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cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patriei
și pentru îndeplinirea planului pe anul 1964

ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE
IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

Scurtarea duratei

de execuție

a construcțiilor

Scurtarea duratei de exe
cuție a construcțiilor, îmbu
nătățirea calității lucrărilor, 
reprezintă pentru 
Trustului regional de con
strucții Bacău, obiective prin
cipale ale întrecerii socialiste 
pe acest an. Astfel, construc
torii băcăoani s-au angajat să 
realizeze în 1964:

colectivul

• să accelereze ritmul 
de execuție la lucrările 
de locuințe și școli, astiel 
incit aceste obiective să 
fie date în folosință cu 
20 de zile înainte de ter
menele prevăzute in gra
fic ;

• să sporească produc
tivitatea muncii cu 1 la 
sută peste sarcina plani
ficată ;

• să realizeze economii 
la prețul de cost de 
600 000 lei peste sarcina 
de plan ;

• să obțină la recepția 
tuturor lucrărilor numai 
calificative bune.

Pînă Ia 23 August să 
r&allzcxe i

• darea în folosință 
înainte de termen a Casei 
de cultură din Adjud, a 
2 școli cu cîte 16 săli de 
clasă în Bacău șl Ad]udșl 
a sursei de alimentare cu 
apă a orașului Roman;

• receptionarea a 100 
de apartamente din cele 
planiiicate pentru trimes
trul III.

Printre măsurile tehnico- 
organizatorice care vor asi
gura realizarea angajamente
lor sînt: extinderea ‘prepară
rii în stații centralizate a be- 
toanelor și a mortarelor, a 
prefabricatelor, a cofrajelor 
glisante cu planșee prefabri
cate, precum și extinderea 
fișei-limită de ore-manoperă 
și la alte obiective aflate în 
construcție.

v Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

Mașini electrice cu 
înalte performante tehnice

Anăliztnâ posibilitățile care există în fie
care sector, secție și loc de mancă, cu ocazia 
dezbaterii cifrelor de plan, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii Uzinei de mașini electrice 
— București au descoperit noi posibilități si 
rezerve interne care să le permită să sporeas
că în continuare producția, productivitatea 
muncii și să ridice performanțele tehnice ale 
mașinilor. In acest scop, ei și-au luat, in în
trecerea socialistă în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, 
angajamente pe anul 1964:

• să depășească planul 
globale cu 1 300 000 lei;

• să depășească planul 
mariă cu 1200 000 lei:

• să obțină economii peste plan prin 
reducerea prețului de cost în valoare 
de 1 000 000 Iei;

următoarele

producției

producției

cînhia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

• sâ realizeze 800 000 lei beneficii 
peste plan.

Pînă la 23 August sâ realizeze peste 
prevederi :

• 1 000 000 
bală;

• 700 000
• 600 000
• 500 000
în sprijinul realizării sarcinilor de plan și 
angajamentelor, colectivul uzinei a întoc-

lei la producția glo-

lei la producția marfă 
Iei economii;
lei beneficii.

a __
mit un plan de mături tehnico-organizatorice. 
Printre măsurile mai importante se numără: 
amenajarea in linie tehnologică a asamblă
rii colectorilor, extinderea sortării mecani
zate a tolelor pentru rotori fi staton, apli
carea de noi procedee tehnologice menite să 
ducă la ridicarea nirelalui calitativ al pro
duselor fabricate, la sporirea producției, a 
productivității muncii ți reducerea prețului 
de cost

Printre harnicii muncitori din echipa condusă de maistrul Gheorghe HerescU de Ia Uzina 
mecanică-Turnu Severin se află și tinerii Paul Chiriac și Ion Stoica. In întrecerea socialistă 
ei s-au angajat să reducă timpul de lucru la cargoul de 1 600 tone cu 15 zile, și să realizeze 

economii suplimentare de peste 2 000 lei.
' Foto •• O. PLECAff
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O nouă instalație
La Uzinele sodice Govora a 

fost dată în exploatare cu a- 
proape 4 luni înainte de ter
menul prevăzut în proiect o 
instalație nouă care produce 
silicat de sodiu, cu o capacita
te de 5 000 tone anual. Noul 
fabricat este folosit în indus
tria metalurgică pentru for
mele de turnat fontă, în cons
trucții, la realizarea de morta
re antiacide și refractare.

Instalația, care are procesul 
de producție complet mecani
zat, începînd de la descărca
rea nisipului din vagoane pînă 
la transportul produsului finit, 
a fost proiectată de specialiști 
bucureșteni. Subansamblele au 
fost construite de uzinele 
„23 August"-București, „Pro-, 
gresul"-Brăila, „Balanța“-Si- 
biu și altele.

(Agerpres)

Se extinde electrificarea 
satelor

în regiunea Bacău au fost electrificate alte 80 de sate, numă
rul lor ajungînd în prezent la 379. In acest an vor mai fi electri
ficate încă 70 de localități. Pentru a asigura întreținerea și ex
ploatarea instalațiilor din mediul rural, în orașul Bacău a fost 
deschis un nou curs de pregătire a cadrelor de electricieni frec
ventat de numeroși tineri colectiviști. Pînă în prezent peste 230 
de tineri s-au calificat la asemenea cursuri ca electricieni.

nouă stațiune ■ mașini5

și tractoare
Incepînd din acest an Ia Be- 

iuș, regiunea Crișana, funcțio
nează o nouă stațiune de ma
șini și tractoare — cea de-a 
12-a unitate de acest iei din 
această parte a tarii.

Ea dispune de peste 100 de 
tractoare, tot atîtea mașini -de

semănat, zeci de combine și 
numeroase alte mașini agri
cole.

Pentru mecanizatorii de aici 
s-au construit un bloc modern, 
o cantină, un atelier pentru re
paratul utilajelor.

Teatru popular de amatori cu stagiune permanentă

Muncitor

Duminică 19 ianuarie 1964
■

După orele de clasă, adeseori, elevele Jugariu 'Clara și rĂdevan 
Gabriela, de la Școala medie nr. 2 din Ărad, se abat pe la se
diul cercului de radio, ale cărui membre sînt, pentru a conți-». 

rnua lucrarea- începută Ia un radio receptor.
Foto : O. PLEC AN

noi utilaje
ele. De asemenea, au fost achi
ziționate 425 aparate de con
trol. Împreună cu unele măsuri 
tehnico-organizatorice noile ma
șini au ajutat pe metaluiugiștii 
de aici să-și depășească încă 
din prima decadă a lunii ia
nuarie sarcinile de producție.

La Uzinele , .Electr oputere" 
din Craiova, paralel cu noile 
dotări cu 
recent în 
electric cu 
cu flacără
topirii aliajelor, 
funcțiune a acestor cuptoare 
creează posibilități pentru îm
bunătățirea calității produselor 
și reducerea rebuturilor.

De asemenea, în atelierul de 
turnătorie al Uzinelor de trac
toare din Brașov au fost puse 
recent în funcție benzi pentru 
transportarea plăcilor de usca
re a miezurilor, operație care 
înainte se făcea manual.

Numeroase uzine construc
toare de mașini din țară au fost 
înzestrate recent cu noi mașini 
și utilaje necesare procesului 
de producție. Fabrica de rul
menți din Bhlad, de exemplu, a 
primit noi mașini de rectificat, 
de finisat bile, freze, strunguri

talentați artiști amatori din a- 
cest oraș cu veche tradiție cui-* 
turală: muncitori, tehnicieni 
și funcționari, cadre didactice 
numeroși tineri,

(Agerpres)’

(Agerpres)

FL ALBU Foto: AGERPRES

utilaje au lost date 
folosință un cuptor 
induc/ie și un altul 
cu creuzet destinat 

Intrarea în

La Lugoj s-a inaugurat pri
mul Teatru popular de ama
tori cu stagiune permanentă 
din regiunea Banat. Colectivul 
teatrului întrunește pe cei mai

La cabana vînătorilor, Bu- 
cegii te învăluie în zăpadă, 

soare și liniște.

intă-

întrecerea
înseamnă creație

cheia Boldești. 
Dealurile, cu son
de în plină acti
vitate, săgețile as
cendente ale gra
ficelor, fețele con
centrate ale oame-

nilor.
A început anul 1964, anun

țat major de cifrele noului 
plan. Colectivul schelei — son
dori. maiștri, ingineri — s-a 
angajat să depășească acest 
plan.

Desprindem din angajamen
tele lor, acele cifre care unesc 
efortul cu creația. Pentru ca 
acele 2 200 tone țiței și 
5 000 000 m.c. gaze, peste plan, 
creșterea productivității mun
cii cu 0,5 la sută față de plan, 
economiile și beneficiile de 
milioane enunțate, cu acea 
concizie pe care o au doar 
faptele, Jmplică, într-adevăr, 
o muncă de creație, din par
tea colectivului de aici.

Noile metode tehnice intră 
pe „poarta mare\ la Schela 
Boldești.

Să ne oprim la stația de au
tomatizare. Colectivul de aici 
s-a angajat să mențină insta
lația — prima de acest fel 
pînă acum la Boldești — în 
bune condiții de funcțio
nare; să reducă, cu 0,5 la 
sută, pierderile de intervenție 
la sonde și pierderile de țiței.

Se preconizează, ca în viitor, 
dispecerul de automatizare să 
comande direct și brigăzile de 
intervenție la sonde. Față de 
aceste sarcini, colectivul de 
aici pune pe primul plan spe
cializarea, studiul. Tineri ca 
Gionea Constantin, electro
nist, Jula Stelian sau Con
stantin Angelescu, conștienți 
de răspunderea ce le revine — 
conduc cea mai nouă instala
ție în acest domeniu — și-au 
propus, și ca plan personal, 
pe anul acesta, ridicarea cali
ficării lor.

După o inovație importantă 
— un dispozitiv care pornește 
și oprește automat sondele — 
tînărul inginer Virgil Slev, 
specialist în domeniul automa
tizării, experimentează acum, 
împreună cu întreg colectivul 
stației, o nouă inovație, un a- 
parat de control al producției 
la sonde.

Alături de stația de automa
tizare se întinde terenul par
cului — pilot 715. Aici se ex
perimentează cele mai noi me
tode de lucru; aici este gîn- 
dită și aplicată extinderea au
tomatizării nu numai asupra 
sondelor ci și asupra separa
toarelor în care merge țițeiul, 
înainte de a ajunge la rafinării.

Pentru realizarea angaja
mentelor noului an, colectivul 
schelei a hotărît executarea 
unor operații de tratamente la4 
sonde, folosirea unor metode 
tehnico-organizatorice noi, o 
mai bună și mai rațională fo
losire a utilajelor, reducerea 
timpilor morți etc.

Să ne oprim la secția I 
complexă de producție. Colec
tivul de aici și-a luat o seamă 
de angajamente ca: economii 
la prețul de cost în valoare de 
250 000 lei șl reducerea timpu
lui de intervenții cu 15 la sută. 
In angajamentele sondorilor 
întîlnești în mod curent, ter
mene cat scurtarea timpului 
calendaristic sau reducerea 
timpului neproductiv — și a- 
cestea se înscriu în același 
efort creator al oamenilor, în 
același nou salt al întrecerii 
socialiste. Colectivul secției 1 
vine și cu alte propuneri — sâ 
se facă tratament lunar tensio- 
activ la două sonde, iar la 
sonda 414 se va face cimenta
rea prin presiune, pentru izo
larea sursei de apă. Altor

sonde Inactive urmează să li 
se facă tratamente pentru re
activare. Fiecare cifră, aparent 
măruntă, neînsemnată, 
rește realitatea cifrei mari, 
2 200 tone țiței peste plan. 
Fiecare sondă, fiecare situație 
cere sa aplici altă metodă, alt 
procedeu. Să știi să acționezi 
la un moment dat, intr-un a- 
numit fel, înseamnă să înveți.

Critica făcută comitetului 
U.TJd. de către organizația de 
partid dă roade. în planul de 
muncă al organizațiilor U.TJf. 
găsești acum, trecut la primul 
punct — frecventarea cursu
rilor de specializare, studierea 
cărții tehnice, precum și acele 
concursuri „Cine știe meserie, 
cîștigă*.

Mai mult decit oricînd, a- 
nul acesta, există la tineri pre
ocuparea de a învăța.

Cursurile de ridicare a ca
lificării — în număr de 17 pe 
schelă — anul acesta sint pri
vite cu cea mai mare seriozi
tate.

Secția a Il-a complexă s-a 
remarcat, încă de la începutul 
anului, prin calitatea acestor 
cursuri.

A început anul 1964. Cifre 
de plan, angajamente, efor
turi, idei-. Aici, pretutindeni 
— atelier mecanic sau cabinet 
tehnic, stație de automatizare 
sau, brigăzi de intervenție — te 
simți în linia I a acestui 
front ăl întrecerilor creatoare.

Dobrogea : 15 460 km p de pămînt străvechi
între Dunăre și Mare, unde socialismul a silit 
timpul să alerge parcă mai repede, în ritmul mari
lor prefaceri revoluționare. Aici se împletesc epic 
multe destine : la statornicirea rapidă a vieții pe 
noile ei temelii au fost chemați să pună umărul 
atît dobrogeni cit și oameni veniți din alte colțuri 
de țara, egal însuflețiți de irumusețea misiunii lor. 
Chemarea a avut un ecou multiplu. Satul dobro-

frumos, dar locul e bun

J

însemnări de la masa rotundă 
a „Scînteii tineretului*

Telegramă
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine 

BUCUREȘTI

I

Dragă tovarășe Gheorghiu-Dej,
Permiteți-mi să vă exprim mulțumirile mele cordiale pentru 

felicitările și bunele urări trimise cu ocazia celei de-a 65-a ani
versări a zilei mele de naștere. Vă asigur că, în activitatea mea, 
îmi voi consacra și în viitor toate forțele în interesul întăririi 
cauzei socialismului și păcii, precum și al âdîncirii prieteniei 
frățești dintre popoarele noastre.

ISTVAN dobi
Președintele Consiliului 

Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare I

gean a văzut venind spre el, an de an, tot mai mulți 
tineri, hotărîți să lucreze astiel incit fapta singură 
să-i recomande. Printre ei — ingineri, profesori, 
medici.

Ca să fim drepți pînă la capăt, vom spune că unii 
dintre ei, cel puțin, aduceau printre bagaje și citeva 
prejudecăți, citeva îndoieli. Dar viața a știut să 
spulbere reținerile, intelectualii tineri s-au avîntat 
in activitatea lor creatoare pentru înflorirea satu
lui, au început să numească acest sat, pe drept 
cuvînt și cu mîndrle, ,,al meu“.

Din rindurile tot mai numeroase ale acestor ti
neri am invitat cîțiva Ia o consfătuire. Ea a avut 
loc la Constanța, Ia începutul iernii. Cum cei pe 
care i-am cunoscut cu acest prilej au trăsături 
morale reprezentative pentru toți tovarășii lor de 
generație și de muncă, iar experiența vieții și acti
vității lor e plină de învățăminte, vii prezentăm 
și dumneavoastră în numărul de azi și in numerele 
următoare ale ziarului.

ai întîi o întîmplare, poves
tită cu haz de eroul ei, ingi
nerul zootehnist Cornel Dă
nilă.

— „In plină campanie de 
recoltare a anului 1958, ia- 
tă-mă descins în comuna do

brogeană Pecineaga. Aveam în buzunar 
decizia de repartizare de pe care, cum 
s-ar zice, cerneala nici nu se uscase încă, 
iar în mină — ei, ce poate să aibă omul 
în miini cînd vine să-și ia postul în pri
mire? Minerul valizei, firește. Intru în 
sediul gospodăriei: nimeni, sau aproape. 
Cineva, zicîndu-mi să-l aștept pe pre
ședinte, că e dus la cîmp, iese în fugă 
să-l anunțe și mă lasă singur în biroul 
acestuia. Stau ce stau și după jum’ate 
ceas intră, în sfîrșit, un bărbat cu părul 
alb. îmi dă mina, apoi văd că se uită la 
bagajele mele.

— Dănilă, zic eu, și-i arăt că voi lucra 
aici și în ce calitate. Omul îmi strînge 
din nou mîna, de astă dată în semn de 
„bun venit, succes", apoi mă întreabă cu 
mare interes o mulțime de lucruri: unde 
și cînd am absolvit facultatea, cum a 
fost examenul, ce intenții de stabilitate

am, chestiuni dintr-astea. Iar pe urmă 
începe să laude gospodăria colectivă: că 
nu voi regreta alegerea, Pecineaga e un 
loc bun, că sectoarele productive cutare 
și cutare au mari perspective și în ce fel, 
că e întinsă pe 4 000 ha, că între oameni 
mă voi simți cu siguranță bine. Nu știu 
de cînd stăteam de vorbă, știu că mă 
cîștigase cu totul pentru colectiva asta a 
lui. „O să mă înțeleg cu președintele", 
îmi ziceam, „îmi place omul". Și eram 
foarte mulțumit. Cînd, ce să vezi, deoda
tă intră altcineva și omul meu i se adre
sează zîmbind, tăindu-i scuzele încurcate 
și emoția vădită:

— Haide, haide tovarășe președinte, că 
ți-a venit inginerul zootehnist direct de 
la școală și dacă nu mă nimeream pe 
aici, poate se ducea cu bagaje cu tot, îna
poi la București...

„Care va să zică nu este el președin
tele ?“ mă întrebam eu cam buimac. Păi 
atunci ?

...Și uite așa am făcut atunci cunoștin
ță, în primul ceas al sosirii la Pecineaga, 
cu tovarășul Vasile Vîlcu, prim secretar 
al comitetului regional de partid !"

De atunci au trecut vreo șase ani. In
formațiile și „prevestirile" căpătate atunci 
s-au dovedit întru totul exacte.

Economia gospodăriei s-a dezvoltat im
petuos. Iată cîteva date comparative în 
sectorul de muncă al lui Dănilă la extre
mitățile acestor 6 ani: de la 240 taurine, 
la 1 200 taurine; de la 200 porci, la 1 600 

_ (in afară de ceea ce se livrează statului, 
adică 110 tone carne provenind de ia

1 000 porci grași); de la 1.100 oi, la 4 000 
oi (11 tone de lină livrate statului).

Inginerul zootehnist, azi membru al 
Consiliului agricol regional, a făcut dova
da unor calități organizatorice conside
rabile. Cu sprijinul continuu al organi
zației de bază, al președintelui și consi
liului de conducere, apropiindu-și oame
nii, i-a învățat cu metode moi, înaintate 
de muncă. Sarcinile de plan în domeniul 
creșterii animalelor, științific elaborate și 
urmărite pas cu pas, au fost realizate și 
depășite. Schimburile de- experiență pe 
care le-a organizat cu crescătorii din alte 
gospodării fruntașe au avut efecte pozi
tive : la casa agronomului este o mică, 
dar eficient-a universitate. Brigadierii se 
întorc acolo, spunînd: .„iată ce au reali
zat cei din Cobadin ! Iată în ce .condiții" i 
Și încep eforturile comune pentru reali
zarea condițiilor similare, în vederea 
unor roade, similare.'

Gospodăria, unindu-și forțele, a rezol
vat probleme grelei ca aceea a alimentă
rii cu apă (a fost săpat un puț adine de~ 
70 m). Oamenii s-au depășit în toate pri
vințele.

Specialiștilor ei gospodăria le-a oferit 
tot ce este necesar unei vieți civilizate. 
Două locuințe comode, la nivelul aparta
mentelor bucureștene, după expresia lui 
Dănilă, au fost construite pentru agro
nom și zootehnist. M

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. l-a)



Noaptea, oamenii sînt ca luminile 
îi vezi de departe, pînă departe ; 
vîntul i-nvăluie-n mantii și spatii 
și gîndurile au ecouri prelungi...

Schimbul de noapte

BOGATE

★

Foto : O. PLECAM

dezvoltarecontinuă
artistice Orșova 

prevede 
de loca-

„Viafa",
păsa-

IOAN VASIU 
TUDOR VELCU 

corespondenți 
voluntari

CORNELIU MIHĂILESCU 
corespondent voluntar

au pre-

V. VAS1LIU
corespondent voluntar

Rețeaua cinematografică in
codrule", 
„Somnoroase 
rele".

Formațiile 
din comună
zentat cu acest prilej 
un bogat program ar
tistic.

Cu fiecare cărămidă, zidarul spune x 
Incă-o poezie
Cu fiecare poezie, poetul spune t 
încă-o cărămidă!

