca 
(16,30; 20). Gol printre lupi

— cinemascop : Dacia (9,15; 
11,30: 13,45; 16,15; 18,45: 21). 
Contele de Monte Cristo (am
bele serii): Crîngași (16: 19,30). 
Nu-i loc pentru al treilea: 
Bucegi (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Legea e lege: Flacăra 
(14,30; 16,30: 18,30; 20,30). Ta
xiul morții: Vitan (15; 17; 19; 
20,45). Valsul nemuritor: Mun
ca (15; 17; 19; 21). Ucigașul și 
fata: Popular (15: 17; 19; 21). 
Misterele Parisului — cinema
scop: Moșilor (15; 17; 19: 21). 
Cu toții acasă: Affla (16; 18,15;
20.30) , Cotroceni (15,30; 18,
20,30), Lira (15,30; 18; 20,30). 
Ei cuceresc cerul: Cosmos (16; 
18; 20). La virsta dragostei: 
Volga (10: 12: 16: 18,15: 20,30). 
Elena din Troia — cinemascop: 
Luceafărul (15,30; 18; 20,30). 
Tinerii — cinemascop: Pro
gresul (11; 15; 17; 19; 21).
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop: Drumul Sării (16; 
18: 20). Ultimul tren din Gun 
Hill: Ferentari (15; 17: 19; 21). 
Pe Donul liniștit (seria I-a și 
a

opacă oricărui alt ideal decît 
bunăstarea și liniștea la care 
rîvnește mărunta sa persoană. 
Conflictul dintre soții Porter 
— aparent bazat pe o flagrantă 
deosebire de caractere (Jimmy 
e un impulsiv, Adison e o fire 
stăpînită) — își definește cu
rînd esența sa socială. Prole
tarul intelectual care e Jimmy 
Porter nu suportă aerele de su
perioritate ale aristocratei sale 
soții și atunci, cu violență, 
caută să o umilească, să o do
mine. Complexul eroic care 
pare să alimenteze comporta
mentul acestui tînăr însetat de 

• dragoste, de sinceritate, este, 
■ în realitate, reflexul unei crize 

mai grave a individului ce re
fuză, pînă la un punct, alinierea 
la codul de ipocrizii și filisti
nism burghez. Furia sa, azvîr- 
lită în fața oamenilor, sau com
primată în sunetele disperate 
ale unei trompele se revarsă, 
deopotrivă, asupra „castei" a- 
rislocrale reacționare sau a in
dividualismului burghez, asu
pra polițiștilor capabili să a- 
resteze un nevinovat numai 
pentru că e indian -, asupra fi
listinismului lui Adison sau a 
prietenei sale, actriță cabotină, 
plină de prejudecăți și de vi
cii disimulate.

„Am să scriu cîndva o carte

I
I
I
I
I

i/te iincfu _ 
echipei. I 

care-o I
Atunci - 

i toți c.a I
— doar I 

a aaevărăiă și « 
doar pe hârtie. I 
sit un meșter I

.................................  iwp- .
...~ ..1.-^'.. N. „ fost I

’__ZZ .... Z rZ_ IZieții ■
-aș fi-n stare să jur că . 
îndrăgostit de băiatul I 
iutați-l. întrebați-l pe ■ 

reptățesc - 
purtările I 
jsebească ■

I
I

arelui șantier a 
învățătură de I 
e răsfrîngeri, ■

I
I

ALICE MĂNOIU

W
A
*
W

99

W
a

*

* 

g
A
A
W
A

&

II-a): Adesgo (15,30: 19,30).
TELEVIZIUNE

VINERI 17 IANUARIE
18,30 Universitatea tehnică 

la televiziune. Funcționarea 
triodei ca amplificator. 19,00 
Jurnalul televiziunii. 19,10 
Pentru pionieri și școlari : în
cercați să dezlegați ! 19,30
,,Diogene“ — film de păpuși. 
20,00 Săptămîna. 21,00 „Lacuri 
glaciale" — film documentar. 
21,10 Tinere talente. în înche
iere : Buletin de știri, buletin 
meteorologic.

prezintă cel de al ,, 100-lea" spectacol

cu piesele :

GRADINA CU TRANDAFIRI"
comedie de Andi Andrieș

în ziua de 24 ianuarie a.c.

¥
¥ 
I 
¥ ¥ 
î 
I

Ș*
¥
3

„MATEIAȘ GISCARLL
de Morics Zigmond

adaptare de Al. Andrițoiu și Alex. Maroși
în ziua de 25 ianuarie a.c.