Știe zidarul cită poezie 
Răsfringe cînd se-nalță neîncetat!
Știe poetul taina cîtor seve 
Ii poartă zborul visului lucid 
Pe treptele luminii avîntat ’.
Cu fiecare pas pe verticală 
Cei doi se intilnesc necontenit.

Aproape stă lumea,
se odihnesc cei din schimbul de ziuă
— respirația lor crește domol, 
dincolo d« ferestre 
și vine căldura trupurilor ostenite 
și vin — frînturi — cuvintele spuse în somn.

ION andreita

Ascult luminile nopții, 
Suspendate pe stilpi de metal, 
Legănate în copilăria mea 
Spre cîmpiile nesfîrșite.

Noi sîntem schimbul de noapte. 
Stăm sub stele, de pază, 
luminînd pînă departe. 
Trecem pe lîngă orele lumii, 
parcă pe lîngă ostroave cu lebede; 
cresc apele, scad, 
ci ele rămîn 
adormite, cu ochiul strîns sub aripă. 
...Trecem pe lîngă ore și vîrste. 
Nopțile sună din corn 
spre patru margini de lume

— e liniște ? 
și schimbul de ziuă visează 
păduri de mesteceni, 
cămăși albe și case solare.

FLORENȚA ALBU

Curind făptura-mi
Se va arcui spre cimpie, 
Atingind sub zăpezi
Inima griului pocnind — spre recoltele galbene.

TÎNÂRA FAMILIE
Pînă atunci brazdele vor înverzi. 
Dimineața ce mâ cheamă spre ele.

VERA LUNGU

Dragostea din casa aceasta 
leagă în marmură 

zidurile,
Și răsună adine în 

ghitara 
culcată pe perete.

ILIE CONSTANTINSERI LITERARE
.MIHAIL £MIN£SCU

Era o virstă ca o altitudinej 
ca >ă-i ajungi in pisc 
îți trebuiau tovarăși buni de drum 
și-o inimă puternică iți trebuia.

x — Vino chema vîrsta, înalt, 
z Și treceai trepte-trepte
X vama pădurilor,
>> cortegiul severelor
? umbre și raze urmînd,
x prin aerul tare,
» în tăcerea care plutea ca o pasăre.
■? — Vino — chema
x Și treceai vama steiului ars,
>> crestat de aripa stelei și vîntului
>> și se-auzeau. ca un cor de Walkirii,
x gîndurile, gîndurile...
» — Vino — chema

Și treceai vama norilor,

pnntr-o
printr-o
în care visul era egalul tău.

— Vino ! — chema.
— Ai obosit.

Oprește-te !
Piscul se vede bine de-aici
Oprește-te ! O voce vuia înapoi, 
insinuîndu-se-n tot, cu-ndoiala. 

Dar era o vîrstă, ca o altitudine.

Vino ! — chema
Am dat într-o parte și alta 
ceruri — ceruri, cu mina. 
Eram printre stele.
Vîrsta se făcuse steag acum, 
steagul — aripă.

FLORENȚA ALBU

e-am obișnuit sa 
întîlnim cercuri li
terare, pretutin
deni, pe lîngă uzi
ne, școli, fabrici, 
șantiere, case de 
cultură etc. cercuri 

care s-au integrat efectiv în 
viața colectivelor de muncă 
sau de învățătură.

Tabloul activității lor este, 
în general, același, dar la fie
care cerc întîlnești ceva spe
cific, o experiență valoroasă, o 
inițiativă nouă. Iată trei cercuri 
literare din aceeași regiune. 
Prin ce sînt ele reprezentate, 
care sînt obiectivele activității 
lor ?

■Ar
Viața cercului literar „Vic

tor Vlad Delamarina" din Ti
mișoara, se caracterizează în 
primul rînd prin organizarea și 
interesul pe care-1 au membrii 
sai pentru studiu și dezbateri 
serioase, venind în sprijinul ri
dicării continue a măiestriei 
lor artistice. Din mijlocul cer
cului literar timișorean s-au 
evidențiat cîteva tinere talente 
autentice. Din cerc fac par
te atît muncitori, cît și stu- 
denți, funcționari, într-un cu- 
vînt tineri din multe domenii 
de activitate. In cerc și-au în
ceput activitatea lor literară 
tineri muncitori —- poeți ca 
Damian Ureche, Petre Mușta, 
Nicolae Stepan și prozatori ca 
Laurențiu Cerneț, Constantin 
Pascu. De asemenea, mențio
năm ca un merit al cercului 
creșterea și îndrumarea efecti
vă a unor poeți și prozatori 
veniți din rîndurile studenților 
ca Vasile Crețu, Lucian Bu
reau, Ion Marin Almăjanu, 
Marcel Turcu, Crișu Dascălu. 
Toți aceștia sînt acum prezenți 
în mod consecvent în paginile 
revistelor literare iar unii din
tre ei au volume în curs de a- 
pșriție, cum ar fi volumul de 
schițe umoristice „Nucul cu 
patru umbre“ al muncitorului 
Constantin Pascu, nuvelele deș-

Cartea 
tehnico 

științifică

a fizicii", cum 
ea lui Max von 
părută în Ed. 

științifică) prilejuiește nu nu
mai înfățișarea momentelor 
fundamentale ale evoluției u- 
nei știidțe de bază, dar și des
cifrarea sensului acestei evo
luții și prin aceasta — a pers
pectivelor de viitor ale dez
voltării ei.

Autorul, fizician de renume, 
h fost consacrat de descoperiri 
importante în termodinamica 
radiațiilor, raze Rontgen, su- 
praconductibilitate, de lucrări 
de valoare unanim recunoscu
tă în teoria relativității. Ca 
promotor al unor domenii noi 
de cercetare ale științei con
temporane, Max von Laue, a 
pus în cartea sa accentul pe 
realizările mai recente, mai a- 
les pe descoperirile ultimelor 
decenii. 

pre viața ceferiștilor ale 
Laurențiu Cerneț, volumul de 
versuri „Temperamentul pri
măverii" al lui Damian Ureche. 
Cercul literar a format și ti
neri critici literari care au o 
prezență activă în revista „Scri
sul bănățean" cum sînt Șerban 
Forță și Constantin Ungureanu. 
Munca în cerc, ședințele de a- 
naliză a diferitelor materiale de 
specialitate se bazează, în ge
nere, pe referatele care se fac 
de către membrii cercului, re
ferate de analiză riguroasă a 
lucrărilor prezentate, discuțiile 
fiind nu numai înflăcărate dar 
și folositoare pentru toți mem
brii cercului. In scopul îmbo
gățirii cunoștințelor estetice

MENIREA CERCUL UI LITERAR
s-au făcut și continuă să se 
facă expuneri de către criticii 
literari ai filialei, despre „fe
nomenul literar actual", despre 
„eroul pozitiv" contemporan, 
despre „Poezia agitatorică — 
cetățenească" etc.

Nu sînt absente întîlnirile cu 
scriitori cu experiență care le 
împărtășesc din modalitățile 
lor de documentare și transfi
gurare artistică a faptelor de 
viață.

Casa regională a Creației 
populare a înlesnit docu
mentarea membrilor cercurilor 
literare în diferite centre indus
triale din regiune. Astfel în cen
trul minier Anina, membrii 
cercului au avut posibilitatea 
ca în cele 8 zile petrecute a- 
colo să cunoască mai bine viața 
minerilor. Dar tot în acest timp 
membrii cercului literar au de
venit participanți entuziaști ai 
activității culturale și artistice 
din oraș. Ei au scris tex
te de brigadă, au organizat 
șezători literare cu minerii și 
emisiuni la stația de radiofica-

OAt

I
FIZICII

■ - - -

Făgăduiala autorului, făcută 
chiar în prefață, de a trata 
istoria fizicii dintr-un punct 
de vedere modern, este pe de
plin realizată, ceea ce a și 
avut drept urmare traducerea 
cărții în numeroase limbi ale 
lumii.

După o scurtă introducere 
privind ideile fizice ale anti
chității și Evului Mediu, Laue 
nu continuă cronologic expu
nerea. El preferă să trateze, 
în capitole separate, marile 
probleme ale fizicii, adueîn- 
du-le de fiecare dată pînă la 
zi. Rînd pe rînd se face isto
ricul măsurării timpului, al 
mecanicii, al teoriilor despre 
gravitație, al opticii, al elec
tricității și magnetismului, al 
termodinamicii, al atomisticii. 

I N E

re, intilmri cu muncitorii sera- 
liști și totodată au avut prile
jul binevenit al schimbului de . 
experiență cu cercul literar din 
localitate. Rezultatul acestei 
documentări a fost publicarea 
unei pagini literare în ziarul 
regional „Drapelul roșu" in'spi- 
rată: din viața, minerilor. La 
sfîrșitlil vizitei în gospodăria 
colectivă din comuna Belinț, 
raionul Lugoj, întîlnirea dintre 
colectiviști și membrii cercului 
în cadrul unei șezători literare 
în care membrii cercului au ci
tit colectiviștilor lucrări inspi
rate din viața lor, a fost un bun 
prilej de verificare a rezulta
telor pe care le conferă munca 
organizată a cercului, perma--

însemnări din activitatea cercurilor 
literare din Timișoara, Arad și Reșița

nenta grijă pentru ca în 
rile lor să se reflecte 
înconjurătoare.

★

Activitatea cercului 
„Alexandru Sahia" din 

face simțită în planuri 
versurile și 
în paginile 

la

lucră- 
viafa

literar 
Arad

se 
variate de îa 
proza apărute 
publicațiilor literare pînă 
textele de brigadă și libretele 
la dansurile cu temă scrise pen
tru majoritatea formațiilor ar
tistice de amatori din întreprin
derile și instituțiile orașului. 
Prezenți în sprijinirea formații
lor de amatori sînt profesoara 
Stanca Panta, muncitorul Con
stantin Gavriloaie, inginerul a- 
gronom Arcadie Comanici. Tex
tele lor de brigadă le întîlnim

Capitole speciale sînt con
sacrate dezvoltării concepțiilor 
din fizica cristalelor, din fizica 
cuantică, elaborării fundamen
telor teoriei căldurii, sistemu
lui de referință în fizică, prin
cipiului conservării energiei 
etc. Acest diapazon vast cu
prinde, în ultimă analiză, tot 
marele filon al evoluției fizicii.

Tezele Iui von Laue în pro
blemele fundamentale ale fi
zicii (interpendența fenome
nelor naturii, realitatea lumii 
materiale, posibilitatea cu
noașterii tot mai profunde a 
lumii), concordă cu tezele 
materialismului dalectic și nu
mai în anumite probleme — 
viziunea lui este limitată de 
lipsa unei concepții consec
vent științifice, de pildă, în 
problema spațiului și timpu- 

Cu prilejul împlinirii 
a nj ani de la naște
rea marelui poet Mi
hail Eminescu, la că
minele culturale din 
numeroase comune au 
fost organizate intere
sante seri literare.

Tinerii din comuna 
Periam, regiunea Ba
nat, au organizat o 
seară de poezii intitu

lata : „Luceafărul, cul
mea . creației lui Emi
nescu". Versurile au 
fost interpretate de 
Albu Gheorghe, Silvia 
Cucu și Florica Goia.

La manifestația or
ganizată de comitetul 
U.T.M. din comuna 
Stroleșți, regiunea Ar
geș, s-au recitat poe
ziile „împărat și pro- 

„Ce te legeni

la uzinele de strunguri, la clu
bul C.F.R., la U.T.Ă.

Subliniem ca pe un act deo* 
sebit în activitatea imediată a 
cercului pregătirea unei pla
chete de reportaje, portrete și 
versuri, aflată într-un stadiu a- 
vansat de elaborare. Desfășu
rată după un plan bine chibzuit 
munca acestui cerc, are rezul
tate meritorii. Ne gîndim de 
pildă, la o serie de șezători IU 
terare pe care cercul „Alexan
dru Sahia" le organizează în în
treprinderile aradene, la schim
burile de experiență cu cele
lalte. , cercuri din regiune și cu 
cercul literar de limbă maghia

ră din orașul Arad, la emisiu
nile săptămînale la postul de 
radioficare, la paginile lunare 
publicate în ziarul local „Fla
căra roșie" ca și la deplasările 
membrilor cercului literar la 
Anina, Belinț, Lugoj. Toate 
acestea fac dovada unei pre
zențe active în actualitate. 
Remarcabil e și faptul că, în 
cadrul cercului, se pune accent 
pe lecțiile de estetică ca și pe 
dezbateri în jurul operei unor 
scriitori clasici (Eminescu, Ese
nin, Turgheniev, Witman, 
Adyy Endre etc.). Sînt pregăti
te, apoi medalioane literare, a- 
preciate de participanți.

Documentările în întreprin
derile arădene, fac parte, de 
asemenea, din preocupările ti

nerilor membri ai cercului, ocu-

lui, unde influența kantiană 
se face parțial resimțită.

Cartea este scrisă într-o 
formă atrăgătoare, într-un 
stil simplu, viu, personal.

Ț 7 olumul lui 
y TRESCU 

pentru 
(apărută

LEONID PE- 
,,Experiențe 

chimiștii ama
tori", (apărută în colecția 
„Miini îndemînatice"), călău
zește pe viitorii chimiști, nu 
numai dindu-le indicați în le
gătură cu lucrările mai import 
tante de laborator descriind 

sau 
prin, 

de

pind un loc de frunte în pro
gramul acestuia. Și trebuie no- 
țat că aceste documentări se 
vădesc adesea fertile. Petre De- 
meș și Ștefan Iercoșanu, prin 
schițe și portrete de inovatori 
de la Uzina de vagoane, 
Constantin Gavriloaie, 
portretele tovarășilor săi
muncă de la ICRA — la care 
se alătură versurile semnate 
de Mircea Micu, Ligia Tomșa, 
Arcadie Comanici citite în ca
drul; cercului, dovedesc aceeași 
preocupare pentru reflectarea 
artistică a actualității, a noului.

E îmbucurător faptul că 
membrii cercului „Alexandru 
Sahia" își vădesc dragostea 
pentru literatură, pentru depis-

• t

25 de membri. In 
există un alt 
Cele cîteva 

înființare a

cerc 
încer- 
unor

tarea unor tineri talentați, prin 
îndrumarea cercurilor literare 
din școlile orașului Arad, ca și 
prin permanenta prebcupare 
pentru a atrage noi talente în 
mijlocul cercului.

★
La Reșița în acest cunoscut 

centru industrial, cercul literar 
cuprinde 
oraș nu 
literar, 
cări . de 
cercuri, pe Jîngă școli an rămas 
încă în stadiul de încercări. Iar 
activitatea acestui cerc, în com
parație cu activitatea celor 
două cercuri din aceeași regiu
ne .(Arad și Timișoara) este 
prea, puțin rodnică. Tocmai aici, 
în inima peisajului industrial al 
regiunii unda totul te solicită 

cîteva instalații de laborator 
sau indici nd unele măsuri de 
protecție, ci descriind și expli- 
cînd atent o mare diversitate 
de experiențe de chimie, unele 
de o deosebită utilitate practi
că, stimulîndu-i în același timp 
pe cititori să caute ei înșiși noi 
și noi căi de experimentare.

Chimistul amator învață de 
pildă, să iabrice în laborator 
sticlă, celoiaa, diferite săpu
nuri și cleiuri, cerneluri, soluții 
coloidale, lacuri contra ruginii, 
plastilină ș.a,nj.d. El este ins
truit cum să recunoască prin 
metode chimice, diferitele sub
stanțe utile. 1 se dau totodată 
numeroase rețete practice. în 
sfîrșit, i se dezvăluie „secretul" 
unor experiențe — „scamato
rii", cu efecte neașteptate, a- 
muzante dar totodată, instruc
tive. Chimistul fotograf ailă, 
din cartea lui L. Petrescu, cum 
se pot face fotografii pe măta
se, pe lemn, pe celuloid, pe 
foi de aluminiu. Explicațiile ce 
se dau sînt amănunțite și clare.

Lectura este ușurată de fap
tul că o mare parte a cărții 
este scrisă cu vervă și umor. 
Experiențele de chimie sînt 
adesea cuprinse în mici isto
rioare comice, iar anecdotica 
științei este din plin valorifi
cată pentru a da culoare expu
nerii. Din păcate, există și des
tule pagini unde cerința atrac- 
tivității a fost uitată. Așa este 
de exemplu, capitolul „ghid 
practic al materiilor plastice". 
Lipsește și o gradare a expe
riențelor, de la experiențe mai 
ușoare la altele mai grele; în 
general cartea fiind nu îndea
juns sistematizată^

Dezbateri creatoare la cercul literar „M. Eminescu de la Fa
brica de confecții și tricotaje București.

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — în ultimii 
ani, noi sate și comune din re
giunea Banat au fost cinetica- 
te. în anul trecut, de pildă, 
s-au dat în funcțiune aparate 
de proiecție în 32 de comune 
și sate : la Teremia Mica, Mer- 
cina, Iltău, Traian Vuia și al
tele. Prima localitate cinefi- 
cată în acest an este comuna 

la creație, unde au loc zilnic 
minunate acte de eroism, acti
vitatea cercului literar este 
neinteresantă. Cercul literar 
din Reșița reflectă slab via
ța uzinei și nu se poate 
spune că cei 25 de membri ai 
cercului nu sînt preocupați în 
activitatea lor literară de viața 
siderurgiștilor. Din cerc fac par
te muncitori ca Ignea Loga, Ti- 
motei Jujică, laminoristul Vir
gil Vieru, Dobre Marin etc. 
Care este însă cauza acestei 
activități șterse, neinteresante?

Membrii cercului se întîlnesc 
săptămînal în ședințele de. lu
cru și citesc lucrările proprii. 
Dar este acest lucru destul pen
tru evoluția lor?

viața culturală a orașului? Nu 
se poate spune nici că biroul 
cercului (secretar, profesorul 
Nicolae Păunescu) n-ar avea un 
plan de activitate și în limita 
posibilităților încearcă să-l rea
lizeze. însă tovarășul Păunescu 
a ajuns omul care, în ce prive
ște activitatea cercului, trebuie 
sa le facă pe toate. Dar nu se 
poate aștepta de la un singur 
om totul : și recenzii de cărți, 
și cronici literare, și selecta
rea lucrărilor, și întocmirea re
feratelor-.. Și la urma urmei la 
ce-ar folosi un asemenea efort 
singular? Iată ce întrebare ar 
trebui să-și pună Comitetul oră
șenesc U.T.M. Reșița. Rezulta
tele meritorii ale celor două 
egreuri (Arad, Timișoara) se 
datoresc și faptului că Filiala 
Uniunii Scriitorilor se ocupă 
serios de activitatea cercurilor 
respective. Iată dar o altă cau
ză: Filiala Uniunii Scriitorilor 
din Timișoara, tratează cercul 
literar din Reșița ca pe un co
pil Vitreg. E un lucru inexpli
cabil, pentru că datoria Filîa-

• I. BOGHIfOIU:
„Coiistruiți aparate 

de radio

Cea de a doua ediție, mult 
îmbogățită, a lucrării lyi 
I. Boghițoiu, „Construiți 

aparate de radio", (apărută tot 
în colecția „Mîini îndemînati
ce"), este un dar prețios pen
tru tinerii radiotehnicieni ama
tori din țara noastră.

Cartea începe prin a da no
țiuni fundamentale .de electri
citate, pentru ca apoi să pre
zinte elementele de circuit (re
zistențe, condensatoare etc.), 
tuburile electronice, diodele și 
transistoarele. Se descrie apoi 
laboratorul radioamatorului, a- 
rătîndu-se ce instalații trebuie 
să cuprindă, ce scule sînt ne
cesare, ce aparatură de măsură 
și control e necesar să-și pro
cure radioamatorul. Partea cea 
mai importantă a volumului 
este consacrată diferitelor cons
trucții de radio receptoare, in
clusiv aparatelor de cele mai 
moderne tipuri. O ilustrație bo
gată, cuprinzînd schemele res
pective și explicații amănunțite 
înlesnesc aplicarea indicațiilor.

Cartea -oferă avantajul de a 
fi un ghid complet al tinerilor 
radioamatori.

Jupalnic din raionul 
iar în continuare se 
cineficarea a încă 50 
lități. în prezent în întreg ra
ionul Sînicolaul Mare și toate 
comunele din Moldova Nouă a 
pătruns cinematograful, iar 
numărul unităților cineficate 
din regiune se ridică la 404 
față de 30 cite erau înainte de 
Eliberare.

lei ar fi să se ocupe cu deose
bire de acest cerc literar. Aici 
îndrumarea scriitorilor cu ex
periență se face necesară cel 
mai mult. Scriitorii timișoreni 
s-au deplasat la Reșița (lucrările 
lor ne confirmă asta), dar ce s-a 
făcut pentru îndrumarea cercu
lui literar ? Evident, s-ar fi cu
venit ca tinerii reșițeni să fie 
ajutați periodic în organizarea 
unor dezbateri în cadrul cercu
lui literar pe probleme de lite
ratură. Fiindcă este ușor de în
țeles că pentru a se ajunge la 
măiestrie artistică este nevoie 
de studiu și îndrumare artisti
că. Se mai impun, de asemenea, 
cîteva observații î de ce nu este 
^15^'ajutorul cercului literar 
în scfl^rea textelor de brigadă? 
De ce nu se organizează/-cu 
membrii cercului dezbateri 
care, folosind revistele de 
specialitate să ajute la ridica
rea nivelului ideologic, al pre
gătirii estetice a acestora ?

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Reșița are datoria să dea 
cercului literar un ajutor 
efectiv în pregătirea mem
brilor săi, să le îndrume aten
ția spre evenimentele cele mai 
interesante din viața uzinei. De 
asemenea, să fie solicitată mai 
activ Filiala Uniunii Scriitorilor 
pentru îndrumarea membrilor 
cercului în problemele de mă
iestrie, de reflectare artistică 
a actualității.

I. M. ȘTEFAN

VERA LUNGE

In comuna Deleni, raionul 
Vaslui, există o bogată tradiție 
în ce privește activitatea cul
turală. In anul trecut au fost 
organizate 452 de manifestări 
cultural-educative la care au 
participat 16 358 de săteni. De 
asemenea, anul trecut au rulat 
aici peste 100 de filme vizio
nate de mai mult de 10.000 de 
oameni.

Periodic, în satele comunei 
s-au făcut numeroase deplasări 
cu aparatul de proiecție, s-au 
prezentat spectacole in fața 
țăranilor colectiviști, jurnale 
vorbite, filme de desene anima
te pentru copii, acțiuni care au 
contribuit la popularizarea fil
mului în rîndul țăranilor colec
tiviști.

Orchestra Casei raionale de 
cultură Panciu u prezentat în 
comunele Străoane și Diocheți, 
noul spectacol intitulat t „De 
pe meleaguri podgorene".

Spectacolul orchestrei a tost 
urmărit de peste 600 colecti
viști.

In repertoriul noului specta
col au fost incluse : o suită de 
jocuri populare sovejene, călu
șarii, sirba din Muscel, precum 
și cîntecele „Asta e Moldova 
mea", „Pandelașul", „Frunzuli
ță floare albastră", „Grîușor 
din Bărăgan" și o horă, inter
pretate de soliștii vocali și ins
trumentiști.

De curînd membrii brigăzii 
științifice de pe lîngă Școala 
medie Gurahonț, s-au deplasat 
în mijlocul colectiviștilor din 
satul Honțișor. Ei au răspuns 
pe larg la diferitele întrebări 
puse de colectiviști. Astfel au 
fost lămurite o serie de proble
me privind principalele îngră
șăminte chimice, felul l<?r de 
administrare, bolile frecvente 
în timpul rece etc.

în încheiere elevi ai Școlii 
medii din Gurahonț și ai Școlii 
elementare din Honțișor au 
prezentat un frumos program 
artistic.

I. LUPEI
profesor-maistru

★

..Seară de seară, la căminul 
cufttira^'din ’'ăifrnuna Scobințî, 
regiunea lași ap foc interesante 
manifestări cult urgie. La spec
tacolele prezentate de formații
le artistice din comună partici
pă aproape toți colectiviștii. Re
pertoriul formațiilor s-a îmbo
gățit mult față de anul trecut.

De mult succes se bucură 
corul, precum și echipa de dan
suri alcătuită din 12 persoane. 
Pe lingă cele două suite de 
dansuri populare locale, din re
pertoriul echipei fac parte și o 
suită de dansuri populare mol
dovenești și ardelenești.

Echipa de teatru a pus în 
scenă și a prezentat premiera 
„Un haz și o poveste cu iîlc".

PINTILIE PENCIL’ 
proiesor

Imagine din activitatea cercului de pictură 

al Școlii populare de artă din Craiova.

Foto : O. PLEC AN



Așa cum am niai scris, pe adresa redacției noastre a sosit, 
la început de an, o scrisoare. Semnatara scrisorii, mama unui 
tînăr zugrav-vopsitor, de la Întreprinderea de construcții-mon- 
taje nr. 3 din București, își exprima durerea că fiul ei — Marin 
Paul Dan, — neglijează munca, lipsește cu săptămînile și chiar 
cu lunile de pe șantier. Ceea ce este foarte grav, remarca 
mama, este că Dan și-a format o părere greșită despre muncă. 
„Lipsa lui de responsabilitate pentru sarcinile încredințate, fuga 
de muncă — iată o cale care nu-i poate aduce decît rău. O 
cale pentru care eu, ca mamă și ca muncitoare, sînt îngri
jorată".

Așa cum am promis cititorilor, îi informăm azi despre efec
tele pe care le-a avut publicarea în ziar a scrisorii. Zilele tre
cute, pe șantierul I.C.M. 3 din Șoseaua Olteniței, o sută de 
constructori s-au adunat să discute despre faptele, atitudinile, 
părerile despre muncă și viață ale lui Marin Paul Dan. E pri
mul lor răspuns la scrisoarea mamei. La adunare au fost in
vitați muncitori mai în vîrstă, maiștri, ingineri.

Publicăm mai jos reportajul de la această adunare cu con
vingerea că ideile și concluziile rezultate cu ocazia dezbaterii 
vor folosi și altor tineri.

#3 v • § v
Sa-/ dam 
cuvîntul

mamei...
50femeie cam la 

de ani, cu urmele 
vîrstei și a griji
lor trăite cu multă 
vreme în urmă în
tipărite pe față, a 
intrat în sală. Toa

te privirile s-au întors spre 
dînsa.

Văzînd-o intrînd și luînd loc 
alături de ei, mulți se vor fi 
întrebat : oare a procedat bine 
femeia aceasta atunci cînd s-a 
hotărît să spună deschis, gre
șelile fiului ? Un părinte, și în
deosebi o mamă, este întotdeau
na îndemnată să ia apărarea 
copilului său. Atunci însă cînd 
mama lui Dan a cerut cuvîn- 
tul, rugîndu-i s-o lase să le ex
plice de la început ceea ce a 
determinat-o să apeleze la aju
torul lor, tinerii constructori au 
simțit dintr-odată cu cîtă dra
goste pentru Dan a făcut dînsa 
acest gest.

— Sînt foarte emoționată 
pentru faptul că a trebuit să a- 
duc la cunoștință organizației 
U.T.M. comportarea fiului meu. 
La început am încercat să în
drept eu singură lucrurile, dar 
n-am reușit. Nu mi-a venit 
deci ușor fiindcă nici o mamă 
nu dorește să participe la o a- 
dunare în care sînt judecate 
incorectitudinile fiului ei.

Multă vreme și dînsa a trăit 
a$est sentiment, cînd a reușit 
însă să înțeleagă cu luciditate 
că a nu apela la ajutorul co
lectivului ar însemna, de fapt, 
a-1 lipsi pe fiul ei de singurul 
mijloc de îndreptare, atunci n-a 
mai stat pe loc.

— Cînd am rămas singură, 
spunea dînsa, Dan nu avea nici 
doi ani. Poate am greșit, dar 
în dragostea mea de mamă am 
căutat să fac totul pentru el. 
De aproape 20 de ani lucrez la 
Filatura de bumbac și-n tot a- 
cest timp niciodată nu mi s-a 
reproșat că nu-mi fac datoria, 
ba dimpotrivă, tovarășii au a- 
vut mai totdeauna cuvinte de 
mulțumire la adresa mea. 
Mi-am făcut datoria pentru că 
am înțeles cît de necesar este 
ca fiecare, la locurile de mun
că să ne îndeplinim sarcinile 
pe care le avem, dar și gîndin- 
du-mă la el, la Dan, Ce.,a în-.

ai în față toate meseriile posi
bile ; alege pe cea care îți pla
ce mai mult. Mă fac zugrav- 
vopsitor, a zis. De ce ? Fiindcă, 
zicea, dai cu pensula ici-colo 
și ies bani mulți...

— Ia uite la el ce mai „con
cepție" I a replicat cineva din 
sală. Care a fost „filozoful" 
care ți-a dat această idee gro
zavă Dane ?

— Așa am gînțjit eu, pe a- 
tunci, a răspuns zîmbitor Dan.

— Numai atunci ? a conti
nuat mama. Așa gîndește el și 
acum, aici e necazul meu cel 
mare. Și eu am crezut că e 
vorba de o copilărie,' dar n-a 
'fost așa. Am ajuns'să mă îm
bolnăvesc din cauza lui pînă 
l-am văzut cu carnetul de cali- 
■ficare în mînă. După absolvirea 
școlii profesionale a spus 
că' i s-a dat vacanța ; trei luni 
nu S-a dus la lucru. De fapt’, 
el nu voia să se duca la muncă. 
De atunci mă nepăjește mereu, 
trebuie să mă țin după el. îi 
dau bani de drum, mîncare, dar 
el nu vine cu lunile la muncă.

Numeroși au fost ce/ care au luat cuvîntul la adunarea orga- j 
nizată de utemiștii de Ia I.C.M.-3. S-au spus în discuție șl l 
multe cuvinte aspre, constructorii dovedindu-se hotărîți să 
nu tolereze nici chiulul, nici Indisciplina în muncă. Toți cei 
care au vorbit au făcut-o insa cu multă grijă tovărășească, 9 

cu multă atenție pentru educarea Iul Dan.

Să discutăm despre:

• TINEREȚE

• EDUCAȚIE

RĂSPUNDERI

mame
100 de răspunsuri 

la scr isoareă unei
cu nituri de aur

■
o

0 întrebare

aptele relatate de 
Paul Dan i-au im
presionat pe toți 
participanții la a- 
dunare. Ele au tre
zit în același timp 
în fiecare dintre ei

dorința ' firească de a-1 ajuta 
pe lînărul lor tovarăș să-și va
dă greșelile, să se apuce de 
muncă.

- A Cerut cuvîntul, ridicînd 
mîna cu. un gest școlăresc, în
vățat cine ■ știe cînd, prin anii 
cînd era elev la „primară" un 
om care el însuși are copii mai 
mari decît Dan. Fața, obrajii îi 
erau arși de soarele și bătuți 
de vînturile multor ani de lu
cru pe șantiere : Gheorghe 
Stoican.

— Mi-a rămas în minte păre
rea aceea a lui Dan despre 
meserie...

De fapt îi rămăsese în minte 
fiindcă îl supărase, îl jignise 
chiar. înțeleg să nu-ți placă o 
meserie sau alta, dar în con
cepția lui Dan nu e vorba de a 
alege între a fi fierar-betonist 
sau a fi zugrav, ci între a 
munci sau a nu munci. La 
drept vorbind îl jignise părerea

Vedeți ce „sfioși sînt ? 
Cînd s-a început adunarea, 
și Marin Paul Dan, ca și i 
prietenul lui, Sergiu losifes- ; 
cu, credeau că discuția , 
aceasta este un fel ’ 
de joacă. Iată însă că a- ■ 
tund cînd au început să ] 
vorbească tovarășii lor, a- < 
tund cînd au început să a- 
nalizeze „principiile" priete
niei lor, lucrurile nu le-au 
mai fost tot așa de indife
rente. A ii prieten cu cineva, 
au înțeles ei, nu este egal 
put și simplu cu. a găsi pe 
cineva cu care să-ți „omori* 
timpul jucînd o partidă de 
table. înseamnă să-l ajuți 
pe prietenul tău să trăiască, 
să muncească și să se poarte

! în așa fel încît niciodată să 
' nu-ți fie rușine de faptele 

sale.

I
I

teles el din We 'strădaniile i 525^ Și P™trU, câ aHW 
mele, ale tovarășilor din inr ? ’ Uriae,va «Șorturile, neghicife,mele, ale tovarășilor din jur ? 
Foarte puțin. Cît era elev șî-‘a 
găsit niște prieteni care l-au 
învățat că e mai bine să fugă 
de la ore, să nu învețe. Foarte 
greu s-a descurcat la învăță
tură... •

Mirarea tovarășilor lui Dan 
n-a putut fi oprită : tovarășul 
lor se arata, totuși, un băiat 
capabil, care ar putea învăța.

Așa și este, a răspuns 
mama. Ceea ce-i lipsea erau nu 
posibilitățile, ci conștiința răs
punderii pe care o are. De cîte
va ori a fugit de la școală pier- 
zîndu-și vremea cu „prietenii" 
fără ocupație. Prietenii aceștia 
l-au învățat că omul trebuie să 
trăiască chipurile, cît mai 
„ușor- că, dacă ești băiat „deș
tept", „vinzi puțin și cumperi 
mult . Cînd l-am dus la școa
la profesională i-am spus : iată,

ale dragostei pentru meseria de 
constructor pe care meșterul 
Stoican o poartă în inimă de 
mulți ani.

— Am citit 
dînsul, că în 
rilor gălățeni, 
vapoare, există un obicei fru
mos : ori de cite ori se începe 
construcția unui vas nou, se 
adună toți și, laolaltă fiind, bat 
în pereții viitoarei nave un „nit 
de aur* care reprezintă legă
tura sufletească a omului cu 
ceea ce iese din mîna lui.

— Eu, tovarăși, a continuat 
tovarășul Stoican, am bătut 
multe asemenea „nituri" peste 
tot unde am construit... Nu 
mi-a plăcut să fac luciu de 
mîntuială și tot ceea ce am

undeva, spunea 
tradiția muncito- 
constructori de

construit, am construit cu toată 
dragostea...

Da, „navele" construite de el 
și. de ^ceilalți tovarăși nu pleacă, 
nu călătoresc pe mări și ocea
ne. Ele sînt înșiruite — zeci și 
zeci, — cu balcoanele lor colo
rate de-alungul Bulevardului 
constructorilor/ de pildă ; sînt 
blocurile 'turn din Șoseaua Ol
teniței, dinzMărășești, din Giu- 
lești... Peste tot el, constructo
rul, și-a lăsat o parte din aurul 
conștiinței, al dragostei lui pen- . 
tru meserie în corăbiile aces
tea cu sute de ferestre.

A vorbit și meșterul Sata 
Adalbert, cunoscut în tot șan
tierul pentru priceperea lui.

— Uitați-vă la părul meu alb. 
Mă jenez să vă spun, dar eu 
n-am decît patru clase primare. 
Atît am putut învăța. Cine mă 
ținea pe mine pe vremuri la 
școală ? Azi numai la mine în 
echipă 3 băieți sînt elevi la 
liceu. Le place meseria și fiind
că le place, nu vor să rămînă 
în urmă cu învățătura. Amin
tesc asta gîndidu-mă la Dan. 
Aflu despre el că, deși a venit 
pe șantier odată cu ei, el a ră
mas la acelaș nivel de pregă
tire ca și în anii cînd era încă 
la profesională. Pînă și eu, la 
vîrstă mea, m-am apucat sa în-

văț, am urmat o școală de ca
lificare, sînt azi maistru. Dar 
el, la 18 ani ?

...întrebări care solicită, di
rect și imediat un răspuns, în
trebări care-ți solicita o retro
spectivă gîndire asupra proprii
lor fapfe.

Ce se intimplă

dacă n-are

brutarul „chef“

de muncă ?

ceasta este marea, 
inegalabila putere 
pe care o au, a- 
supra celui * care 
greșește, adunările 
colective: oricît de
„filozof" s-ar socoti 

în găsirea de justificări greșelii 
sale, în fața colectivului omul 
simte cum postamentele șu-

Foto : N. STELORIAN

Meșleiul Sata Adalbert are 
mulți ani de meserie, e mai 
în vîrstă chiar și de cît pă
rinții lui Dan. A trecut în 
viață prin multe greutăți în 
vremea cînd lucra la pa
troni. Abia în anii noștri el 
a putut să se bucure de con
dițiile de învățătură pe care 
și le dorea. Iată de ce, cu- 
noscînd și trecutul, cunos- 
cînd și prezentul, nu l-a 
lăsat inima să stea deopar
te cînd a auzit că unul din
tre tineri nu știe să prețu- 
iască ceea ce are azi la în- 
demînă. A venit să-l sfătu
iască pe Dan, să-l îndemne 
să meargă pe calea pe care 
i-a arătat-o și mama sa, pe 
care i-o arată și colectivul...

zi. 19 ianuarie 1964. 
Elefterie Velișcu, tâ
năr muncitor pe un 
șantier de construc
ții de la Craiova, îm
plinește 17 ani. îi

adresăm un călduros „La mulți 
ani1, și aceeași urare o repetăm 
pentru cel mai bun prieten ăl său, 
tot constructor, pe care-l cheamă 
Gheorghe Vasilică și care-i mai în 
vîrstă cu vreo șapte ani. (La 28 
februarie împlinește 24 de ani).

Doi tineri obișnuiți... Doi bă
ieți îndrăgostiți de muncă, îndră
gostiți de sport, de dans, de mu
zică și de cinema. Doi băieți ca 
sute și mii....

Ii recomandă acestor rînduri o 
întâmplare cate s-a petrecut nu de 
sute și mii...

Era în noaptea de 9 ianuarie. 
Tîrziu. Orașul dormea,. Cei doi, 
ieșind de la cinema, întîrziaseră 
o vreme prin fața vitrinelor lu

minate, apoi o luaseră agale spre 
casă. De odată, 
văzut incendiul.

Sub ochii lor, ........
înălțat către cer, țîșnind, în des
pletiri de scîntei și valuri de fum. 
de undeva, dintr-un punct nevă-

la un colț au

o flacără s-a

Fe
zuf, peste aglomerarea de acope
rișuri a cartierului cufundat, sub 
zăpadă și somn.

S-au repezit într-acolo...
Ardea un mic atelier de tîmplă- 

rie, iar incendiul amenința să cu
prindă și casele dimprejur, lată-i 
pe cei doi la un pas de flăcări. 
Primul se repede Velișcu, dar ră
suflarea flăcărilor îl izbește în

plin obraz. Se clătină. își ferește 
ochii cu palma, orbit, și cu mîna 
liberă încearcă să forțeze ușa clă
dirii. Ușa rezistă, e zăvorită. Tî
nărul sparge geamul cu pumnul, se 
rănește, dar sare înăuntru și în
cepe să asvîrle afară, pe geam,

luptă șz el, la rîndu-i, cu șerpii 
de foc, iar o dată cu sosirea pom
pierilor continuă să lupte alături 
de ei, ore la rînd. E aproape de 
zori cînd incendiul e stins și cină 
pompierii, pătrunzînd în clădire, 
se împiedică de un trup pe care-l

licitare
obiecte, piese, unelte, smulse cu 
mîna din flăcări. Se scurge o vre
me, și iată, lupta contenește brusc, 
geamul cel spart rămîne tăcut, 
fără viață, ies numai valuri de 
fum, dar Velișcu nu reapare. Ce 
s-a întâmplat? Nimeni, în clipa a~ 
ceasta, nu poate răspunde. Gheor- 
ghiță, cățărat pe acoperiș ca să 
descopere izvorul incendiului, se

cred neînsuflețit: e Velișcu, leși
nat, asfixiat de fum, cu hainele 
ude (jeturile de apă pătunseseră 
prin acoperiș pînă aici), cu sîngele 
șiroindu-i pe mîini. E salvat și 
primește, ca și prietenul său, feli
citările tuturor — scăpaseră de 
flăcări bunuri în valoare de peste 
iso ooo lei.

a zis
mun-

dacă

brede ale părerilor lui se to
pesc lăsînd locul argumentelor 
majore aduse de zecile de to
varăși.

întrebat cum explică faptul 
că n-a venit să lucreze pe șan
tier în atîtea rînduri, Dan a 
răspuns cu „convingerea" omu
lui care crede că deține maxi
ma dreptate :

— N-am avut plăcere... 
el. Voiam să-mi găsesc o 
că în altă parte...

Adică, gîndea el, ce
n-am avut chef să vin la lucru 
două luni și n-am venit, tre
buie să fiu criticat ? Ce-aveți 
cu plăcerile mele ?