¥ 
¥ 
¥ 
'¥I
¥

* Biletele se găsesc la casa teatrului din șoseaua^
* Ștefan cel Mare nr. 34 telei. 12.94.23, tramvaie 4,^J 5, 24, 26, 27, autobuzul 35 și troleibuzul 88. 5
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Lecții despre R.P. Komină 
la Planetarînl din Fraga
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JOTi
Convorbiri interoccidentale

Americano—italiene

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — în urma încheierii 
convorbirilor dintre președin
tele Italiei, Antonio Segni, și 
președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, la care au partici
pat și secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, ministrul 
italian a.l afacerilor externe, 
Giuseppe Saragat, Casa Albă 
a da^t publicității, la 15 ia
nuarie, un comunicat comun.

După cum se subliniază în 
comunicat, în timpul convor
birilor cei doi președinți au 
procedat la un schimb de pă
reri asupra forțelor multila
terale N.A.T.O., dezvoltării 
relațiilor Est-Vest, tratativelor 
privind dezarmarea. Ei au 
subliniat importanța unor e- 
forturi- în direcția îmbunătăți
rii relațiilor dintre Est și Vest 
și au căzut de acord asupra 
faptului că la apropiatele 
tratative de la Geneva pri
vind dezarmarea să se prezin
te noi propuneri pentru a se 
încerca obținerea unor rezul
tate pozitive.

Abordînd problemele apro
piatelor tratative comerciale, 
cei doi președinți au subliniat 
necesitatea desfășurării lor 
energice „în vederea stimulă
rii unui comerț internațional 
mai liber".

După încheierea tratative
lor, președintele Italiei, Segni. 
și președintele S.U.A., John
son, au făcut declarații zia
riștilor.

în declarația sa, președin
tele Segni a spus că cele 
două state „vor conlucra în 
deplină solidaritate în cadrul 
Alianței atlantice". La rîndul 
său, Lyndon Johnson a ca
lificat tratativele ca ■ fiind 
fructuoase 
„relațiile 
Italia sînt 
cînd".

După cum anunță agențiile 
americane de presă, președin
tele Segni a plecat la 15 ia
nuarie la Norfolk (statul Vir
ginia), unde se află cartierul 
general al comandamentului 
suprem aliat al-N.A.T.O.

La sfîrșitul săptămînii,

după ce va vizita New Yor- 
kul, cl va pleca spre patrie.

Anglo—vest-germane

PR AGA 16 — Coresponden
tul Agerpres transmite: 
Miercuri după-amiază, la Pla- 
netariul din Praga a avut loc 
prima lecție despre R. P. Ro
mână, din ciclul „Să cunoaștem 
țările prietene".

Au participat numeroși 
elevi și profesori din capitala 
cehoslovacă. Ei au urmărit cu 
interes, atît expunerea despre 
bogățiile naturale și dezvolta
rea economică a R.P.R., cît și 
filmele documentare românești 
„Aurul Verde" și „Grădină pe 
cinci continente".

In săptămînile următoare se 
vor ține două lecții pe tema 
„Călătoriile pe drumurile 
R.P.R." și o lecție avînd ca ti
tlu „Cu trenul de la Oradea la 
Marea Neagră". La încheierea 
ciclului, auditorii vor face 
compoziții literare despre 
R.P.R., care vor fi apoi ex
puse în holul Planetariului.

DESPRE TARA NOASTRA

H ■I

și a afirmat 
dintre S.U.A. 
mai strînse ca

că 
și 

ori-

LONDRA 16 (Agerpres). — 
La Londra au luat sfîrșit joi 
întrevederile dintre cancelarul 
vest-german Ludwig Erhard și 
primul ministrul britanic Dou- 
glas-Home.

A fost dat publicității un 
comunicat comun în care se 
precizează că cei doi prim-mi- 
niștri au căzut de acord asu
pra faptului că „alianța occi
dentală va trebui să continue 
căutarea metodelor în vederea 
slăbirii încordării internațio
nale și a încheierii de noi a- 
corduri între Est și Vest". In 
același timp comunicatul pre
conizează soluționarea proble
mei germane și a Berlinului 
potrivit vechiului punct de ve
dere vest-german.

In problema relațiilor An
gliei cu Piața Comună, comu
nicatul menționează că cei doi 
șefi de guverne „au avut un 
schimb de păreri asupra ace
stui subiect... și au convenit 
că unitatea (vest) europeană 
pe o bază largă rămîne obiec
tivul lor comun", subliniind 

. „importanța continuării con
tactelor dintre Piața Comună 
și Anglia în cadrul U.E.O.".

Subliniind că N.A.T.O. tre- 
. buio să rămînă „piatra un

ghiulară" a structurii militare 
a Occidentului, în comunicat 
se arată că șefii de guverne au 
avut up schimb de vederi în 
legătură cu discuțiile actuale 
privind proiectul american de 
creare a forței nucleare multi
laterale. Nu se face însă nici 
o precizare în legătură cu re
zultatul acestui schimb de 
vederi.

In ceea ce privește proble
mele militare comunicatul in
dică, de asemenea, că partea 
britanică- a „subliniat necesi
tatea unor noi aranjamente 
privind costul în devize al 
menținerii trupelor britanice 
în R.F.G. la expirarea actua
lului acord anglo-vest-ger- 
man". și că „cancelarul vest- 
german a luat notă și a de
clarat că guvernul federal va 
examina această chestiune în
tr-un mod urgent și favorabil".

Ansambhl „Pennsța"
in R. D. Vietnam
HANOI 16 (Agerpres). — 

Ansamblul „Perinița" al Sfa
tului popular al Capitalei a 
dat o serie de spectacole în 
provincia Quang Ninh din 
R. D. Vietnam. La unul din 
spectacolele date au luat par
te peste 8 000 de mineri și alți 
locuitori ai provinciei care au 
răsplătit cu vii aplauze mă
iestria artiștilor romîni. Mem
brii ansamblului au vizitat 
regiunea minieră Hong Quang 
din provincia mai sus-aminti- 
tă, unde au fost primiți 
căldură de populație.

cu

imp de două săptămîni ne-a vizitat țara, la invițația Co
mitetului național pentru apărarea păcii, prof. univ. 
SCOTT NEARING, economist și sociolog din S.U.A., 
membru al Biroului Consiliului Mondial al Păcii, și soția 
sa HELLEN NEARING, militantă pe tărîm obștesc. Ei au 
vizitat întreprinderi, școli, instituții economice și de arta 
din Capitală și din țară, gospodării agricole de stat, au

avut întrevederi cu economiști și specialiști romîni.
înainte de plecare, oaspeții americani s-au întîlnit cu redactorul 

Agenției Romîne de Presă „Agerpres..............
declarat printre altele :

Ca economist am fost foarte 
interesat să vizitez Romînia în ■ 
1962 și apoi din nou în 1964 
pentru a vedea schimbările care 
au intervenit, progresul realizat în 
timpul acestor doi ani. Este foar
te ușor pentru orice vizitator să 
vadă numărul crescut de construc
ții de locuințe, de fabrici și alte 
întreprinderi. Nu cunosc altă țară 
în care în decurs de doi ani să 
se fi obținut un mai mare și mai 
important progres atît de evident 
în ceea ce privește alimentele și 
îmbrăcămintea, educația și mijloa
cele de apărare a sănătății popu
lației.

Am constatat că la. baza con
strucției economiei romînești stau 
trei principii. Primul din aceste 
principii este de a se asigura cele 
necesare vieții și confortului pen
tru toată populația. Nu este cu 
putință ca un vizitator să se în
tâlnească cu absolut toată lumea 
din Romînia, dar din ceea ce am 
văzut noi rezultă în mod firesc că 
oamenii în Romînia se bucură de 
multe avantaje materiale de ge
nul celor menționate de mine. Vi
zitînd magazinele și remareînd 
dezvoltarea în general, rezultă clar 
că ultimii 
continuare a unui proces care se 
desfășoară aici de mulți ani de 
construire a unei societăți socia
liste. Al doilea principiu este 
transformarea resurselor naturale 
ale țării în bunuri care pot fi fo
losite în țară sau care pot fi ex-

doi ani constituie o

Ti

— Mircea Bumbac, căruia i-au

Jn

sînt 
tineretului 

condiții deosebite
de educație6'

Romînia

asigurate

portate în străinătate. Și această 
politică este cu totul diferită ■ de 
politica practicată aici în trecut, 
cînd resursele naturale au fost fo
losite de capitalul străin, de cor
porații străine, exportate și apoi 
aduse înapoi sub forma unor pro
duse finite la prețuri foarte puțin 
avantajoase. Al treilea principiu 
este acela de a realiza în econo
mia națională bunuri la un înalt 
nivel de perfecțiune. Aplicarea a- 
cestui principiu a asigurat în mod 
special economiei romînești o in
trare rapidă pe piața mondială. 
Oriunde mergem, auzim despre 
utilajul petrolier romînesc, despre 
chimicalele romînești, materiale
le plastice romînești și despre alte 
produse care se află deja la un 
nivel competitiv cu al țărilor ce
lor mai avansate din lume. Aceasta 
nu înseamnă că Romînia este mai 
bogată decît Italia, Anglia sau 
vreo altă țară. Aceasta înseamnă 
că industria romînească a atins un 
frumos stadiu de dezvoltare. A-

cesta este un progres realizat de 
cei care conduc și lucrează în eco
nomia romînească.