— Totuși ,tu ai avut un con
tract cu școala, i-a spus tînărul 
zidar Nicolae Turcu. Intrînd în 
școala profesională te-ai anga
jat să lucrezi pe șantier, fapt 
pentru care școala ți-a pus la 
dispoziție suma de peste 
20 000 de lei, necesară pregăti
rii tale. Știind că îți eliberează 
un carnet de calificare, șantie
rul se baza pe un om, pe un 
muncitor calificat.

— Eu mai pun problema și 
altfel, a adăugat meșterul Sata. 
îndeplinirea îndatoririlor de
pinde numai de... „plăcerea* ta, 
de dispoziția ta într-o zi sau 
alta ? Depinde doar de nazurile 
tale ? în meserie găsești și 
multe lucruri frumoase, dai 
uneori și de greutăți. Tu îți a- 
legi numai partea bună ? Vii la 

iar 
e

primăvara, 
ștrand, fiindcă

asemănătoare
Ion Alexan-

a

amintesc lui 
familii care

lucru numai 
vara pleci la 
cald afară ?

Argumente
adus și mecanicul 
dru :

— Aș vrea să-i 
Dan, cele 2000 de
așteptau în 1963 apartamentele 
promise de noi. Dacă toți,. sau 
măcar o parte, am, fi, lucrat po
trivit aceluiaș „principiu" al... 
plăcerii, dacă n-âm fi vgnit la 
lucru — o zi sau mai multe — 
fiindcă n-am avut „chef* pen-

...S-an trezit a doua zi, tîrziu, 
către prînz. și au sărit ca arși: în- 
tîrziaseră de la lucru ! Prietenii 
de la întreprindere — veniți să 
vadă ce fac — i-au obligat să se 
culce la loc.

...Au trecut, de atunci, cîteva 
zile. Prietenii noștri muncesc mai 
departe la întreprinderea lor, în
drăgostiți de muncă, așa cum sînt 
îndrăgostiți de sport, de dans, de 
muzică sau de cinema. (Au mai 
văzut între timp două filme...). Au 
aceleași fețe tinere și simpatice; 
doar obrajii sînt pîrliți de flăcări.

întâmplarea de mai sus nu mai 
are nevoie de comentariu. (Cîte 
semne de exclamare pretinde un 
asemenea gest ?). încheiem, adre- 
sîndu-le celor doi cele mai căl
duroase felicitări.

tru lucru cum ne-ar fi judecat 
pe noi oamenii ? Dacă brutarul 
n-ar avea „bună dispoziție" ca 
să facă‘pîine într-o zi, dacă 
șoferul autobuzului n-ar veni la 
lucru din același motiv... unde 
am ajunge ? E o lege prea sim
plă, ca să nu poată fi înțelea
să, dar prea importantă pentru 
noi toți — ca să nu fie mereu 
amintită — necesitatea acestei 
elementare discipline în muncă!

găsit in... pod
scrisoare adusă de 
mama lui Dan a 
prilejuit și o sus
ținută discuție a- 
supra uneia din 
cele mai frumoase 
trăsături a tinere

tului — dorința de a realiza 
lucruri îndrăznețe, asupra spi
ritului eroic al tinerei generații.

Dan s-a crezut și el un 
„îndrăzneț" ? S-ar părea că 
da! Nevrînd să asculte 
sfaturile mamei sale, la 29 mar
tie anul trecut s-a hotărît să 
plece în... lume. Da, da I A lă
sat și o scrisoare, scrisă pe un 
ton de erou medieval: „Dragă 
mamă, declara el în această 
scrisoare. Intrucît dumneata 
îmi pretinzi să muncesc m-am 
hotărît: plec în lume ! 
străini am să mor F

A dispărut, într-adevăr, 
acasă cu valiza,
Speriată, mama s-a dus 
liție, a anunțat, a fost 
pe toate drumurile. Dar 
găsit nimeni.

După trei zile, a fost
perit în... pod. Se ascunsese 
acolo de rușine.

...S-a rîs copios cînd au fost 
povestite aceste fapte.

— Podul, frate Dane, îi spu
nea Iorgu Teodor, să-mi fie 
iertat, dar nu e un loc prea 
bun pentru eroi. Nu de altceva, 
dar ce poți face în pod ? Cîmp 
larg de afirmare pentru eroism 
este șantierul. Vrei să cucerești 

î ? O poți face. Vrei 
-----~„ un virtuos în meserie ?

ca

In

de 
cu lucrurile, 

la mi- 
căutat 
nu l-a

desco-

I înălțimile
să devii u

IUnde o poți face mai bine 
aici ?

I Prietenie

de zaruri
n mod justificat, 
tinerii din adunare 
s-au interesat cu 
cine este prieten 
Dan, unde umblă, 
ce face în timpul 
cît lipsește de la 

se face că, atîta 
i cei mai apro-

piați nu l-au ajutat să înțelea
gă că greșește ? Prietenul cel 
mai apropiat al Iui Dan, au a- 
flat ei, este Sergiu Iosifescu, 
zugrav-vopsitor pe același șan
tier. Ce se poate spune despre 
el ? Muncește bine, S discipli
nat, învață la școala' medie se
rală, îl pasionează radiofonia. 
Cu totul deosebit de el, Dan iiu 
învață nimîc, muncește prost. 
Cum se împacă astfel de... prie
teni ?

— Sînteți, într-adevăr, prie
teni ? i-au întrebat oamenii.

— Da. Cei mai louni prieteni, 
au răspuns ei.

Firesc, adunarea a vrut să 
afle pe ce se baza această prie
tenie, ce idealuri îi unesc pe 
Sergiu și Dan.

— Jucăm împreună table... a 
răspuns Dan. Altceva...

Curioase păreri despre prie
tenie 1 au apreciat oamenii. 
Prieteni sînt aceia care se aju
tă reciproc, care — nu nu
mai că nu se rețin să-și critice 
tovarășii — dar fac totul pen
tru ca ei să muncească bine, să 
fie disciplinați. Cum s-au pe
trecut lucrurile în cazul lor ? 
Sergiu și Dan au fost colegi și 
în școala profesonală, au fost 
chiar colegi de bancă. Și pe 
atunci Dan era indisciplinat, 
iar Sergiu un elev bun. Totuși, 
nici atunci, nici acum, Sergiu 
n-a căutat niciodată să-l- facă 
pe prietenul lui să se schimbe, 
așa încît „prietenia" și „înțele
gerea" lui l-au făcut pe Dan,să 
găsească un sprijin pentru con
cepțiile lui despre muncă, des
pre disciplină.

— Nu-mi iau nici o răspun
dere pentru el, a declarat Ser
giu. Nu mă privește ce face. 
Eu muncesc, învăț, dacă el nu 
vrea, îl privește. Mă duc cu el 
la film, îl primesc în casă, dar 
nu mă ameștec în treburile 
lui...

— Nu te privește ? l-a între
bat Toma Stelian pe Sergiu. 
Cum vine asta : sînt prieten cu 
el, dar nu mă privește ce face? 
Eu știu că acolo unde există 
prietenie nu poate fi indiferen
ță, e exclus să fii prieten cu 
cineva și să 
ce se spune despre el, cum e 
apreciat de oameni.

— Dar chiar dacă Sergiu n-ar 
fi fost prieten cu Dan, așa cum 
înțelegem noi acest cuvînt, ei 
au fost colegi, sînt aici tovarăși 
de muncă, trăiesc unul lîngă 
altul. Poți să stai indiferent 
cînd vezi că lîngă tine se află 
un om care fuge de muncă, un 
tînăr care nu-și ascultă părin
ții și tovarășii ? Vina lui Ser
giu, ca prieten și ca tovarăș, 
mi se pare de aceea la fel de 
mare ca și a lui Dan...
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După aproape patru ore < 
discuții, de controverse (în 
care el s-a dovedit foarte ne
încrezător 1

; Paul Dan a început __ 
plice lucrurile mai clar, așa 
cum 
care 
început să 
El și-a 
severă, 
ceritate gînduri pe care nu le 
spusese nimănui, a <

i rea .tovarășilor și și-» __ ___
’ gajamente frumoase.
; O întrebare se i
> cum se face că atîfn vreme nu 
; au sesizat tovarășii lipsurile 
; lui Marin Paul-Dan ?

Pe bună dreptate în adunare 
a fost criticată practica unor 
organizații U.T.M. din șantiere, 
care pornesc de la ideea că pe. 
șantier „așa se întîmplă" - 
unii vin, unii s pleacă, și sub 
acest pretext nu se i

, ce fac Și nu se preocupă de 
educarea unor tineri.

Mama lui Dan a cerut din 
timp ajutorul organizației 
U.T.M., tovarășii au socotit i 
să suficient să-l „citeze" într-o 
dare de seamă, 
cesta a făcut »__ ____» __
„exemplul" pe care Dan l-a 
primit din partea celor doi meș
teri pe care i-a avut —• Stere 
Virgil și 1 
nescu — ei înșiși certați cu dis
ciplina, obișnuiți cu băutura 
cu lucrările de proastă calitate.

— De ce află comitetul 
U.T.M. toate acestea abia a- 
cum, după trei ani ? întreba în 
adunare tînărul Mînecan Zaha- 
ria. De ce se află abia acum 
că echipa din care a făcut par
te Dan pînă de curînd nu 1 
putut ajuta să-și îndrepte gre
șelile, între membrii ei existînd 
o atitudine conciliatoare față 
de lipsuri ?

— Eu nu cred că Dan nu se 
poate schimba, spunea în adu
nare șeful de echipă Dumitru 
Albuică. Echipa mea, for
mată din tineri harnici, se an
gajează să-l primească pe Dan 
între noi și să-1 facem un om 
adevărat. Noi vedem la el mul
te calități care pot fi dezvoltate 
și promitem că în scurt timp 
vom putea raporta că Marin 
Paul Dan este unul dintre tine- 

cei mai buni din șantier.

pe albia unui rîu, 
venea mîl, apele 

se limpezească, 
făcut o autocritică 

a povestit- cu șin-

rii

Cui au fost j 
adresate 
aplauzele

„nu te privească*
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...Adunarea se terminase. Oa
menii își spuseseră părerile si 
acum se ridicaseră să meargă 
spre casă. In momentul acela 
un fapt, deosebit de mărunt în 
aparență, le-a atras atenția :

Marin Paul-Dan, băiatul des
pre care toate faptele vorbeau 
că n-o ascultă pe mamă, îi ți
nea acum mamei paltonul să se 
îmbrace.

zice. în gestul acesta tinerii au 
zărit însă raza aceea de lumi
nă care, precis, va face apro
pierea dintre fiu și sfaturile 
mamei sale, dintre tînărul con
structor și îndemnurile primi
te de la cei mai în i 
tru semnificația pe care o cu
prindea acest gest, zecile de 
tineri s-au pornit deodată să a- 
plaude...

EUGEN FLORESCU
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INTELECTUALII
SATULUI SOCIALIST
(Urmare din pag. l-a)

Inginerul Dănilă nu vrea să rămână 
dator Pecineagăi. Dincolo de munca lui 
de conducere științifică și organizare, 
unde depune tot talentul său, ingine
rul duce activitatea obștească pe care 
o consideră firească. „Talente artistice 
deosebite nu am — obișnuiește el să spu
nă — dar o modestă contribuție organi
zatorică tot pot să aduc". Este un fapt: 
prezența cadrelor de conducere a G.A.C. 
la repetițiile tineretului din formațiile 
artistice e un stimulent excelent pentru 
toți colectiviștii. Inginerul Dănilă a înțe
les asta.

La, 5 ani de zile de la scena povestită 
la început, primul secretar al regiunii de 
partid l-a întrebat într-o zi pe președin
tele gospodăriei:

— Dar tânărul acela, cu bagajele, mai 
este la Pecineaga ?

— Este, tovarășe prim, cum să nu fie...

O meserie trebuie
luată pieptiș

n romancier, un scenarist sau 
alt creator cu cîmp de des
fășurare epică ar găsi în via
ța doctoriței Stela Roșea o 
fecundă sursă de inspirație. 
Chiar și în relatarea extrem 
de sumară la care ne obligă

spațiul tipografic se întrevede bogăția re
marcabilă de fapte biografice și se con
turează un caracter puternic, integru, tre
cut cu un înalt calificativ prin școala 
vieții.

Medicina este cea de a patra profesiune 
dobîndită succesiv de Stela Roșea, după 
ani îndelungați de muncă în industrie, ca 
muncitoare. Epoca dinainte de război i-a 
lăsat amintiri apăsătoare : o copilărie vi
tregită de bucurii, fuga dintr-un orfelinat 
unde și pîinea reprezenta un lux, intrarea 
ca ucenică la Filatura Romînă de bumbac, 
la vîrsta de 13 ani, apoi concedierile, pe
rioadele de șomaj alternînd cu munca is
tovitoare. Curînd după Eliberare, lucra 
ca bobinatoare la Uzina „23 August". Un 
accident grav, care era s-o coste viața, a 
silil-o la o spitalizare îndelungată. Atunci 
a citit cu patimă și a început să viseze la 
știința și arta de a reda oamenilor sănă
tatea. Mai apoi, ieințrînd în producție a 
fost urzitoare la Postăvăria Romînă. între 
timp își completa studiile și participa ac
tiv la viața obștească. Colectivul în care 
muncea, convingîndu-se de setea de în
vățătură a tinerel fruntașe în producție a 
trimis-o la Facultatea muncitorească. La 
absolvirea acesteia, în 1956, se prezenta 
cu succes la examenul de intrare la medi
cină. In. timpul studenției, au început s-o 
intereseze cercetările științifice legate de 
protecția muncii. Făcea practica într-un 
loc bine cunoscut ei — Uzinele „23 Au
gust". în secțiile unde focul cuptoarelor 
dogorește chipurile oamenilor, la turnăto
rie, la tratamentele termice, studia reacția 
organismului la temperaturi ridicate. Una 
din lucrările ei a fost premială la sesiu
nea științifică studențească. Protecția 
muncii — o specializare nobilă, însemna
tă, de mare perspectivă — o atrăgea și, 
sfătuită și de profesori, se gîndea tot mai 
mult să i se dedice.

Dar cu toate acestea, în 1961, cind după 
îndelungatele eforturi a obținut diploma 
de medic, a cerut ca loc de muncă unui 
din satele Deltei și a fost repartizată să 
lucreze în comuna C. A. Rosetti. E un ioc 
extrem de izolat, undeva în împărăția stu
fului, apelor și nisipului, între brațele 
Chilia și Sulinaj Venea să lucreze așadar 
în locuri depărtate și necunoscute, într-o 
circumscripție sanitară către care numai 
firul telefonic, undele radioului și zboru
rile avioanelor^ întind punți subțiri, fragi- . | 
le, în cea mai mare parte a anului. Știa 
că vine la greu. Dar a fost și este de pă
rere din proprie experiență că „o mese
rie, oricare ar fi, trebuie luată pieptiș, să 
începi cu greul". A venit la „C. A. Ro
setti", unde și-a luat munca în primire.

Cîndva, la începuturile istoriei acestei 
circumscripții, muncise acolo un medic 
care lăsase o frumoasă amintire. Stela 
Roșea ar ii vrut să merite ca și despre ea 
să vorbească oamenii în termeni tot atât 
de buni, ștergînd impresiile lăsate de me
dicii veniți să petreacă în Deltă cile o ju
mătate de sezon de vînătoare, pescuit, ca
notaj sau notație... Deocamdată, pescarii o 
priveau cu rezervă, erau destui care nici 
nu o salutau în primele zile — vroiau să 
se convingă pe semne că au de a face cu 
un om vrednic de respectat. La o săptă
mînă după venire, seara, după orele de 
program, a venit la doctoriță tată! unui 
copil care urma să se nască în noaptea 
aceea. A rugat-o să-l urmeze la Lelea, 
căci se anunța o naștere grea. S-a dus, 
copilul a venit pe lume la ora 3, dar pînă 
la ora 6 dimineața doctorița a trebuit să 
lupte pentru salvarea vieții mamei. A.- 
ceasta era într-o situație cînd „dădea 
mîna cu moartea" ; fuseseră mai multe 
femei care pieriseră din pricina unor com
plicații similare cu aceea pe care o avea 
ea. Pînă la urmă, știința a reușit. Fetiței 
nou născute părinții i-au pus numele Ste
luța, în cinstea doctoriței pe care, din 
ziua aceea, au început s-o prețuiască 
moldovenii, lipovenii, rușii și bulgarii din 
cele patru sate ale circumscripției sani
tare.

Primul succes i-a sporit curajul. S-a

străduit să amenajeze cît mai bine o casă 
de nașteri. A trebuit să lupte cu nume
roase obiceiuri vebhi, tradiții înapoiate, 
cu urmări dăunătoare. Natalitatea a cres
cut simțitor de cînd doctorița a venit în 
comună. La o populație de 3 000 locuitori 
erau 39 nou-născuți în 1961, numărul a 
crescut la 46 In anul următor, și a ajuns 
la 53 nou-născuți în 1963. Femeile colec
tiviștilor vin să nască asistate de medicul 
acesta care parcă nu dă niciodată semne 
de osteneală, și le ascultă totdeauna cu 
atenție și luptă îndîrjit pentru viața prun
cilor lor, chiar cînd părinții înșiși, resem
nați, renunță (în condiții excepționale a 
reușit să iacă viabil un copil care la naș
tere a avut 1 250 grame...). In practica me
dicală a Stelei Roșea s-a ivit o pasiune 
nouă — obstetrica. Și cind vorbește de 
sentimentul care-1 stăpînește pe obstetri
cian auzind primul strigăt, prima suflare 
de viață a unui om, — se aprind lumini 
de fericire în ochii albaștri, senini dar 
gravi de obicei.

Stârpind cu perseverență maladiile in- 
fecto-contagioase curente în Deltă, era fi
resc să-l vedem pe medic reunind în per
soana sa și pe organizator. A dat dispozi
ția ca îîntînile să fie acoperite și cu gă
leată fixă ; dar nu era de ajuns. Fîntâni' 
noi, întocmite după rigorile protecției să
nătății, au fost săpate la indicațiile și stă
ruințele ei.

Pentru acești oameni, medicul nu-și 
precupețește timpul: consultă cărți în 
problemele care-i interesează ; peste ape, 
de la Sulina, de la un fost coleg de uzină 
și facultate, obține telefonic datele supli
mentare ; cunoaște cum s-ar zice „pe di
nafară" fișa medicală ia 80 la sută din lo
cuitorii circumscripției sanitare -, conduce 
colectivul gazetei de perete ’ (menționată 
la concursul pe raion) și se achită de alte 
îndatoriri obștești; le explică tuturor, cu 
răbdare, nu numai cum să lupte pentru 
sănătatea organismului, ci și cum să dea 
întregii lor existențe un climat demn de 
timpul nostru. Pentru acești oameni care 
i-au devenit sufletește apropiați.

Este explicabil că printre ei s-a aflat și 
omul care i-a devenit tovarăș de viață. 
Celor care se arată uluiți că o absolventă 
a Facultății de medicină s-a putut căsători 
cu un colectivist, contabil la gospodăria 
colectivă, Stela Roșea le răspunde în felul 
ei echilibrat, cu liniștea și siguranța inte
rioară care-i sînt proprii:

— Da, și ? Eu am plecat tot de la 4 
clase primare ! Important e sa nu bați 
pasul pe Ioc. M-a atras spre el, înainte de 
orice, dorința lui nemărginită de a cu
noaște și a învăța, întru-totul asemănă
toare cu a mea-. Diferențele de „nivel" ? 
Nu sînt date o dată pentru totdeauna, 
cînd există sprijin reciproc, și înțelegere a 
perspectivei, și pasiune în muncă. Acum 
avem doi ani de căsnicie în urma noastră, 
dar și doi ani de învățătură. Noi doi vom 
merge împreună mai departe mînă în 
mină, el pe treptele școlii, eu la speciali
zare... Mă va ajunge și mă va și întrece, 
sînt sigură ; de pe acum citește mai mult 
decît mine, cu un simț de discernămînt 
care nu dă greș...

Dar despre doctorița Stela Roșea s-ar 
putea scrie mult, ba chiar neîndoielnic că 
se va și scrie. Cum să sintetizezi însă în
tr-un singur cuvînt. tot acest drum, împli
nit cu fiecare etapă nouă și iarăși prelun
git ascendent, mereu ascendent ? Tot via
ța ei ne oferă cheia acestei probleme : fe
meia aceasta care respiră abnegație și 
modestie, forță și bunătate, hotărîre și de
licatețe, energie și calm, este, în sensul 
deplin, major și fierbinte al cuvîntului, un 
om comunist.

care

■ oți cei prezenți la masa ro
tundă a „Scînteii tineretului1* 
erau intelectuali cu cel puțin 
doi-trei ani vechime în tim
pul muncii. Chiar toți ? Nu, 
există și o excepție. N-au 
trecut decît cîteva luni de

tind tovarășa Ioana Vasile a devenit pro
fesoară. Și tocmai despre impresiile și

experiența primelor luni a fost rugată să 
vorbească această tânără profesoară din 
promoția anului 1963. Iată-le.