O altă problemă despre care 
aș dori să vorbesc se referă la ceea 
cc am observat noi în legătură cu 
școlile vizitate. Am văzut tinere
tul în școlile unde el primește e- 
ducația de cultură generală și o 
pregătire specializată în domeniul 
tehnic și profesional. Apoi, vizi- 
tînd uzine și alte întreprinderi, am 
văzut acești tineri ajungînd la 
funcții de răspundere. Săptamîna 
trecută am vizitat două întreprin
deri la Ploiești : una în care se 
produc instalații pentru industria 
petrolieră și cealaltă în care se 
rafinează* petrolul. Am fost facili
tați să întâlnim în aceste între
prinderi cu o foarte bună organi
zare mulți tineri între 20 și 35 de 
ani cărora le-au fost încredințate 
funcții tehnice și administrative 
■importante. în calitatea mea de 
economist aș vrea să felicit pe , 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și | 
pe toți care au făcut o treabă atît :■ 
de remarcabilă într-un timp așa ; 
de scurt.

Vorbind despre planurile sale f 
publicistice de viitor, oaspetele a ■ 
arătat că în urma vizitelor făcute I 
în cursul ultimilor ani în aproape 
toate statele socialiste intențio
nează să redacteze un studiu des
pre succesele construcției socia
liste în aceste țări.

D-na Nearing a declarat : Un 
lucru important, după mine, este 5 
faptul că în Romînia sînt asigu
rate tineretului condiții deosebite 
de educație și învățămînt. Impor
tant este, de asemenea, modul în 
care tineretul folosește aceste con-a 
diții. Eu mă ocup de muzică și j 
mi-am petrecut timpul aici mai 
ales vizitînd școlile de muzică, 
ascultînd pe tineri interpretând. 
Peste tot am constatat interesul 
sporit pentru muzică în această 
țară. Tineretul de aici își consa
cră eforturile pentru viitorul so
cietății. Cu toții au posibilitatea 
de a munci pentru țara lor, de a 
construi, de a face lucruri noi și 
mărețe.

A prtfema Ciprului
LONDRA 16 (Agerpres). — 

La 16 ianuarie au continuat 
la Londra lucrările Conferin
ței în problema Ciprului. A- 
gențiile de presă relevă că 
dezbaterile de mircuri n-au 
dus la nici un rezultat con
cret. Atît delegații comunită
ții grecești cît și ai celor tur
cești au continuat să-și apere 
fiecare pozițiile de pînă acum. 
Ciprioții greci au declacat că 
dorința lor este ca Ciprul să 
fie debarasat de orice tutelă 
străină, iar reprezentanții 
comunității turce au cerut noi 
garanții suplimentare pentru 
minoritatea turcă. Dezbaterile 
de joi au fost consacrate 
discursurilor șefilor delegații
lor participante la conferință.

Tot în cursul zilei de joi 
s-a anunțat că participanții la 
dezbateri au căzut de acord 
ca să se formeze un comitet 
de lucru compus din repre
zentanți ai celor două comu
nități din Cipru și prezidat 
de reprezentantul britanic la

tratative, Duncan Sandys, mi
nistrul de stat pentru proble
mele Commonwealthului și 
pentru colonii. Potrivit agen
ției France Presse, noul co
mitet de lucru urmează să 
examineze probleme care stau 
în fața celor două comunități 
și să găsească o soluție pentru 
rezolvarea dificultăților ac
tuale. Comitetul va informa 
conferința asupra rezultatelor 
sale.

Viitoarea ședință plenară 
va avea loc la mijlocul săptă- 
mînii viitoare. Pînă la relua
rea conferinței, reprezentanții 
celor două comunități din 
Cipru vor avea întrevederi se
parate cu primul ministru 
britanic, Home la reședința 
particulară a acestuia la care 
va participa D. Sandys.

MOSCOVA. — Fidel Castro, pri
mul ministru al guvernului revo
luționar al Republicii Cuba și per
soanele care îl însoțesc se află de 
cîteva zile în împrejurimile Mos
covei, în cadrul vizitei pe care o 
fac în U.R.S.S. la invitația lui 
N. S. Hrușciov.

In acest timp, N. S. Hrușciov si 
Fidel Castro au avut convorbiri 
sincere, prietenești. în care au 
procedat la un schimb de păreri 
asupra unei largi sfere de proble
me, prezentând interes reciproc. La 
aceste convorbiri au participat 
Anastas Mikoian și ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Cuba, Ale
xandr Alexeev.

BERLIN. — La Teatrul german 
din Berlin a avut Ioc premiera 
piesei „Febre", Spectacolul s-a 
bucurat de mult succes. Cu acest 
prilej. Ștefan Cleja, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Române la Berlin, a oferit 
un cocteil.