Nu trăise niciodată la țară ; a pleca 
din București i se părea o teribilă aven
tură, un salt în necunoscut. Dar, pusă în 
balanță cu visul ei dintotdeauna — mun
ca la catedră — neliniștea provocată de 
necunoaștere nu trăgea mai greu. La re
partizare, după absolvirea Facultății de 
biologie, și-a ales comuna Cobadin. Ade
vărul este că numele nu-i spunea nimic. 
Cu două săptămâni înainte de începerea 
cursurilor, s-a dus să vadă „despre ce e 
vorba". Ce clase va avea, în ce colectiv 
de cadre didactice va munci, cum arată 
Cobadinul... Cum ar zice cineaștii, un fel 
de prospecție. Timidă, a pătruns în școa
lă. A rămas uimită văzînd cu cîtă since
ră bucurie era primită de toți, încă îna
inte de putea să demonstreze vreun 
merit. Prietenește, cu simplitate și căl
dură, au ajutat-o să se instaleze. Găsirea 
gazdei, procurarea combustibilului, can
tina, sumedenia de treburi gospodărești 
le-a rezolvat călăuzită de oameni inimoși, 
între care din prima clipă s-a simțit 
bine. Înfățișarea comunei a atras-o. La 
începutul școlii, cînd s-a întors cu baga
jele definitiv, venea cu inima ușoară.

Ar vrea să aibă har literar ca să evoce 
primele zile de școală ; dar e profesoară 
de științe naturale... A luat munca în se
rios din prima zi.. învățase la practica pe
dagogică că secretul însușirii unei lecții 
este să fie bine înțeleasă în clasă, deci 
explicată temeinic, cu material didactic. 
Manualul ca manualul, dar pregătindu-și 
lecția, consultă totdeauna notițele de la 
facultate, conspectează cărți. Trebuie să 
capteze atenția clasei. Se pare că reușeș
te. Profesorii cu experiență, colegii ei, au 
ajutat-o să facă planificarea materiei pe 
un trimestru. Acomodarea s-a făcut ușor. 
Catalogul nu tremură nici măcar imper
ceptibil sub brațul tinerei profesoare.

Copiii din clasa a VI-a, cu sensibilita
tea lor ca o celulă fotoelectrică, au știut 
numaidecît 
apropiată. Ea, care scrutează chipurile 
lor ca să se convingă că n-a lăsat nici o 
problemă neînțeleasă din lecție, ține să-i 
cunoască bine pe toți acești viitori oa
meni. Asta vor și ei, un om mare care 
să-i asculte. Și cînd o văd venind spre 
școală, îi aleargă în întâmpinare, poves- 
tindu-i toate micile istorii ce 
cupă.

Din brigada științifică face 
rește, și profesoara de științe 
Ioana Vasile. Cobadinenii și colectiviștii 
din comunele învecinate au aflat, prin 
mijlocirea ei, multe probleme din dome
niul biologiei, geologiei, botanicei etc. Iar 
noua propagandistă la învățămîntul po
litic U.T.M. al celor din clasa a * VIII-a, 
tov. Ioana Vasile, se străduiește să se a- 
chite bine și de această îndatorire față 
de propria tinerețe.

In cîteva luni, satul i-a cerut, așa dar, 
mult, dar i-a și dat mult: demnitatea 
omului care trăiește pe picioarele lui, un 
colectiv de prieteni buni, satisfacția de a 
vedea rezultatele primelor eforturi. Satul 
de undeva din Dobrogea, un punct oare
care pe hartă, a devenit viu și cald pen
tru ea.

Cineva a întrebat-o pe Ioana Vasile: 
Dacă ar fi să trimiți o telegramă în 
să sintetizezi tot, ce ai scrie ? 
răspuns fără ezitare :
„Aș fi fericită dacă aș ști că toți co- 
cu oare acum cîteva luni am termi

nat facultatea feint tot atît de mulțumiți 
ca mine.

Voi, nenumărații colegi de promoție ai 
Ioanei, cum v-ați împărtăși impresiile 
acumulate în aceste cîteva luni — cele 
dintâi — în mijlocul celor între care, și 
pentru care munciți ?

tinerilor 
Expozi- 
largă a-

t
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Schimb de experiență
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru). — Direcția ge
nerală a Oficiului de control al 
mărfurilor din Ministerul Co
merțului Exterior a organizat 
în zilele de 15—17 ianuarie, la 
întreprinderea forestieră Va
tra Dornei un schimb de ex
periență pe tema : „Omoge
nitatea muncii de control a 
produselor lemnoase'4. La a- 
cest schimb de experiență au 
participat reprezentanți ai 
Direcției Generale a O.C.M., 
șefi de agenții și controlori din 
toate regiunile țării, precum și 
reprezentanți ai Direcției Re
gionale a Economiei Forestiere 
Suceava. în prima zi a schim
bului de experiență partici- 
panții au asistat la demonstra
ții practice de sortare a che
restelei de rășinoase, au luat 
cunoștință de metodele folosi
te de către muncitorii Combi
natului forestier din Vatra 
Dornei. Au avut loc apoi dis
cuții la care controlorii Agen
ției O.C.M. Cîmpulung Moldo
venesc au împărtășit din expe
riența lor, metodele aplicate 
în controlul produselor lem
noase.

că noua dirigintă le va fi

îi preo-

parte, fi- 
naturale

l

De curînd la clubul C.F.R. 
din Timișoara s-a deschis o 
expoziție a fotografilor ama
tori. Aici sînt expuse peste 
70 de lucrări ale 
muncitori ceteriști. 
ția se bucură de o 

preciere.

A apărut revista 
„Știința solului"

A apărut revista „Știința 
solului" editată de Consiliul 
Superior al Agriculturii și So
cietatea națională romînă pen
tru știința solului. Noua pu
blicație își propune să infor
meze specialiștii despre rezul
tatele cercetărilor științifice 
privind știința solului, cu pri
vire la noutățile apărute pe 
plan mondial în acest dome
niu, promovează lupta de opi
nii în problemele de speciali
tate, dă îndrumări practice în 
direcțiile majore solicitate de 
dezvoltarea agriculturii și sil
viculturii.

Revista publică lucrările 
originale : Acumularea săruri
lor în jurul lacurilor Razelm- 
Sinoe-Babadag; Solurile der- 
nopodzolice, cultivate și ne
cultivate din platforma Cot- 
meana; Modificarea bilanțu
lui hidrologic al solului prin 
irigații; Apele freatice din 
cîmpia Tisei; Folosirea deșeu
rilor industriale cu calciu pen
tru ameliorarea solurilor pod- 
zolice și alte studii, iar la ru
brica referate : cercetarea pro
prietăților mecanice ale solu
lui în scopuri agricole.

(Agerpres)

Peste 12 milioane 
volume existente 

în bibliotecile școlare
In procesul instructiv-educa- 

țiv din școlile de cultură gene
rală, pedagogice, profesionale 
și tehnice, o contribuție preți
oasă o aduc bibliotecile școla
re, care posedă în prezent mai 
mult de 12 milioane volume de 
literatură beletristică și științi
fică.

Pentru îndrumarea metodică 
a bibliotecarilor din școli, în 
Capitală și In diferite centre 
regionale au fost înființate în 
anul 1903 biblioteci-model, care 
au devenit treptat centrele u- 
nor interesante și frecvente 
schimburi de experiență.

(Agerpres)

INTERVIUL NOSTRU

Scalei “
Aldo Protti despre

■ Măiestria cîntăreților romîni
itinera rii artistice mondiale

(Va urma)

O scenă din piesa „Richard al IlI-lea 
de W. Shakespeare, noua premieră a 
Teatrului „C. L. Nottara" din Capi

tală.

Foto: AGERPRES
„Richard

Ședința de lucru a secției de horti-viticultură
a Consiliului Superior al Agriculturii

Vineri și sîmbătă a avut loc 
ședința de lucru a secției de 
horti-viticultură a Consiliului 
Superior al Agriculturii. Mem
brii secției și invitații — colec
tiviști, brigadieri, președinți și 
ingineri din gospodării colec
tive și gospodării de stat, oa
meni de știință, cadre didacti
ce din învățămîntul agricol1 
superior și mediu au dezbătut 
rezultatele obținute în anul 
trecut în producția legumico
lă și măsurile luate sau în 
curs de înfăptuire, în scopul 
obținerii în acest an a unor 
recolte sporite de calitate, 
pentru aprovizionarea popu
lației în tot timpul anului și 
într-un sortiment cit mai va
riat.

Participanții au subliniat că 
anul acesta există toate con
dițiile ca producția Legumico
lă să cunoască un puternic 
avînt, asigurîndu-se aprovizio
narea populației cu legume 
proaspete în tot cursul anului. 
Cu sprijinul statului, baza 
materială a acestui important 
sector de producție agricolă 
s-a dezvoltat mult, au fost a- 
sigurate semințe din soiuri și 
hibrizi productivi și au fost 
organizate puternice baze le
gumicole în jurul orașelor, 
marilor centre muncitorești și 
a fabricilor de conserve.

La ședință, care a constituit 
un bogat schimb de experien
ță, s-a subliniat că prin folo-

sirea intensivă a răsadnițelor, 
serelor și adăposturilor din 
material plastic, prin sporirea 
terenurilor irigate și extinde
rea pe aceste terenuri a cul
turilor succesive și asociate, 
precum și prin îmbogățirea 
sortimentului de legume se 
vor putea obține recolte spo
rite și asigura astfel o mai 
bună aprovizionare a popu
lației.

Participant la ședință au 
adoptat recomandări privind 
măsurile pentru producerea 
eșalonată și îmbogățirea sor
timentului de legume pe anul 
1964.

(Agerpres)

nul Shakespeare'* 
— debutează pe 
scenele noastre cu 
un spectacol „Ri
chard al IlI-lea" 
menit să stăruie 
îndelung în amin

tire, prin creația întru totul 
remarcabilă a maestrului 
George Viraca.

După 30 de ani de la repre
zentarea în Romînia a celebrei 
tragedii, în vremea aceea cu 
Ion Manolescu și George Ci- 
prian, sub egida Teatrului 
Național, această din urmă și 
nouă montare își datorește in
terpretului principal și regizo
rului, locul de cinste pe cace 
cu siguranță îl va ocupa între 
succesele prestigioase 
tei teatrale din țara

★
Scrisă în urmă cu 

ani, tragedia shakesperiană își 
justifică astăzi viabilitatea 
prin uimitorul și poate unicul

dar al acestui geniu inegalabil 
de a fi universal și, mai bine 
de trei secole la rînd, profund 
contemporan, cu generații 
după generații: de fiecare dată, 
în fiecare veac, și deceniu, și 
în fiecare țară de la răspîndi- 
rea operei sale în lume, spec
tatorii de pretutindeni ca și

ale ar- 
noastră.

372 de

tipa entuziastele a- 
plauze cu care trei 
mii de spectatori 
romîni răsplăteau re
marcabila artă a lui 
Aldo Protti m-am 
crezut cîteva clipe

în fața unei personalități artistice 
greu abordabile.

Peste cîteva minute, la o masă 
din holul hotelului Athene Palace 
volubilitatea, modestia, „causeria" 
lui Aldo Protti, sfarîmă însă orice 
asemenea temeri, interlocutorul 
răspunzînd cu amabilitate fiecă
rei întrebări.

Fără să aștepte o „primă între
bare", celebrul bariton al „Scalei" 
îmi vorbește cu căldură despre 
spectacolul susținut în turneul ac
tual din Romînia, despre concep
ția regizorală a montării bucu- 
reștene, despre fiecare din acei 
care și-au adus contribuția 
spectacolul cu „Rigoletto".

In primul rînd vreau să-mi ex
prim toată admirația pentru con
structorii Sălii Palatului — ne 
spune Aldo Protti. Am cîntat în 
unele din cele mai mari săli de 
spectacole din Europa, America, 
Asia. In puține locuri am văzut 
o sală atît de impunătoare, cu o 
scenă atît de propice unor montări 
teatrale.

Am mai fost în Romînia anul 
trecut cu o trupă de operă ilalidhă. 
Am fost cîștigat din prima tlip'ă, 
de dragostea cu totul deosebită a 
rominilor pentru muzică, de pre
țuirea cu care iubitorii de muzică 
din țara dv. înconjoară una din 
comorile de preț ale culturii ita
liene — creația de operă a veacu
lui trecut.

La spectacolul cu „Lucia", vă
zut zilele trecute la București, la 
„Rigoletto"-ul de ieri seară, am 
făcut cunoștința unor cîntăreți de 
talent care ar putea oricînd apare 
pe marile scene lirice ale lumii.

Magda Ianculescu-Muscel, Ion 
Piso, Dorothea Palade-Melinte, 
toți ceilalți colaboratori din spec
tacolul cu „Rigoletto" sînt cîntă
reți cu voce caldă și pătrunzătoa
re, cu o remarcabilă tehnică vo
cală, sînt muzicali, actori foarte 
buni. M. Ianculescu are o deosebi
tă muzicalitate, o tehnică magis
trală, cu atacuri de o excepțională 
precizie. Remarcabilă este finețea 
cîntului lui Ion Piso. O excelentă 
impresie a produs asupra mea or
chestra și soliștii săi. La specta
colul cu „Lucia" magistrali au fost 
din acest punct de vedere grupul 
de corniști și harpista.

— Rămîneți în țara noastră și 
pentru alte spectacole ?

— Turneul continuă duminică 
la București și apoi la Cluj, cu 
o altă îndrăgită operă verdiană 
„Othello".

Dragostea rominilor 
pentru muzică

Repertoriul „Scalei“...
— Această atracție spre creația 

lui Verdi este statornică ?
— Și de mult statornicită. De 

la debut am cîntat în 36 de'opere. 
O dată cu trecerea anilor am redi- 
mensionat, să zic așa, repertoriul. 
Apar astăzi curent 10—11

tinei

opere dintre care un rol principal 
îl au creațiile verdiene. Aseară a 
fost cel de-al 213 spectacol cu 
Rigoletto. Îndrăgesc, de asemenea, 
în mod deosebit „Paiațe" și „An
drea Chenier".

—■ Ați amintit de debut. Citi
torii noștri cred că doresc cît- mai 
multe amănunte suplimentare...

— Am venit spre artă tîrziu. 
Sînt născut în 1920. Am muncit 
de mic copil pentru a-mi cîștiga 
existența. Am fost tipograf cu 3 
lire pe săptămînă, ucenic la un a- 
telier de cizmărie, sculptor 
marmură, ajutor de mecanic
locomotivă. Demobilizat la sfirși- 
tul războiului, m-am îndreptat cu 
toată pasiunea spre muzică. După 
cîțiva ani de studiu la Conserva
torul din Parma cu Campogalliani, 
am debutat în octombrie 1948 in 
orașul lui Pergolessi și Spontini 
în Pigaro din „Bărbierul" lui 
Rossini.

îmi amintesc acum o minunată 
coincidență. 'Exact după 13 ani din 
seara debutului (acum trei luni) 
am cîntat același rol pe scena 
operei din Tokio.

în 
de

— Și în acest interval ce unește 
două îndepărtate coordonate geo
grafice, ați cîntat pe tot globul ?

— încă nu, dar sper. După un 
prim debut în străinătate (Amster
dam în 1930 — în „Aida") am 
cîntat pe scene din S.U.A., Me
xic, Cuba, America de Sud, în 
multe din țările Europei, în Ja
ponia.

— Ziarele ne aduc mereu vestea 
participări permanente la o 
de spectacole din Viena.
Viena aș putea-o numi o a 
mea patrie muzicală. Con

form unor colaborări stabilite între 
„Staatsopera" și „Scala" petrec 
într-adevăr cîteva luni din an la 
Viena.

— In aceste lungi itinerarii ar
tistice ați cîntat desigur sub ba
gheta unor renumiți dirijori ?

— In primul rînd a unor remar
cabili artiști italieni : Serafin, Ca
puano, Garezzeni, Mollinari, Pra- 
delli, Santinni și a unor reputați 
șefi de orchestră străini printre 
care strălucește desigur numele lui 
Herbert von Kii/afăh!

— Nu mi-ați vorbit deloc de 
„Scala". Cînd ați debutat prima 
oară pe această „temută" scenă ?

— în 1930 — în „Aida".
— Aș dori și cîteva amănunte 

despre stagiunea actuală a „Scalei4'
— „Scala" continuă să promo

veze unele din cele mai remarca
bile creații lirice ale lumii. Un loc 
aparte îl ocupă. în această stagiune 
Don Carlos, Bărbierul, Cavaleria 
rusticană.

— Și nume de cîntăreți noi ?
— Pe scena „Scalei" se perindă 

lună de lună unii dintre cei mai 
mari soliști ai vremurilor noastre. 
Printre cei mai tineri cîntăreți aș 
aminti numele mezzosopranei Fio- 
renza Cossotto și a sopranei Re- 
natto Scotto care a debutat de alt
fel acum 5 ani alături de mine în
tr-un spectacol vienez.

Pe scena „Scalei" a apărut zi
lele acestea și minunatul cîntăreț 
romîn — Nicolae Herlea. M-a 
bucurat mult succesul obținut de 
el în Don Carlos, întruchipînd cu
ceritoarea figură a marchizului de 
Posa.

— O ultimă întrebare. Ați vi
zitat ieri dimineață Institutul de 
folclor. Cu ce impresie ați rămas?

— Incîntătoare. Interesant mi se 
pare faptul că muzica populară ro- 
mînească mi-a amintit uneori fol
clorul nostru Sardinian.

Forța, frumusețea cîtitecului 
dumneavoastră popular reprezintă 
cea mai elocventă dovadă a re
marcabilei muzicalități a poporu
lui romîn.

IOSIF SAVA

de W. Shakespeare pe scena Teatrului I. Nottara“
ce, uciderea vrednică de milă 
a nepoților săi, uzurparea tira
nică și întreaga urzeală a de
testabilei sale vieți și a celei 
mai meritate morți". Sînt cu
prinse în ea, cu un acut simț 
al obiectivitătii istoriei, eve
nimentele petrecute în Anglia 
aflată pradă pustiitorului răz-

CRONICA IDRAMATOCA
noi, astăzi, l-au simțit con
temporan lor, într-atît arta lui 
își păstrează prospețimea și 
farmecul și rămîne același 
permanent izvor de frumuseți.

Iată această tragedie, datată 
1592 și care a văzut lumina ti
parului cinci ani mai tîrziu 
sub un titlu fastuos : „Trage
dia regelui Richard al III-lea“, 
cuprinzînd complotul trădător 
împotriva fratelui său Claren-

laboi al celor două roze, 
sfîrșitul acestui război în care, 
de 30 de ani, cele două case 
regale, de York și Lancaster, 
deși aparțin uneia și aceleiași 
dinastii, se străduiesc, cu o 
cumplită înverșunare, să se 
distrugă una pe alta, în nu
mele dreptului la tron și co
roană, la care rîvnesc deopo
trivă.

E, poate, în istorie, una din

paginile cele mai simbolice 
pentru nesfârșitul și sîngerosul 
drum de crime cutremurătoa
re care a dus întreaga epocă 
feudală spre treptele tronului 
și ale puterii.

Descriindu-1, așadar, pe du
cele de Glocester, înfățișînd 
drumul său spre coroana pe 
care avea s-o piardă foarte 
curînd, în bătălia de la Bos
worth, marele dramaturg 
oglindește, cu fidelitate, de 
fapt, contradicțiile epocii feu
dale, în etapa ei ultimă.

Și cu toate acestea, specta
torul de azi al tragediei 
shakespeariene se va recu
noaște la fel de adînc copleșit 
de emoție ca și acela care pri
mul, a asistat la reprezentarea 
ei, în urmă cu sute de ani.

Evident, capacitatea de re
cepție și interpretare a specta
torului contemporan e supe
rioară, dar forța,. uimitoarea 
forță a marelui Will se exer-

cită și azi la fel de copleșitoa
re în emoția pe care o degajă.