TOKIO. — Robert Kennedy, mi
nistrul Justiției al S.U.A. a sosit 
la 16 ianuarie la Tokio. După cum 
a subliniat în declarația făcută cu 
acest prilej el se va întîlni cu 
președintele Sukarno pentru a dis
cuta „noua situație care s-a creat 
în prezent în relațiile dintre Indo
nezia și Federația Malayeză".

DAKAR. — Adunarea Națională 
a Senegalului a aprobat în una
nimitate proiectul de lege care 
prevede aderarea țării la Tratatul 
de la Moscova cu privire Ia inter
zicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară.

PARIS. — In sala ,,Mutual ite“, 
una dintre cele mai mari din Pa
ris, s-a deschis „Sgplămîr.a gîndi- 
rii marxiste" la ale cărei cL:::i:cr 
teri vor participa oameni de știin
ță și specialiști marxiști, *' 
dintre cei care 
ideile marxiste, 
care va fi 
„Săptămînii gîndirii marxiste" din 
anul acesta, va fi „materialis
mul".

cî t și 
nu împărtășesc 
Tema principală, 

dezbătută în cadrul

TOKIO, — In orașul japonez 
Okayama se desfășoară conferința 
profesorilor japonezi de curs me
diu, organizată de sindicatul japo
nez al cadrelor didactice. Cei 
10 000 de participanți la conferință 
discută probleme ale educării ti
nerei generații, precum și proble
me ale luptei cadrelor didactice 
pentru drepturile lor.

WASHINGTON. — Agenția As
sociated Press transmite că joi a 
avut loc la Casa Albă o întreve
dere între președintele Johnson și 
șeful delegației S.U.A. la tratati
vele pentru dezarmare de la Ge
neva, William C. Foster. într-o 
declarație dată publicității se spu
ne printre altele „președintele și-a 
exprimat hotărîrea ca Statele Uni
te să folosească orice prilej pen
tru a găsi noi domenii de înțele
gere".

NEW YORK. — Primul cosmo
naut american John Glenn, și-a 
dat demisia și a iost acceptată de 
directorul Centrului de antrena-

BAMAKO. — Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, însoțit de Cen I, vice- 
premier al Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe a 
sosit joi la Bamako, venind de la 
Accra (Ghana). El va face o vizită 
oficială de cinci zile în Republica 
Mali, la invitația președintelui 
republicii, Modibo Keita.

L
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NEW YORK 16 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a anunțat că la 16 ianua
rie a plecat spre Londra Jose 
Rolz Benett, adjunctul șefului său 
de cabinet pentru a avea consul
tări cu participanții la Conferința 
asupra Ciprului în legătură cu 
desemnarea unui reprezentant per
sonal al secretarului general al 
O.N.U. în această insulă. Totoda
tă, U Thant a hotărît ca, imediat 
ce guvernul cipriot își va da con- 
simțămîntul, generalul indian 
Gyani să fie trimis în Cipru ca 
reprezentant personal al său într-o 
misiune preliminară care va dura 
pînă la sfîrșitul lunii februarie.

la nivel maltConferința arabă

WASHINGTON 16 (Ager
pres). — La 15 ianuarie un 
purtător de cuvînt al Depar
tamentului de Stat a decla
rat că Statele Unite sînt gata 
să înceapă discuțiile cu Pa
nama în chestiunea tratatului 
care reglementează situația 
canalului. Purtătorul a preci
zat că Statele Unite sînt gata 
să discute și nu să negocieze 
și că „există o mare deose
bire între cei doi termeni". 
El a indicat, de asemenea, că 
„Statele Unite nu au conside
rat niciodată că relațiile lor 
cu Panama au fost rupte, de
oarece Panama nu a desemnat 
o terță putere care să-i re
prezinte interesele în Statele 
Unite și nu a cerut plecarea 
personalului diplomatic ame
rican într-un termen precis".

★

CIUDAD DE PANAMA 16 
(Agerpres). — In seara zilei de

meni al cosmonauților americani 
din Houston, statul Texas.

Agenția Associated Press, care 
anunță această știre, menționează 
că Glenn intenționează să-și pună 
candidatura din partea partidului 
democrat la alegerile pentru sena
tul S.U.A., în statul său natal, 
Ohio.

CARACI. — Agenția France 
Presse anunță că la Dacca, capi
tala Pakistanului de est, au.fost 
instituite severe restricții de circu
lație pe o perioadă de 24 de ore. 
Restricții asemănătoare au fost 
instituite și în alte orașe apropia
te, unde, în urma incidentelor din 
ultimele zile, se pare tot de natu
ră religioasă, au fost înregistrați 
numeroși morți și răniți. Soldați 
și polițiști patrulează zonele în 
care au avut loc incidentele. înce- 
pînd de miercuri dtipă-amiază, toa
te magazinele, școlile și fabricile 
din zona respectivă, au fost în
chise.

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energie atomică a S.U.A. a 
anunțat că Statele Unite au efec
tuat joi o explozie nucleară sub
terană la poligonul de experiențe 
din Nevada, 
explozie efectuată 
anul 1964. Anul 
Unite au efectuat 
nucleare subterane în 
litare și 3 în scopuri

miercuri la Ciudad de Panama 
a avut loc o demonstrație de 
protest a studenților. Coloana 
demonstranților s-a îndreptat 
spre palatul prezidențial, unde 
a luat cuvîntul președintele 
Panamei, Roberto Chiari. După 
cum transmite agenția U.P.I., 
președintele a declarat că „gu
vernul Panamei nu va re
stabili relațiile diplomatice cu 
Statele Unite pînă ce guvernul 
american nu va da asigurări 
că va începe tratative pentru 
încheierea unui nou tratat pri
vitor la Canalul Panama, în 
locul tratatului actual".

După cum transmite agenția 
Associated Press, într-o con
vorbire cu reprezentanții pre
sei, președintele Panamei a 
declarat că în cazul în care 
condițiile puse de guvernul 
său nu vor fi acceptate va re
chema restul personalului di
plomatic panamez de la Was
hington. El a adăugat că Re
publica Costa Rica va fi în
sărcinată să reprezinte intere
sele țării sale în capitala 
S.U.A. Agenția Prensa Latina 
a anunțat că toate instituțiile 
de învățămînt din Panama au 
fost închise ca urmare a gre
vei declarate de studenți și 
elevi.

La Washington, purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Pier
re Salinger, a declarat că gu
vernul S.U.A. este gata și dis
pus să discute cu guvernul 
Panamei toate problemele care 
afectează în prezent relațiile 
dintre cele două țări. Pentru 
rest poziția Statelor Unite ră- 
mîne neschimbată.

Aceasta este prima
în 

Statele 
de explozii 
scopuri mi- 
nemilitare.

de S.U.A. 
trecut 
22

Dubiile avocatului
lui Oswald

NEW YORK. — Mark Lane, 
avocatul care a acceptat să susțină 
apărarea lui Lee Harvey Oswald 
în fața comisiei federale, însărci
nată cu anchetarea asasinării 
președintelui Kennedy, a declarat 
presei 
întrucît 
dreptul să ceară răspunsuri 
numeroasele' probleme" în legătu
ră cu acest 
privește, a

că a hotărît acest lucru 
„poporul american are 

la

asasinat. „In ce mă 
spus el, am multe

dubii serioase în legătură cu rolul 
jucat de Oswald în acest asasinat, 
dacă se poate spune că el a jucat 
vreun rol“.

In declarația sa, Mark Lane a 
arătat că ar vrea să afle, de 
exemplu, cum a putut fi atins fos
tul președinte Kennedy „de un 
glonț care la lovit la gît prin 
față, în timp ce Oswald se afla 
în spatele lui". Agenția France 
Presse amintește că concluziile 
autopsiei, făcută la spitalul naval 
din Bethesda, au explicat această 
anomalie prin ipoteza unui frag
ment de os sau metal provenind 
de la rana făcută în spate 
ședintelui și care ar fi 
prin față.

Mark Lane a declarat, de 
menea, că numeroși martori 
lari ai dramei din Dallas
gata sa afirme că focurile de ar
mă păreau să se audă nu de la 
clădirea „Texas Book Depository" 
unde se afla Oswald, ci de pe 
marginea superioară a tunelului 
în care urma să pătrundă cortegiul 
prezidențial. „Este important ca 
toate probele să fie trecute prin- 
tr-un al doilea examen critic", a 
spus Lane, care a afirmat, tot
odată, că este gata să ia asupra 
sa apărarea lui Oswald, chiar 
fără a primi onorariu.

p re
ieșit

ase- 
ocu- 
sînt

HOTARE

La. Frankfurt pe Main con
tinuă procesul celor 22 de SS- 
iști membri ai gărzii, medici și 
responsabili ai administrației 
lagărului de la Auschwitz — 
acuzați de complicitate la ex
terminările în masă care au a- 
vut loc în acest lagăr hitlerist. 
In fotografie, un aspect din 
timpul desfășurării procesului.

CAIRO 16 (Agerpres). — 
Conferința arabă la nivel înalt 
s-a apropiat joi seara de sfîr- 
șit. Comitetul Politic, compus 
din miniștri de externe ai ce
lor 13 țări arabe, s-a întrunit 
atît în cursul dimineții cît și 
după-amiaza pentru a pune la 
punct comunicatul oficial care 
va fi dat publicității după 
terminarea conferinței.