Oprindu-se asupra vieții a- 
. cestui duce de Glocester, dra
maturgul învestește chipul său 
fizic și moral cu atributele 
monstruozității. Viitorul rege 
Richard al IlI-lea e șchiop și 
cocoșat, zîmbetul său e al 
fiarei gata să se repeadă și să 
sfîșie,^ inteligența sa superbă 
e pusă în slujba perfidiei și 
intrigii diabolice; acest om 
urăște tot și pe toți, nu se 
dă înlături de la nimic, e 
crud și sîngeros și cinic, nu 
recunoaște nici o lege și nici 
un sentiment, nici o pasiune 
în afară de aceea, singura, care 
l-ar face fericit și pentru care 
își justifică existența de crime 
abominabile : pasiunea de a fi 
rege.

Dar ducele de Glocester nu 
e un alienat patologic, ci so
cial, e produsul cel mai repre
zentativ al lumii din care l-a 
desprins dramaturgul. Astfel, 
e vorba de un proces care se 
face unei epoci istorice întregi, 
dar și un proce9 psihologic și 
de conștiință.

Regizorul Ion Șahighian are 
dreptate cînd, într-un scurt 
expozeu al concepției sale re
gizorale, scrie: „Shakespearf



i-a făcut apariția 
chiar de la înce
putul anului șco
lar. De 
de zi, 
poarta 
dată cu

atunci, zi 
intră pe 
școlii, o 

___  __ cei o sută 
de elevi ai clasei a Xl-a. îi 
însoțește pretutindeni, acasă 
și la lecții, la lucrările de la
borator, la orele de consulta
ții. Atent, conștiincios își ia, 
împreună cu fiecare dintre ei 
notițe, rezolvă probleme, în
tocmește scheme recapitula
tive, studiază, face experiențe. 
Se cere unui elev să răspundă 
la lecție. El e alături, iar răs
punsul elevului e și al lui. Ne- 
înscris în nici o matricolă, în 
nici un catalog, îl întâlnești 
totuși peste tot, acolo unde e 
vorba de elevii ultimei clase, 
la Școala medie din Hune
doara.

Cum s-ar putea numi acest 
personaj omniprezent ? Preo
cuparea pentru examenul de 
maturitate.

...în cancelarie se desfășoa
ră primul consiliu pedagogic 
din trimestrul al II-lca. Și de 
astă dată-, o parte însemnată 
a discuțiilor se referă la ele
vii celor 3 clase a Xl-a. Se 
analizează felul cum s-a mun
cit în primul trimestru și se 
stabilesc sarcini pentru peri
oada care a mai rămas pînă 
la examenul de maturitate. 
Conducerea școlii, întreg co
lectivul didactic dovedește o 
grijă deosebită față de viito
rii absolvenți, luînd numeroa
se măsuri pentru a i ajuta să 
se pregătească cît mai temei
nic. Iată doar cîteva din a- 
cestea. S-a întocmit un pro
gram zilnic de consultații 
pentru fiecare din obiectele 
de examen. La matematică, 
rornînă, fizică și la alte obiec
te a început, chiar din prima

zi a anului școlar, recapitula
rea materiei studiate în anii 
trecuți. Acest program, însu
mând aproae 10 ere pe săptă
mână, a fost stabilit diferen
țiat pentru fiecare clasă, acor- 
dîndu-se un sprijin mai mare 
obiectelor de profil; matema
tică, fizică și chimie — la sec
ția reală; literatură, limbile 
străine etc. — la secția uma
nistă. Pentru a da acestor ore 
de recapitulare colectivă o 
mai mare eficacitate, temele, 
capitolele ce vor fi revăzute 
în cadrul fiecărei ore, sînt a- 
nunțate dinainte elevilor. în 
acest fel, elevii recapitulează 
singuri, iar în prezența tova
rășilor profesori dezbat doar 
problemele esențiale, le siste
matizează.

repetarea unor astfel de 
neajunsuri, la lecțiile de fizi
că s-a pus un accent mai 
mare pe rezolvarea probleme
lor și exercițiilor, lucrărilor 
de laborator, iar lectura par
ticulară a elevilor, studiul o- 
perelor literare sînt îndruma
te cu atenție. Tovarășii diri- 
ginți ai celor 3 clase a Xl-a 
au ajutat pe fiecare elev în 
parte să-și planifice judicios 
munca, să-și întocmească pro
gram de studiu zilnic, a cărui 
respectare este, de asemenea, 
urmărită printr-un control 
zilnic și, mai ales, prin vizite 
la domiciliul elevilor, multe 
făcute cu sprijinul Comitetu
lui U.T.M., al biroului U.T.M. 
pe an de studiu. Ar mai tre
bui amintit și faptul că labo-

Aurelia, Lirteș Vasile, care în 
fiecare clasă, ca și în trimes
trul I al acestui an, au obținut 
doar medii de zece, ca și toți 
ceilalți o sută de elevi, și-au 
intensificat eforturile la învă
țătură. La orele de consul
tații, de recapitulare, frecven
ța elevilor este, de asemenea, 
de sută la sută. Dar nu numai 
atît. Prezența elevilor la a 
ceste ore este o prezență ac
tivă. Studiază acasă temeinic, 
iar la aceste ore participă cu 
toții la dezbaterea probleme
lor puse în discuție.

Toate acestea sînt roadele 
activității susținute pe care o 
desfășoară organizația U.T.M. 
din clasele a Xl-a alături de 
tovarășii profesori. Enumerăm

celor dm a
notat este și urmă- 

fapt. în procesele ver
de la examenele de ma

de anul trecut s-au

. De 
torul 
bale 
turitate 
semnalat unele lipsuri în pre
gătirea absolvenților. Așa, de 
pildă, la fizică elevii cuno
șteau bine problemele teore
tice, dar se descurcau mai 
greu în rezolvarea unor lu
crări practice, iar la literatura 
rornînă, unii elevi, din cauză 
că nu citiseră lucrările, ci în
vățaseră rezumatele făcute în 
clasă, n-au dat răspunsuri sa
tisfăcătoare. Pentru a evita

și chimie 
la dispo- 
biblioteca 

i fiecare lu- 
în programa 
cite 10—12

ratoarele de fizică 
sînt în permanență 
ziția elevilor, iar în 
școlii se află din 
crare prevăzută 
de literatură 1 
exemplare.

...In cea dintâi 
nerală U.T.M. din 
școlar, elevii clasei a Xl-a, în 
majoritate utemiști, au hotă- 
rît să se 
pregătiți 
turitate. 
hotărîrii 
au pornit la treabă. Candrea

adunare ge- 
acest an

ypOftT•VPORT
Spartachiada ® PE SCURT ® PE

de iarnă a
tineretului

în regiunea Maramureș, la 
întrecerile Spartachiadei de 
iarnă participă aproximativ 
100 000 de sportivi cu 30 000 
mai mult decît în etapa cores
punzătoare a anului trecut. 
Printr-o muncă de mobilizare 
a tineretului în această tradi
țională competiție de masă, 
s-au evidențiat asociațiile 
sportive Dumbrăvița și Lumi
na din raionul Somcuța, Recol
ta din Livada, Someșul din 
Vetiș. Pretutindeni au fost a- 
menajate pîrtii de ' schi și să- 
niuș, terenuri de patinaj. în 
același timp membrii asociații
lor sportive au confecționat 
garnituri de șah, schiuri, pa
tine și alte materiale sportive. 
De un mare succes se bucură 
concursurile de schi și săniuș 
la care au 
cum peste

• Ieri seară în sala 
Floreasca echipa mas
culină de baschet 
Steaua București a 
obținut o frumoasă 
victorie: 80-62 (42-28) 
în meciul 
Galatasaray Istanbul 
din cadrul 
campionilor europeni".

Echipa bucureșteană 
a obținut astfel vic
toria la 18 puncte di
ferență, exact cu cît 
cîștigase la Istanbul 
primul joc Galatasa
ray. Conform regula
mentului competiției 
cele două echipe voi 
susține al treilea meci. 
Acest meci decisiv va 
avea loc astăzi de la 
ora . 19,00 
sporturilor de 
reason;

retur cu

„Cupei

în sala 
la Flo-

„France 
i un

participat pină a-
40 000 de sportivi.

© Revista, 
Footbal" publică 
bilanț al anului 1963 
stabilind totodată cla-

samentul celor 
bune echipe clin 
ropa. In alcătuirea a- 
cestui clasament nu 
sînt luate în conside-

mai 
Eu-

rație meciurile pentru 
turneul olimpic. Pe 
primul loc este situa
tă reprezentativa Sue
diei care n-a pierdut 
nici un meci din cele 
7 susținute în cursul 
anului trecut. Suedia 
după cum se știe a 
eliminat Iugoslavia 
din „Cupa Europei", 
a învins cu 2—1 e- 
chipa R. P. Ungare și 
cu 1—o pe 
U.R.S.S. Pe 
următoare, 
clasamentului’ 
mit de revistă, se află 
Belgia, Italia, Iugo
slavia, Anglia, U.R.S.S. 
etc.

Referitor la echipa 
R. P. Romîne, 
mentatorul 
susamintite 
„llomîhU pare în net 
pxogâes față ,de. anii 

... trecuți. Ea n-a pierdut 
nici un meci : a obți
nut o victorie (3—2 
cu R. D. Germană) și 
două meciuri nule cu 
Turcia și R. P. Polo
nă. Avînd însă jocuri 
puține echipa rornînă 
nu poate fi clasată la 
un loc mai fruntaș".

cea a 
locurile 
potrivit 

întoc-

co- 
revistei 

scrie :

® La 6 iunie va 
avea loc la București 
întâlnirea de haltere

Serpen t i

XS-a
cîteva din aceste activități. 
Pentru mobilizarea tuturor e- 
levilor la un studiu sistematic 
în adunările generale care au 
avut loc în primul trimestru, 
s-a discutat despre importanța 
și exigențele examenului de 
maturitate, despre modul în 
care trebuie să se pregătească

fiecare elev. Cu acest prilej to
varășii profesori care au făcut 
parte în anii trecuți, din co
misiile de maturitate cît și 
unii absolvenți ai școlii au a- 
rătat ”
partea lor pentru a trece cu 
succes
teaptă. Discuțiile nu s-au pur
tat la modul general. De fie
care dată s-a analizat situa
ția concretă a fiecărui elev, 
dîndu-se la iveală lipsurile pe 
care le mai au unii dintre ei. 
Opinia colectivă acționează 
deosebit de prompt pledînd 
pentru responsabilitatea fie
cărui elev față de învă
țătură, pentru munca perso
nală. Gazeta de perete, postul 
U.T.M. de control, brigada de 
agitație, opinia clasei (îndeo
sebi în clasa a XI-A și B), au 
în centrul atenției în această 
perioadă diverse aspecte pri
vind pregătirea pentru exa
mene.

In cele trei clase a Xl-a au 
apărut începînd din acest tri
mestru lozinci mobilizatoare : 
„Mai sînt... zile pînă la exa
men, cum te pregătești

Răspunsul la această între
bare, elevii claselor a Xl-a, a- 
jutați de tovarășii profesori, 
de organizația U.T.M., se stră
duiesc să-l dea cît mai bun. Și 
dacă s-ar pune 
preocupare, la 
din Hunedoara 
una din notele 
notă însă se va 
lejul examenului de maturita
te și desigur, sînt încă multe 
de făcut pentru păstrarea a- 
cestui început bun.

elevilor ce se cere din

examenul care-i aș-

note pentru 
Școala medie 

s-ar putea da 
bune. Această 
stabili cu pri-

gață de siînca înghețată, de firul 
de iarbă viscolit. Simți efortul. 
Auzi respirația precipitată. Palpiți 
pentru pasul care e întîrziat, care 
a ezitat și s-a oprit.

Pașii pornesc mai departe. Șir. 
Nici unul n-a ieșit din rînd... în-

68 000 de muncitori 
din 0.1 Jj. urmează 

învățămîntul 
agrozootehnic
gospodăriile agricole dein

stat din țară sînt cuprinși în 
învățămîntul agrozootehnic un 
număr de 68 000 de munci
tori. în cadrul a 2 655 de 
cercuri, cursanții își însușesc 
cunoștințe legate de diferite 
probleme de specialitate cum 
sînt, creșterea animalelor, me
canizarea agriculturii, cultura 
plantelor de cîmp, legumicul
tura, pomicultura și viticultu
ra. La cursuri predau lecții 
circa 3 000 de specialiști și 
cadre didactice.

Pînă în prezent, în cercurile 
de învățămînt agrozootehnic 
de masă ale gospodăriilor agri
cole de stat, s-au predat între 
14 și 18 lecții. în analizele fă
cute de trusturile locale, în ca- ' 
drul consiliilor directorilor, a 
fost scoasă în evidență expe
riența pozitivă în organizarea 
și desfășurarea învățămîntu- 
lui agrozootehnic a unor uni
tăți cum sînt cele din Havîr- 
na, Mîndrești, Coțușca, Recea 
și Variaș.

(Agerpres)

f Se predă o nouă lecție la j 
(cercul zootehnic de la G.A.C. | 
(.Șteîănești, regiunea Argeș.] 
'țAtenți, cursanții urmăresc J 
(explicațiile lectorului, pen- I 
j tru a-și însuși cît. mai bine j 
1 cele predate.

Foto : O. PLECAN

LA ORDINEA ZILEI
IN AGRICULTURĂ

Constructorii colectiviști 
se pregătesc de lucru

La marginea comunelor din raionul Săveni au apărut anul 
trecut numeroase construcții noi: sînt grajdurile, saivanele, 
magaziile gospodăriilor colective. Numărul lor va spori in 
anul în curs cu încă 120.

Constructorii vor începe lucrările spre primăvară îndată 
ce timpul va fi prielnic. Dar pentru ca munca. lor să fie 
spornică, să se desfășoare ritmic, este necesar ca toate ma
terialele de construcții să fie asigurate din timp. Iată de ce 
în această direcție este îndreptată acum atenția colectiviști
lor.

La Ripiceni, Rediu, Miorcani, Livani, Mitoc și în alte comu
ne, convoaie de sănii, căruțe și remorci transportă de pe ma
lul Prutului piatră și balast. Organizațiile U.T.M. din G.A.C., 
cunoscînd importanța acestor măsuri luate de consiliile de 
conducere, au mobilizat tineretul la înfăptuirea lor.

Peste cîteva zile aceleași atelaje se vor îndrepta spre de
pozitele de materiale de construcții de unde vor ridica 
aproape 1 000 metri cubi de bile manele, 130 tone de ciment, 
130 tone de cherestea de diferite esențe — materiale care au 
fost repartizate gospodăriilor colective de către consiliul 
agricol raional.

A. CĂRUNTU

Spre cimp, convoaie de atelaje cu îngrășăminte 
naturale

SCURT e

prezinte cu toții bine 
la examenul de ma- 
Și cum îndeplinirea 
depinde de ei înșiși,

Și
au-

N. ABSENTE

Un convoi de sănii 
se îndreaptă de la 
grajdurile G.A.C. Pri- 
secani spre tarlalele 
Ghila, un pămînt de 
curînd dat în cultură. 
In primăvară, aici vor 
vor fi însămînțate 900 
ha cu porumb dintre 
care 400 trebuie fer
tilizate. Potrivit gra
ficului întocmit de 
conducerea G.A.C,, 80 
de atelaje (din totalul 
de 140) trebuie să

transporte 120 tone 
îngrășăminte naturale 
zilnic. Majoritatea 
conducătorilor de ate
laje sint tineri. Or
ganizația U.T.M. a re
partizat acum cite 1-2 
tineri pe fiecare ate
laj care să ajute la în
cărcatul și descărcatul 
săniilor. Inginerul a- 
gronom Eugen Nemeș 
asigură în fiecare zi 
asistența tehnică nece
sară. Și lucrul se des-

fășoară cu spor. Pînă 
în prezent tinerii co
lectiviști din Prise- 
cani au transportat la 
cimp și au clădit în 
platforme aproape 
2 000 de tone de în
grășăminte naturale. 
In fruntea acțiunii se 
află candidatul de 
partid Victor Plop și 
utemiștii Gavril Tri- 
fan și Tudor Chirilă..

C. SLAVIC

Schimb de experiență 
între vecini

dintre reprezentativele 
R. P. Romîne 
Franței iar în 
gust halterofilii ro- 
mîni vor lua parte la 
campionatele euro
pene de la Helsinki.

• Selecționata 
hochei
S.U.A., 
jucători 
cipă Ia 
plic,

pe gheață 
alcătuită din

care nu parti- 
turneul olim- 

a sosit 
U.R.S.S. pentru 
tuneu de 5 meciuri. 
In primul joc, dispu-

tat la Kiev nocheiștii 
americani au fost în
vinși cu 4—3 (2—o; 
1—3; 1—o) de echipa 
locală Dinamo, 
următoarea 
hocheiștii 
vor întîlni 
ta olimpică

n e

In 
partidă 

americani 
selecționa- 
a U.R.S.S.

(Agerpres)

La 18 ianuarie a.c. a plecat 
spre New York; o delegație 
condusă de arh. Gustav Guști, 
vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Construcții, 
Arhitectură și Sistematizare, 
pentru a participa la lucrările 
celei de a doua sesiune a Co
mitetului O.N.U. pentru lo
cuințe, construcții și sistema
tizare.

R. P. Rornînă, care va 
participa la cea de a 4-a edi
ție a Festivalului internațional 
de televiziune ce se va desfă
șura în această localitate în
tre 19 ianuarie și 1 februarie.

șui Mircea Angelescu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
U.A.S.R., președintele Consi
liului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din Centrul Universi
tar București.

★

restele înzăpezite ti
par dintre nori — 
iceberguri, în lumi
na lunii pline. Tă
cerea adîncește zece 
umbre peste albul 
înalt; zece oameni

pe creasta Făgărașului, zece oa
meni, în șir indian, înaintînd pe 
Valea Bîlii : doi geologi, un miner, 
doi oțelari hunedoreni, două doc
torițe, un student la agronomie, un 
constructor de la hidrocentrala 
Argeș și... reporterul.

Se află cu noi și un cineast a- 
mator (e vorba de geofizicianul 
Mihai Barbu). Acolo unde pelicula 
sa a fost impresionată numai de 
albul zăpezii, de neobișnuita lu
mină a Paltinului, de fulgerarea, 
pe creste, a caprei negre — răsar 
totuși oamenii, faptele lor pline de 
curaj. Iată-i, sînt alpiniștii, îndrăz
neții munților ! Merg în șir, unul 
în spatele celuilalt. Se opresc o 
clipă, făcîndu-și semne, apoi se a-

Innwi
cep escaladarea crestei. Pitonii, 
pioleții, coarda... Coarda care lea
gă unele de altele urmele, pașii.

Urme pe zăpadă, urme pe 
piscuri. In această subțire cale lac
tee care traversează culmile, în a- 
ceastă simplă propozițiune scrisă , 
pe alb, de pași, se vorbește despre 
solidaritate, despre această minu
nată lege a muntelui — tovărășia 
drumeților, prietenia.

Cristea, Floricioiu — învingăto
rii care au traversat Făgărașii, au 
scris și ei peste piscuri, simplu, 
aceleași maxime despre prietenie 
și victorie. Ultimii cuceritori ai a- 
cestor creste înalte care te pîndesc 
cu viscole, cu avalanșe, cu ceața și 
gerul — alpiniștii Valentin Gar
ner și Gh. Crăciun, au întărit a- 
cest poem al curajului și dirzeniei 
acolo, la 2 500 m.

Pași pe zăpadă...
Văzute de departe, aceste ser

pentine spre înalt, aceste urme, 
chiar cînd oamenii nu se văd, vor
besc despre pașii care au urmat 
alțor pași, despre umerii care au 
sprijinit alți umeri, despre cute
zanța oamenilor care cuceresc îm
preună, înălțimi.

Pretutindeni zăpada și stînci 
și-n jur, urmele coboară, urcă — 
urme de schi, de pași, urmele oa
menilor îndrăgostiți de munți și 
de drumuri.

în aula Facultății de științe 
juridice a avut loc sîmbătă 
cea de a Xl-a sesiune a Sfa
tului popular al Capitalei.

Au luat parte, in afară de 
deputați, invitați din partea 
unor instituții centrale de stat, 
activiști de partid, conducă
tori ai, unor : întreprinderi 
bucureștene, oameni de artă, 
știință și cultură.

Sesiunea a fost deschisă le 
Florian Dănălache, prim-se- 
cretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., care 
a prezidat lucrările. Raportul 
privind analiza executării pla
nului economic și de acțiuni 
social-culturale și a bugetu
lui pe anul trecut, precum și 
planul și bugetul pe anul 1964 
au fost prezentate de Ion Coz- 
ma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular 
al Capitalei.