Surse apropiate conferinței 
au afirmat că participanții au 
căzut de acord în principiu a-

supra unui plan de măsuri 
pentru împiedicarea înfăptu
irii proiectelor izraeliene de 
deviere a apelor Iordanului. 
Potrivit ziarului egiptean „Al 
Ahram", s-a luat hotărîrea de 
a constitui un comandament 
unificat al forțelor armate 
sub conducerea unui ofițer 
egiptean. Constituirea acestui 
comandament și precizarea a- 
tribuțiilor sale ar urma să 
aibă loc în decurs de o lună 
de la terminarea conferinței.

Situația 
din Zanzibar

ZANZIBAR 16 (Agerpres).—
Postul de radio Zanzibar a 

anunțat că au fost luate mă
suri pentru asigurarea unei 
aprovizionări corespunzătoare 
a populației cu alimente. Res
tricțiile de circulație au fost 
anulate; nu s-au mai înregis
trat tulburări.

Agenția Reuter relatează că 
președintele Republicii, Abeid 
Karume și ministrul de exter
ne, Abdul Rahman Moham
med Babu, au plecat joi în 
Tanganica pentru a avea con
vorbiri cu conducătorii acestei 
țări.

Aceeași agenție relevă că în 
capitală au loc manifestații 
spontane ale populației în 
sprijinul noului guvern. Aces
te manifestații, continuă agen
ția, dovedesc în mod clar că 
răscoala de duminică s-a bucu
rat de sprijin popular.

La 16 ianuarie a sosit în por
tul Zanzibar o navă britanică 
care urmează să evacueze vi
neri circa 130 cetățeni englezi 
din această țară.

La aniversarea semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Bulgaria

...Privită de sus, de pe Vitoșa, 
Sofia, oraș între munți, are — 
poate tocmai de aceasta — un 
specific aparte, adresîndu-se privi
rii cu intimitate și modestie. 
Noaptea însă — păstrîndu-și ace
eași perspectivă asupra priveliștii 
aruncată undeva jos, ca-n adîncu- 
rile unui ocean — privirea con
semnează un adevărat cer de lu
mină. Arhitectura orașului — azi 
în continuă modernizare — oferă 
vizitatorului cîteva monumente de 
artă din care se detașează Cate
drala „Alexandr Nevski" (con
struită la începutul secolului tre
cut) cu impresionantele cupole au
rite, cu portretele realizate prin- 
ti-un mozaic de aur.

In inima Sofiei, solemn, se află 
mausoleul lui Gheorghi Dimitrov 
prin fața căruia, în fiecare an, la 
9 sptembrie — ziua Eliberării Bul
gariei de sub jugul fascist — trec 
oamenii muncii din Sofia, de la 
Fabrica de confecții „Vitoșa", Uzi
nele textile „8 Martie" și „Ernst 
Thălmann", iar, de curînd în rin- 
dul întreprinderilor industriale s-a 
„înrolat" Combinatul metalurgic 
de la Kremicovțî, aflat nu departe 
de capitală. Am cunoscut aici pe 
cîțiva din tinerii constructori, care 
sînt și printre cei 23 membri ai 
cercului literar al Combinatului. 
Am cunoscut printre tinerii poeți 
ai Combinatului pe lvan Dacov 
care lucrează la montajul cuptoa
relor. In una din poeziile lui, pu
blicată în ziarul Combinatului, 
spunea că, deși el și tovarășii lui 
nu vor fi la mare, ci ve schele, ei 
vor face plajă aici, că soarele lor 
vor fi cuptoarele. Alături de Da
cov se afla și betonistul Peter Lore. 
Ilie Baldjiev și alții. Ei fac lecturi 
în comun, merg la teatru, la fi
larmonică și cinematograf, sînt

Prin R. P Bulgaria
animatorii unor activități cultu
rale de aci. La asemenea acțiuni 
participă cu interes Iordan Mitev 
cu brigada lui, zidarul Asen Zlad- 
cov, tânărul constructor fruntaș 
Gheorghi Minchin (care se bucura 
cînd l-am 
fotografia 
pe care-și 
pentru a-l 
măreț.