în Editura tehnică a apărut 
recent cel de-al 13-lea volum 
din Lexiconul tehnic romîn. 
Primul volum al Lexiconului a 
apărut în 1957 ; în cursul a- 
cestui an vor mai apare vo
lumele 14 și 15. Lucrarea este 
rodul activității unui larg co
lectiv condus de acad. prof. 
Remus Răduleț, sub auspiciile 
Consiliului național al ingine
rilor și tehnicienilor. La întoc
mirea ei participă aproximativ 
160 colaboratori.

Sîmbătă dimineața a plecat 
spre Stockholm o delegație de 
specialiști din Ministerul In
dustriei Metalurgice, Comite
tul de Stat al Planificării și 
Ministerul Comerțului Exte
rior, condusă de ing. Ion Mari
nescu, ministrul industriei 
metalurgice, care întreprinde 
o vizită de studiu și documen
tare în Suedia.

F. A.

*

Sîmbătă dimineață a părăsit 
Capitala, plecînd la Monte 
Carlo, Constantin Prisnea, vi
cepreședinte al Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune

Ieri a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Atena, o 
delegație a Uniunii Asociații
lor Studenților din R.P.R., care 
la invitația Uniunii Naționale 
a Studenților din Grecia va 
face o vizită în Grecia. Dele
gația este condusă de tovară-

La sosire, pe aeroportul din 
Atena, delegația a fost întâm
pinată de I. Geanatakos, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
studenților din Grecia, D. 
Skamnakis, vicepreședinte, și 
V. Kostopulos, șeful secției 
relații internaționale.

(Agerpres) î-

Gospodăria colectivă din comuna Cerțești, raionul Tecuci, 
are un sector zootehnic dezvoltat, iar colectiviștii de aici au 
dobîndit o bună experiență în hrănirea și îngrijirea animale
lor. Pentru a generaliza această experiență, zilele trecute 
consiliul agricol raional Tecuci a organizat aici o vizită la 
care au participat vecinii lor, brigadierii zootehnici, îngriji
tori de animale, printre care și mulți tineri, de la gospodă
riile colective din comunele Pochidia și Cîrlomănești. Tema 
schimbului de experiență a constituit-o îngrijirea și furajarea 
animalelor în perioada de stabulație.

Cu această ocazie, gazdele au organizat pentru oaspeți o 
demonstrație practică privind prepararea furajelor grosiere 
prin tocare și saramurare și organizarea bucătăriei furajere 
în sectorul porcin pentru administrarea hranei încălzite.

Oaspeții și-au propus ca, la întoarcerea acasă, să folosească 
și în gospodăriile lor colective aceste metode care, așa cum 
au constatat la Cerțești, contribuie într-o foarte mare mă
sură la obținerea și în perioada iernii a unor producții 
constante de carne și lapte.

Majoritatea gospodăriilor a- 
gricole colective din regiunea 
Maramureș, îndeosebi cele din 
raioanele Satu Mare, ' Cafei, 
Somcuța Mare și orașul Baia 
Mare s-au angajat ca în a- 
cest an să aprovizioneze popu
lația orașelor cu mari canti
tăți de legume și zarzavaturi 
de calitate superioară. In 
scopul generalizării experien
ței bune și a metodelor îna
intate de cultură a legumelor, 
la Casa agronomului din Pe
tin, raionul Satu Mare, a avut 
loc o consfătuire organizată 
de consiliul agricol raional, 
cu o durată de cinci zile, la 
care au participat 54 de bri
gadieri legumicoli, tehnicieni

T. OAV

consfătuirii au fost axate pe 
măsurile ce trebuie luate încă 
de pe acum privind utilizarea 
mai bună a serelor și răsadni
țelor, pregătirea semințelor și 
organizarea muncii astfel ca 
piețele orașelor să fie apro
vizionate din abundență cu 
legume și zarzavaturi pe tot 
timpul anului.

In regiunea Cluj s-au luat 
măsuri pentru aprovizionarea 
tuturor G.A.S. și G.A.C. cu 
semințe de legume din soiuri 
selecționate. Peste cîteva zile 
în aceste unități se va începe 
semănatul în răsadnițe a cul
turilor forțate.

V. MOINEAGU

îl scoate pe Richard de sub 
aripa indulgentă a timpului 
care acoperă cu colbul uitării 
pe ticăloși, îl readuce la viață 
și-l supune justiției umane, 
spre a fi judecat de-a lungul 
timpurilor cîtă vreme va exis
ta umanitate*.

E, așadar, un proces în nu
mele umanității și al legilor 
ei de sănătate morală, iar 
spectatorul contemporan are 
sentimentul judecătorului toc
mai de pe pozițiile acestor legi 
ale eticii superioare, chemată 
să guverneze raporturile din
tre oameni.

Arta cu care e zugrăvit 
chipul acestui personaj de 
tragedie, e, poate, neegalată 
încă, după cum Shakespeare 
însuși n-a investit un alt per
sonaj al tragediilor sale cu 
atîta vitalitate și forță, cheltu
ind realmente nenumărate 
mijloace pentru a-1 face să 
trăiască pe Richard, în aceas
tă lumină de neuitat, a tot 
ceea ce poate fi geniul răului. 
Dar Richard rămîne om, și 
autentic ca atare, în ciuda 
hiperbolicei chintesențe a rău
lui pe care o reprezintă. Fina
lul tragediei, acea cumplită 
noapte dinaintea bătăliei de 
la Boswoster, cînd în somnul

eroului apar chipurile victime
lor sale, cutremură conștiința 
lui Richard și îndoiala, uma
nă, pune stăpînire pe el. Abia 
acum reiese cu claritate ideea 
drumului de contradicții 
profund umane care sfîșie a- 
cest caracter, cum spuneam, 
simbolic reprezentant 
al unei societăți 
feudalismul.

Sfîrșitul eroului, 
zdrobit, într-o luptă în care se 
dovedește strateg și viteaz, dar 
pe care nu putea s-o cîștige 
de vreme ce dușmanul său era 
istoria — coincide astfel, în- 
tr-un anume fel, cu sfîrșitul 
de fapt al unei epoci întregi, 
pentru că în planul istoriei, 
încheierea 
două roze 
Renașterii engleze.

Revenind la arta 
gului în luminarea 
acestui personaj — 
restul numeroasei distribuții, 
se află, exclusiv subordonată 
prezenței în scenă a protago
nistului — să relevăm încă 
o dată țesătura fină din care 
se compune imaginea com
plexă și tulburător de vie a 
eroului, precum și poezia atâ
tor tirade și replici închizînd 
în ele atâtea judecăți de va

și efect, 
întregi :

înfrînt,

războiului 
se află

celor 
în pragul

drama tur- 
profilului 

pentru că

loare și 
celebre.

filozofice, devenite

★
în întâmpinarea ca- 
modern, foarte jno-

Venind 
racterului 
dern al acestei tragedii — do
vadă însăși preocuparea do
vedită pentru ea în ultimele 
decenii în teatru și film — re
gizorul Ion Șahighian s-a do
vedit mai tînăr decît mulți 
dintre nenumărații săi elevi, 
și ne-a dăruit, împreună cu 
artistul poporului George 
Vraca, un spectacol însuflețit 
de o profundă concepție con
temporană.

Spectacolul e, astfel, gîndit 
în funcție de esența socială și 
filozofică a tragediei shakes
peariene, cu o logică ascuțită 
a desfășurării acțiunii în pla
nuri construite cu o impresio
nantă siguranță. Un decor 
strict funcțional, mareînd cu 
economie și sobrietate, dar 
foarte sugestiv, situațiile pune 
și mai vizibil în lumină cla
ritatea concepției regizorale, 
care aduce în prim plan per
sonajul Richard, demonstrînd 
că este un om reprezentativ 
pentru epoca sa, dar în ace
lași timp eroul unui proces 
social, psihologic și filozofic 
cu profunde implicații.

Este ceea ce s-a și realizat,

magistral, în creația artistului 
George Vraca. După o impre
sionantă realizare în rolul 
boierului Brîncoveanu, din fil
mul Tudor, elogiată de public 
și de presa 
pentru lecția 
actoricească, 
întâlnește, de data aceasta pe 
scenă, entuziasmul spectatori
lor, și aplauzele înflăcărate 
ale acestora vin să vorbească 
cu prisosință despre noul său 
rol.

Este într-adevăr o creație — 
cu toate atributele pe care le 
implică acest cuvînt. în inter
pretarea sa (modernă prin so
brietatea întregii ținute, prin 
savantul dozaj și excepționala 
nuanțare a debitului verbal 
— rostirea replicilor, a tirade
lor shakespeariene este ea 
însăși o întreagă lecție de 
artă — prin puterea cu care 
face să treacă rampa fiorul 
emoției autentice, fără nici un 
apel la tonalitățile grandiloc
venței romantice, specifică u- 
nor momente ale tragediei) 
Richard își află o strălucită 
întruchipare actoricească.

Din bogata sa distribuție a 
tragediei (alcătuită astfel de 
dramaturg îneît, să ne amin
tim și filmul lui Laurence 
Olivier — spectacolul pare un

de specialitate 
de înaltă artă 

maestrul Vraca

Cinematografe
OiuitoQ : 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 
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 
tata: Popular (15; 17; 19; 21).
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PODUL

SĂPTĂMtNA VIITOARE 
PE ECRANE

recital al interpretului prin
cipal), vom reține prezența ac
torilor : Lia Șahighian care 
într-adevăr ilustrează o bună 
înțelegere a rolului și a trage
diei în ansamblul ei, fiind cea 
mai izbutită în rol, iar din 
restul distribuției (Lady Anne) 
Aglae Metaxa (Margareth), 
Cristea Avram — lăsînd senti
mentul receptivității fine pen
tru tragedia clasică și în speță 
shakespeariane (Richmond), 
Ludovic Antal (Hastings), tine
rii Șerban Cantacuzino și Gri- 
gore Gonța cu aptitudini reale 
(fiii regelui Eduard), în sfîrșit, 
menționabil, George Sion 
(George — duce de Clarence).

Dar nu ne vom putea, totuși, 
opri să nu semnalăm, la cei ' 
mai mulți dintre interpreți, o 
slabă receptivitate față de 
teatrul clasic, o supărătoare 
dicție, o prezență scenică pu
țin inspirată și, mai ales. în 
atît de vizibil contrast cu 
concepția spectacolului și jo
cul admirabil al interpretului 
principal.

Dar, evident, sînt aspecte 
care nu pot nici pe departe 
stânjeni emoția autentică și 
satisfacția pe care ți-o dăruiesc 
acest spectacol.

Studiourile din R.F. 
Germană au creat fil
mul „Podul" pe baza 
scenariului scris de 
Michael Mansfeld, 
Karl Wilhelm Vivier 
și Bernard Wiki.

Filmul este un pu
ternic act de acuzare 
al războiului hitlerist 
și redă drama a șapte 
adolescenți care în ul-

timele zile ale măce
lului sînt jertfiți în 
mod cu totul inutil.

Pentru calitățile sale 
excepționale filmul a 
fost distins cu nume
roase vremii, 
care cităm 
premiu al 
internațional" 
mini 1 al juriului in
ternațional al criticii"

dintre 
„Marele 
juriului 
și „Pre-

la Mar del Plata, „Pre
miul asociației critici
lor de cinema** la Bru
xelles. „Globul de aur** 
pentru regie la Los 
Angeles.

Pe Bernhard Wiki, 
regizorul filmului, 
spectatorii noștri l-au 
cunoscut ca interpret 
în filmul „Tracul unui 
actor".

azin
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DINU SĂRARU

O revistă cinemato
grafică alcătuită din 
scheciuri muzicale, 
schițe satirice, fabule 
și parodii aceasta este 
„Magazin film" pro
ducție a studioului 
DEFA — Berlin.

Melodii interpretate 
de cunoscuta formație 
Trio Erzio și orchestra 
Giinther Oppenheimer, 
jocul reușit al unor 
cunoscuți actori cuce
resc simpatia și apre
cierea spectatorilor.

Pe lista interpreților 
recunoaștem pe acto
rii: Manfred Krug, 
Doris Abesser, Helga 
Goring și Ștefan Li- 
sevski.
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Vizita lui Fidel Castro
in U. R. S. S.

„Arbeiter Zeitung“ despre 
viitoarea hidrocentrală 
de la Porțile de Fier

Prezente romînești

VIENA 18 (Agerpres). — Sub 
titlul „Tehnica va zăvori Por
țile de Fier, cea de-a doua 
mare hidrocentrală din Europa 
va înlătura o piedică în calea 
navigației și va produce uriașe 
cantități de energie", ziarul 
„Arbeiler Zeitung" publică un 
articol semnat de Paul Ucousic 
despre construcția și însemnă
tatea viitoarei hidrocentrale.

Subliniind că după hidro
centrala de pe Volga această 
construcție va fi a doua din 
Europa, prin proporțiile ei, 
ziarul menționează că ea va 
produce anual 10,7 miliarde 
kWh.

Potrivit acordurilor încheia
te, subliniază ziarul, pînă în 
prezent între Romînia și Iugo
slavia, care vor prelua în părți 
egale cheltuielile pentru cons
truirea uzinei, energia urmează, 
de asemenea, să revină în părți 
egale celor două țări.

Ziarul face apoi o descriere 
a Porților de Fier și a dificul
tăților ce stau în prezent în 
calea navigației. Porțile de 
Fier sînt un fel de canal de 
străpungere a munților bănă
țeni și munților din estul Ser
biei, avînd o lungime de circa 
130 km. Acest canal este un 
obstacol în calea navigației, 
dat fiind că numeroase stînci 
și vîrtejuri exercită influență 
asupra cursului fluviului. Ob
stacolul cel mai mare îl cons
tituie, însă, Porțile de Fier, la 
capătul răsăritean al canalului, 
unde o stîncă sub formă de 
bară lungă de 2 000 metri, for
mează un dig în albia fluviului.

Pe acest loc urmează să fie 
creat barajul, care va avea o 
lungime de 1200 metri și o 
înălțime de 54 metri.

In spatele barajului se va 
forma un mare lac de acumu
lare ce se va întinde pînă. la 
vărsarea Tisei în Dunăre, la 
nord de Belgrad.

Articolul scoate în evidență 
faptul că noul sistem de navi
gație va permite vaselor de 
pînă la 5 000 de tone să vină 
pînă în portul Belgrad, ceea ce 
va duce la ieftinirea considera
bilă a transporturilor pe Dună
re. De asemenea, trecerea unui 
convoi de vase, prin Porțile 
de Fier, care în prezent durea
ză circa 100 ore, va fi scurtată 
considerabil.

Foloasele acestui măreț pro
iect, spune autorul articolului, 
justifică cheltuielile considera
bile care le implică pentru cele 
două țări constructoare, Romî
nia și Iugoslavia.

După ce arată posibilitățile 
existente pentru amenajarea 
pe Dunăre și a altor obiective 
hidroenergetice, în articol se 
spune:

„Specialiștii tuturor țărilor 
sînt unanimi de părere că o 
dezvoltare integrală a tuturor 
treptelor energetice pe Dunăre 
ar aduce nu numai avantaje în 
domeniul energetic, 
mai bună stăpînire a naviga
ției. Hidrocentrala 
țile de Fier este o contribuție 
importantă, dacă nu chiar cea 
mai importantă pentru folosi
rea forțelor hidraulice ale 
Dunării",

CAIRO. — Formația folclo- 
rirică din R.P. Romînă care 
participă la primul Festival 
folcloric din R.A.U., a susținut 
al doilea spectacol în orașul 
Assiut.

Spectacolul a fost aplaudat 
cu mult entziasm de cei 2500 
de spectatori. La cererea pu
blicului, mai multe numere 
din spectacol au fost repetate.

Președintele Consiliului Mu
nicipal al orașului Assiut, a 
exprimat mulțumiri formației 
folclorice romîne pentru fru
mosul spectacol prezentat. El a 
subliniat că vizita formației 
folclorice romîne la Assiut va 
contribui la întărirea relațiilor 
prietenești dintre R.P. Romînă 
și R.A.U.

'Ar
RIO DE JANEIRO — Acad. 

Iorgu Iordan, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romine, 
care se află în Brazilia a avut 
întîlniri cu președinții și mem
bri ai Academiei de filologie 
și Academiei de litere, cu rec
torul Universității braziliene 
din Rio de Janeiro. La ședința 
solemnă, de la Academia de li

tere din Rio de Janeiro, pre
ședintele Academiei, Austre- 
gesilo Athayde și secretarul A- 
cademiei, Aurelio Buarque de 
Hollanda au prezentat mem
brilor Academiei activitatea 
științifică, socială și în dome
niul învățămîntului a acad. 
Iorgu Iordan. Acad. Iorgu 
Iordan a vizitat și Universita
tea din capitala Braziliei și 
Universitatea din Goiania, 
unde a avut convorbiri cu 
conducători și profesori ai a- 
cestor universități.

★
PEKIN 18 — Corespondentul 

Agerpres E. Soran, transmite: 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al R.P. Romîne la Pekin, 
Agop Bezerian, a organizat în 
saloanele ambasadei un spec
tacol de gală cu filmul „Cerul 
n-are gratii". Au participat 
funcționari superiori din Co
mitetul pentru relații cultura
le cu străinătatea din Ministe
rul Culturii și Ministerul Afa
cerilor Externe, cunoscuți oa
meni de artă și cultură, re
prezentanți ai presei și radio
ului. Filmul s-a bucurat de 
succes.

ci și o

de la Por-

Evenimentele din Panama j&î-

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — In seara zilei de 17 
ianuarie. Departamentul 
Stat al S.U.A. a anuntat că 
guvernul panamez a adus 
cunoștința guvernului ameri
can că își va retrage tot per
sonalul său diplomatic de la 
Washington, urmînd 
vernul costarican să 
te interesele sale în 
Unite.

de

la

ca gu- 
renrezin- 

Statelo

Expoziție consacrată 
istoriei papetăriei

Buletinul documentar italian 
„Italdoc" anunță că în lo
calurile arsenalului fostei 

epublici maritime Amalfi, a fost 
nenajată o expoziție consacrată 
•tei papetăriei, în care, pe lingă 

ini’ '«’eme folosite astăzi 
expuse cele 

proce- 
•nul-

țutuuujfle utt?Ul3UL îs

«xațiile Orien
tai yFIdprir, 'care, la rîndul lor, 

u învățat-o de la chinezi. Primii 
n Europa ci au început producția 
;le hîrtie în jurul anilor 1 200. A- 
iroape simultan cu aceasta, pape
tarii din Amalfi au devenit cunos- 
ruți în întregul regat al lui Fre
deric al II-lea, iar folosirea hîr- 
hei s-a răspîndit atît de rapid în- 
cît împăratul a crezut de cuviin
ță să formuleze o interdicție a fo
losirii acesteia în locul pergamen
tului întrebuințat la întocmirea 
actelor publice din Amalfi, Sorente 
și Neapole.

Arta papetăriei a înflorit în 
timpul următoarelor secole la A- 
malfi ducînd și mai departe fai
ma papetarilor din acest loc. As
tăzi, în Valea Morilor pot fi în- 
tîlnitc zeci dc papetarii multisecu
lare, în ciuda ruinării și abando
nării lor, unde mașinile primitive, 
acționate de un sistem de energie 
hidraulică, stau martorele înflori
toarelor timpuri care au făcut 
faima papetarilor din Amalfi. în 
prezent, patru sau cinci de astfel 
de papetarii mai funcționează 
încă, fiind folosite ori de cîte ori 
vreun editor își aduce aminte de 
existența lor pentru a trage anu
mite ediții speciale. Atunci, cu a- 
jutorul unui război de țesut de 
lemn, purtînd o rețea țesuta din 
fire de fier, meșterii fabrică ace
lași tip de foi de hîrtie ca și stră
bunicii lor. Este vorba de acea 
hîrtie suplă și densă avînd nuanța 
fildeșului și care rezistă oricăror 
acțiuni ale timpului.

tă de zăpadă. Ziarul „Mesim- 
vrini" menționează că atenienii 
nu au mai trăit o asemenea 
iarnă din 1933. La periferiile 
orașului stratul de zăpadă a 
atins jufnătate de metru, iar în 
unele locuri 70 cm. Multe sate 
din regiunea Attica au fost 
izolate. „To Vima" arată că 
din cauza zăpezii abundente 
care a căzut în capitala Gre
ciei 500 de persoane au suferit 
accidente, atenienii nefiind în 
general obișnuit i cu zăpada. De 
obicei, în anii cei mai friguroși 
în capitala Greciei ninge timp 
de o. zi sau două în cursul ier
nii, iar temperatura coboară, în 
general, pînă la zero grade, 
Atena avîpd un climat medite- 
ranian. Mulți portocali plini de 
fructe erau acoperiți de zăpadă. 
La Atena 
rit vineri 
3 grade.

rea că disputa și-a găsit o re
zolvare : Un document găsit 
în arhiva din Florența atri
buia orașului Caprese cinstea 
de a fi locul nașterii marelui 
artist. Chiusi a continuat însă 
să-și apere dreptul de a purta 
numele de oraș natal al lui 
Michelangelo, bazîndu-se pe 
un pasaj din „Viața lui Mi
chelangelo", de Vasari, biograf 
contemporan cu artistul.