La Burgas (este numit orașul 
pictorilor, iar Stara Zagora — al 
poeților) tinerii pictori Gheorghe 
Baev, Todor Atanasov, Nemco 

■ Tocmaceev, Kiril Semionov și alții 
mi-au vorbit despre revista romî
nească „Arta plastică" pe care o 
citesc, despre expoziția tinerilor 
pictori bulgari la București, despre 
pictura romînească și, bineînțeles, 
despre activitatea lor creatoare. 
Vizitînd o expoziție a tinerilor 
pictori din Burgas am remarcat 
preocuparea lor pentru a realiza 
lucrări cu o tematică bogată, in
teresantă. Prezența în expoziție a 
unor portrete și peisaje aparținînd 
Violetei Maslarova, lui Dimităr 
Toncev, Pavel Bacalov, Dionisii 
Dionisiev, sculpturile expresive 
ale lui Panaiot Dimitrov, grafica 
lui Mihăil Nicolov și ilustrațiile 
la unele opere celebre din litera
tura clasică bulgară, aparținînd 
pictorului Todor Atanasov con
tribuiau la reușita acestei expo
ziții

Tot la Burgas, Dimov Raicio — 
Erou al Muncii Socialiste —, un 
tânăr cu părul negru, conducăto
rul celei mai bune brigăzi de do
cheri din port (alcătuită din Sto- 
ian Jisov, Dobri Petrov, 
Koev, Petcu Harlambov), 
vorbit despre pasiunea sa 
literatură, operă și balet,

cunoscut că îi apăruse 
în ziarul Combinatului 
propunea să-l păstreze 
arăta fiului cînd va fi

| Se împlinesc 16 ani de Ia J 
(semnarea Tratatului de I 
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pentru 
box și

șah. Iși amintea cu plăcere despre 
marinarii romîni care ajutaseră cu 
o macara plutitoare de mare to
naj, zece zile la descărcatul unor 
mașini grele: „Romînii sînt mun
citori veseli și buni. I-am cunos
cut la muncă și aici cred că oame
nii se pot cunoaște cel mai bine".

La Varna, vizitînd casa de cul
tură a constructorilor de nave am 
făcut cunoștință cu preocupările 
culturale ale celor 6 000 de mun
citori, cu ajutorul tovarășei di
rectoare Spasca Teneva. Am aflat 
cu prilejul acestei vizite că pe 
lîngă casa de cultură activează un 
cor mixt (100 persoane), o or
chestră simfonică (80 membri), un 
cerc de teatru, echipă de dansuri 
etc. ; că formațiile artistice au 
participat la multe concursuri și 
de multe ori au fost premiate ; că 
artiștii profesioniști de la opera și 
teatru din localitate ajută pe a- 
matori în însușirea măiestriei ar
tistice. De asemenea în cadrul a- 
celeiași case de cultură funcțio
nează mai multe cercuri pentru 
copiii muncitorilor : muzical, de 
balet etc. Pentru tineri există un 
club special unde se organizează

seri de dans, întâlniri, seri de cîn- 
tece, reviste vorbite. Un loc im
portant îl ocupă biblioteca mult 
frecventată mai ales de tinerii 
muncitori.

De-a lungul litoralului bulgar, 
unde am întâlnit oameni ai mun
cii veniți la odihnă, am admirat 

.pe lîngă clădirile recent constru
ite, moderne, frumusețea peisaju
lui marin avînd ca notă inedită 
întâlnirea foșnitoarelor păduri cu 
foșnetul grav al mării pe care își 
scriau aripile în mișcări liniștite 
pescărușii albi, amintind parcă pa
gini din Lermontov. Și desigur ca 
un punct deosebit în itinerariul 
litoralului se înscrie stațiunea 
„Zlatnîie peseațî" (Nisipurile de 
aur).

La Plevna am vizitat locurile 
unde în 1877, 33 000 de soldați
romîni au luptat în redute și 
undă au pierit 7 300 în lupta îm
potriva asupritorilor otomani. Am 
vizitat mausoleul ostașilor romîni 
decorat în 1957 cu ordinul „Kiril

comuna 
Plovdiv 
oameni

și Metodiu" clasa I. In orașul 
Plevna se află 140 de monumente 
în amintirea ostașilor romîni și 
ruși care au luptat în 1877 în a- 
ceste locuri. Ne amintim aici ver
surile lui Alecsandri și Coșbuc 
inspirate de eroismul ostașilor 
noștri, citindu-le — traduse în 
limba bulgară — într-o carte edi
tată de muzeul local.

La Burgas, Varna, în 
lasen, în Stăm Zagora, 
sau Plevna am cunoscut
harnici, realizatori ai operei de 
construire a socialismului.

...De la Sofia la Russe — mai 
întâi, de-a lungul frumoasei văi a 
Iscrei, străjuită o bună parte de 
munți din piatră pustie — trenul 
străbate un defileu impresionant, 
lăsînd în urmă orașe și sate în 
care prezența noilor construcții 
este mereu reținută de privire. 
Realizăm și astfel imaginea unei 
țări în continuă dezvoltare.

NICOLAE DRAGOȘ
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