Ofensivă împotriva 
fumatului

n urma avertismentelor u- 
nor foruri de specialitate J:.. t' 11 A _

Val de

temperatura a cobo- 
seara pînă la minus

frig în regiunea 
mediterasiiană

Agenția France Presse a- 
nunță că asupra regiu
nii orientale a Mării Me- 

diterane ș-a abătut un val de 
frig neobișnuit. După ce că
deri de zăpadă abundentă s-au 
înregistrat în Grecia, Turcia 
și Cipru, vremea rea s-^a ex
tins în cursul dimineții de 
sîmbătă și asupra Siriei, Ior
daniei și Libanului.

Potrivit agenției, din cauza 
unei puternice furtuni. 20 de 
vase maritime au fost blocate 
în portul Beirut, unde așteap
tă să se îmbunătățească tim
pul pentru navigație.

din S.U.A. privind influ
ența nocivă a fumatului, mai 
mulți senatori americani au pro
pus adoptarea unor proiecte-lege 
câre să ducă la limitarea Turnatu
lui. S-a propus, astfel, un proiect 
de lege care să permită reglemen
tarea reclamelor de țigări și unul 
referitor la activitatea Serviciului 
de sănătate publică, care ar urma 
să-și intensifice cercetările asupra 
urmărilor fumatului și să inițieze 
o campanie de educare a publicu
lui în această direcție.

Apartament tapisat
cu... timbre

ă na Gillen, care colecțio- 
nează timbre din 1935, 
și-a tapisat apartamentul 

al cărei proprietară este, cil 
timbre, iar acum așteaptă să-l 
vîndă, eventual, unui colecțio
nar pasionat doritor să aibă 
pereții acoperi ți cu un tapet 
atît de original.

Ninsoare și viscol 
la Atena

Zn ultimele zile în Grecia 
a nins și a viscolit. Pen
tru prima dată după 

mulți ani, Atena a fost acoperi-

Unde s-a născut 
Michelangelo ?

400In 1964 se împlinesc 
de ani de la moartea lui 
Michelangelo. Anul me

morial a redeschis o veche 
controversă între două mici 
orașe din nordul Toscanei — 
Caprese și Chiusi, care reven
dică dreptul de a purta numele 
de oraș natal al unuia din cei 
mai mari artiști ai lumii.

Tatăl lui Michelangelo era 
magistrat principal atît
Chiusi,. cît și la Caprese, ceea 
ce pune sub semnul întrebării 
locul nașterii fiului său.

Cu nouă ani în urmă se pă-

la

Guvernul panamez a cerut 
de asemenea, guvernului 
S.U.A. să-și retragă persona
lul său diplomatic din Pana
ma în cel mai scurt timp po
sibil. Ca urmare, personalul 
ambasadei S.U.A. a 
strucțiuni să plece 
Canalului Panama, 
va fi evacuat în Statele U- 
nite. Consulatul S.U.A. din 
Panama va continua să func
ționeze. Un număr de 500 
de cetățeni americani care 
locuiau în Panama și 
canalului au și fost eva
cuați și au sosit la baza aeri
ană din Charleston, Carolina 
de sud. Unitățile militare de 
aviație au stabilit un pod a- 
erian pentru a transporta pe 
cetățenii americani din 
nama în Statele Unite.

La Washington a avut loc 
la 17 ianuarie o ședință a 
Consiliului O.S.A. pentru a 
asculta raportul Comisiei in- 
teramericane a păcii asupra 
activității desfășurate în^ Pa
nama. înainte de ședință, En
rique Tejera Paris (Venezu
ela), președintele comisiei in- 
teramericane, a declarat zia
riștilor că misiunea comisiei 
a fost îndeplinită „în mod sa
tisfăcător". Sarcina ei a con
stat exclusiv în a veghea să 
nu se producă noi incidente 
în zona canalului între ame
ricani și panamezi.

primit in- 
în zona 

de unde

zona

Pa-
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Vizita

săniuțele pe un. derdeluș berlinez

lui Palmiro Togliatti 
în Iugoslavia

BELGRAD 18
După cum 
Taniug, în cadrul vizitei sale 
în Iugoslavia, Palmiro Togli
atti, secretar general al P.C.I., 
a făcut o declarație revistei 
iugoslave „Kommunist".

Referindu-se la cele două 
vizite anterioare ale sale în 
această țară el a arătat că 
„atît prima cît și cea de-a 
doua vizită au avut ca scop 
să realizeze între partidul 
nostru și comuniștii iugoslavi 
nu numai relații de cunoaștere 
și înțelegere reciprocă, ci și 
de prietenie.

Toți simțim că întreaga lume 
se află la începutul unei noi 
perioade de dezvoltare a rela
țiilor între popoare și state 
— a spus în continuare Pal
miro Togliatti. Lupta pentru 
destinderea încordării și crea
rea unei perspective pentru o 
pace trainică și stabilă pentru 
toți a obținut unele rezultate 
însemnate. Trebuie însă mers 
mai departe. Pentru reușită, 
este necesară o colaborare re
ciprocă a tuturor forțelor iu
bitoare de pace în realizarea

(Agerpres). — 
anunță agenția

— după posibilități — a unor 
programe comune, în elabora
rea unor noi scopuri și în 
muncă pentru îndeplinirea lor. 
în acest sens considerăm ca 
necesară contribuția pe care o 
poate da unitatea tuturor for
țelor comuniste, indiferent de 
condițiile în care activează, 
indiferent de sarcinile lor na
ționale directe și de forțele 
lor.

Actuala noastră călătorie în 
Iugoslavia tinde spre acest 
scop. Considerăm că aceasta 
este nu numai în interesul ce
lor două partide, ci și în inte
resul celor două popoare, al 
celor două state.

★
Agenția Taniug, anunță că 

losip Broz Tito și Palmiro To
gliatti, împreună cu membrii 
celor două delegații, au sosit 
vineri seara la Karageorgevo. 
Ei au petrecut ziua de sîmbătă 
discutînd și odihnindu-se.

Conferința de la Londra 
în problema Ciprului

LONDRA
Agențiile de 
că activitatea diplomatică de 
la Londra în problema Cipru
lui a fost transferată sîmbătă 
la reședința primului ministru 
britanic, Douglas Home, de la 
Chequers. La aceste discuții, 
din partea Angliei participă 
Duncan Sandys, ministrul de 
stat pentru problemele Com- 
monwealthului, lordul Car
rington-și înaltul comisar bri
tanic în Cipru, Arthur Clark.

Delegațiile celor două co
munități din Cipru care vor 
fi primite separat în cursul 
zilelor de sîmbătă și dumi
nică, sînt conduse respectiv de 
Rauf Denktash, din partea ci- 
prioților turci și de Glafkos 
Cleridis reprezentantul ciprio-

18 (Agerpreș). — 
presă relatează

ților greci. Referindu-se 
discuțiile avute pînă acum 
Londra asupra problemei Ci
prului, agenția France Presse 
relatează că atît ciprioții greci 
cît și cei turci continuă să ră- 
mînă pe vechile lor poziții. 
Intr-o declarație făcută vineri 
unui corespondent al presei 
grecești, ministrul afacerilor 
externe al Turciei, Erkin, a 
subliniat că actualele dezba
teri de la Londra „nu sînt di
ficile, ci foarte dificile".

La 18 ianuarie, Jose Rolz 
Bennett șeful adjunct al ca
binetului secretarului general 
al O.N.U., care a avut la 
Londra întrevederi cu partici- 
panții la conferința privind 
Ciprul, a sosit la Nicosia.

la 
la

Situația din Zanzibar
ZANZIBAR 18 (Agerpres). 

Potrivit unui comunicat ofi
cial, guvernul Tanganicăi a 
hotărît să trimită în Zanzibar 
forțe polițienești pentru a 
sprijini noul guvern la men
ținerea crdinei. Primul grup 
de 100 de polițiști a plecat 
spre Zanzibar la 17 ianuarie. 
Această hotărîre a fost luată 
în urma tratativelor ce au a- 
vut loc la Dar Es-Salam între 
reprezentanții guvernului 
Tanganicăi și Zanzibarului.

Richard Phillips, purtător 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat, a declarat că recu
noașterea noului guvern al 
Zanzibarului de către S.U.A. 
continuă să fie în studiu.

Referindu-se la situația din 
Zanzibar, agenția Reuter re
latează că ea reintră în nor
mal. Piețele și magazinele 
și-au reluat activitatea, apro
vizionarea populației cu ali
mente fiind satisfăcătoare. 
Guvernul a hotărît să redes
chidă școlile.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
TASS transmite : Fidel Cas
tro, prim-secretar al Con
ducerii naționale a Partidu
lui Unit al Revoluției So
cialiste, președintele guver
nului revoluționar al Cubei 
și personalitățile cubane care 
îl însoțesc în vizita în Uni
unea Sovietică și N. S. Hruș
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
au vizitat vineri întreprinderi 
industriale din orașul Kalinin 
(R.S.F.S.R.).

La Combinatul de lină 
pieptănată a avut lcc un mi
ting la care au rostit cuvîn- 
tări Fidel Castro și N. S. 
Hrușciov.

Luînd cuvîntul, Fidel Cas
tro a spus, printre altele, că 
revoluția socialistă care are 
loc în Cuba a devenit cu pu
tință _
„mai întîi a avut loc revo
luția socialistă din ~ 
brie".

„Știu, a arătat vorbitorul în 
continuare, că sentimentele, 
inimile și dragostea voastră 
se află alături de revoluția 
noastră".

După ce a relevat prietenia 
de neclintit între Uniunea So
vietică și Cuba, Fidel Castro 
a scos în evidență impresia 
profundă produsă asupra lui 
de vizita făcută la Combina
tul textil din Kalinin. Ascul- 
tînd la acest miting cuvîntă- 
rile sincere ale unor munci
toare și ale conducătorilor 
combinatului, a spus Castro, 
„m-am gîndit la Uniunea So
vietică, la măreața istorie a 
Uniunii Sovietice, a poporului 
ei, a partidului ei comunist. 
M-am gîndit la lupta poporu
lui sovietic, la munca lui pli
nă de abnegație, la victoriile 
excepționale dobîndite de el. 
Tot ceea ce vezi astăzi în 
Uniunea Sovietică confirmă 
încrederea lui Lenin în 
partidul, în poporul său".

în cuvîntul său, N. S. Hruș
ciov, referindu-se la ritmul 
de creștere a economiei Uni
unii Sovietice, a menționat 
faptul că planul leninist de 
construire a unor centrale e- 
lectrice cu o putere totală in
stalată de 1,5 milioane kilo
wați era prevăzut pe 15 ani. 
Acest plan a fost depășit în 
11 ani, iar în prezent, numai 
în cursul anului 1963, în 
U.R.S.S. s-au construit cen
trale electrice cu o putere 
totală instalată de mai bine 
de 10 milioane kW. „Iată cu 
ce pași înaintăm", a spus el.

Referindu-se la relațiile 
dintre U.R.S.S. și Cuba, vor
bitorul a arătat: „în timp ce 
Cuba lupta pentru libertate 
și independență, inimile noas
tre erau alături de poporul 
cuban". Apoi a arătat că „în
țelegerea cu guvernul S.U.A. 
este în vigoare șl astăzi, și a- 
tîta timp cît înțelegerea este 
respectata, noi no ținem pro
misiunea. Cred că partea cea
laltă va da dovadă de sufi
cient bun simț pentru a-și da 
seama la ce ar duce încălca
rea înțelegerii".

datorită faptului că

Octom-

N. S. Hrușciov a spus cl 
tocmai astăzi a • citit ’ informa
rea unor oameni de știință 
sovietici cu privire la expe
rimentarea unei noi rachete, 
pe care a apreciat-o drept re
marcabilă. „Cu toate că, to
varăși, racheta nu o poți băga 
în ciorbă, nu te poți sătura 
cu ea, cu rachete ne apărăm. 
Dar pentru a dezvolta, a 
consolida viața societății, tre
buie muncit; trebuie create 
valori materiale".

In continuare, 
Consiliului de 
U.R.S.S. a spus : 
arătat totdeauna 
din nou că toate popoarele 
care luptă pentru libertatea 
lor pot conta pe simpatia po
porului nostru. Popoarele 
care s-au ridicat cu arma în 
mînă la lupta împotriva duș
manilor lor știu că le vom a- 
corda ajutor pentru a repurta 
victoria".

El a ridiculizat născocirile 
unor cercuri reacționare, po
trivit cărora evenimentele din 
Panama ar fi o operă a lui 
Fidel Castro. „Aceste eveni
mente sînt un rezultat al po
liticii de jaf, dusă de impe
rialiști în Panama", a spus el, 
apreciind drept legitimă do
rința panamezilor de a se eli
bera de sub jugul imperialist.

„Salutăm lupta poporului 
cuban pentr î lichidarea ba
zei militare americane de 13 
Guantanamo, a subliniat vor
bitorul. Pămîntul din Guan
tanamo este un pămînt cuban 
și el trebuie să aparțină Cu
bei".

N. S. Hrușciov a declarat că 
oamenii sovietici se bucură 
de succesele prietenilor cu- 
bani. „Sîntem convinși, a ară
tat el în încheiere, că poporul 
cuban va repurta în domeniul 
dezvoltării economice aceleași 
victorii pe care le-au re
purtat poporul sovietic și po
poarele celorlalte țări socia
liste".

președintele 
Miniștri al 
„U.R.S.S. a 

și declară

★
După întâlnirea cu oamenii 

muncii din orașul Kalinin, Ni
kita Hrușciov, Fidel Castro și 
persoanele care îi însoțesc s-au 
înapoiat la reședința din îm
prejurimile Moscovei unde 
sînt găzduiți oaspeții cubani.

La 18 ianuarie au continuat 
discuțiile între Fidel Castro și 
N. S. Hrușciov pe probleme 
care interesează ambele părți. 
La convorbiri au luat parte 
Leonid Brejnev, Alexei Kosî- 
ghin, Anastas Mikoian, Nicolai 
Podgornîi, ministrul apărării 
al U.R.S.S., mareșalul Uniunii 
Sovietice, R. Malinovski, prim- 
locțiitorul său, mareșalul Uni
unii Sovietice, A. Greciko și 
de asemenea, ambasadorul 
U.R.S.S. în Cuba, Alexandc 
Alexeev. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Apoi cu toții au participat 
la o vînătoare. în pădure a 
avut loc o masă tovărășească.

în seara aceleiași zile, Nikita 
Hrușciov, Fidel Castro și cei
lalți conducători sovietici și 
cubani s-au înapoiat la Mos
cova.

Noi ciocniri la frontiera somalo - etiopiana
ADDIS ABEBA. — Citind 

un comunicat al Ministerului 
informațiilor al Etiopiei, agen
țiile de presă anunță că vineri 
la frontiera dintre Etiopia și 
Somalia, în provincia Ogaden, 
au avut loc noi ciocniri între 
soldații etiopieni și grupuri în
armate somaleze. în comunicat 
se precizează că acesta este cel 
de-al treilea incident în de
curs de o săptămînă, Au fost 
uciși 26 de somalezi, iar alți 
26 au fost făcuți prizonieri.

Guvernele Kenyei și Etio
piei au remis secretarului or
ganizației unității africane un 
memorandum comun în care 
sînt respinse acuzațiile aduse

de guvernul Somaliei acor
dului de colaborare și 
tență mutuală dintre 
și Etiopia, ratificat în 
decembrie. Memorandumul 
precizează că acest acord nu 
ește îndreptat împotriva vreu
nui stat african sau neafrican. 
El este un trtat pur defensiv, 
conform prevederilor și prin
cipiilor Cartei O.N.U. si ale 
Cartei Organizației unității 
africane. El este deschis tu
turor țărilor care vor să a- 
dere la el. în memorandum 
se subliniază dorința guver
nelor Etiopiei și Kenyei de a 
întreține relații de prietenie 
cu Somalia

asis- 
Kenya

luna
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stă conferință are posibilita
tea să adopte „hotărîri pozi
tive în interesele cauzei pă
cii" Ivor Montagu, consideră 
totodată că progresul poate fi 
realizat numai dacă marile 
puteri vor fi dispuse să acți
oneze în sprijinul bunăvoin
ței si colaborării. El a cerut 
guvernului englez să 
cheltuielile militare. In

‘ cheierea 
Montagu 
pantii la 
neva. ca 
să depună 
măsura 
publice mondiale.

membru al „Regrupării demo
cratice" (alcătuită din radicali 
și grupările care li s-au apro
piat) a declarat că delegația 
parlamentară pleacă la Pekin 
răspunzînd unei invitații a gu
vernului R. P. Chineze și va 
studia posibilitatea încheierii 
unor acorduri economice și 
culturale cu China. Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței, 
a adăugat Francois-Bernard, a 
facilitat pe toate căile această 
călătorie.

nerale în zilele de 20 și 21 ia
nuarie, pentru crearea unui 
guvern african, după care va fi 
proclamată autonomie internă. 
Majoritatea observatorilor poli
tici prevăd că victoria în ale
geri va reveni Partidului unit 
al independenței naționale al 
cărui lider este Kenneth Kaun- 
da. Prestigiul acestui partid a 
crescut datorită luptei dusă 
pentru dizolvarea Federației 
Rhodesiei și Nyassalandului 
(31 decembrie 1963).

se înapoieze la baza de ple
care.

Trupele guvernamentale au 
suferit pierderi importante. 
Au fost doborîte două elicop
tere, mai mulți soldați au fost 
uciși sau răniți iar o unitate 
militară formată din 100 de 
persoane, care au reușit să de
barce, este dată dispărută în
trucît despre soarta ei pînă în 
prezent nu se știe nimic.

lor din ambele țări un apel în 
care să le ceară încetarea 
ciocnirilor între diversele co
munități religioase.

LONDRA. — Acțiunile mili
tare în Borneo de nord trebuie 
să înceteze 
din această 
reglementată pe cale pașnică 
— scrie într-un articol ziarul 
„Tribune". „Indiferent dacă ne 
convine sau nu, acest lucru, a- 
rată în continuare ziarul, trăim 
într-o lume a anticolonialismu
lui și pentru a păstra ceea ce 
ne-a mai rămas din buna noas
tră reputație, trebuie să solu
ționăm cît mai grabnic conflic
tul din Borneo de nord și a- 
ceasta neapărat pe cale pașni
că". Săptămînalul cheamă opo
ziția laburistă să protesteze îm
potriva continuării războiului 
din Borneo de nord, întrucît a- 
cest război stîrnește indignare 
în rîndul opiniei publice.

întrucît situația 
regiune trebuie

reducă 
în- 

declaratiei sale. Ivor 
cheamă pe partici- 
conferința de la Ge- 
în interesele păcii, 

o activitate pe 
așteptărilor opiniei

BONN. — Ministrul afaceri
lor externe al Turciei, Erkin a 
sosit sîmbătă în Berlinul occi
dental într-o vizită de două zi
le. Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, în timpul acestei 
vizite, ministrul de externe al 
Turciei va avea o serie de în
trevederi cu primarul Willy 
Brandt, și cu .alte oficialități 
vest-berlineze. Ministrul de ex
terne turc, va pleca luni la 
Bonn unde va avea întrevederi 
cu președintele R. F. Germane, 
Lubke, cu cancelarul Ludwig 
Erhard, precum și cu alte per
sonalități politice vest-germa- 
ne. Erkin se va înapoia apoi 
la Londra pentru a participa în 
continuare la conferința asupra 
Ciprului. Vizita sa în Berlinul 
occidental și R.F.G. fusese sta
bilită înainte de convocarea a- 
cestei 'conferințe.

FLORENȚA 18 (Agerpres).— 
La Florența s-a deschis la 18 
ianuarie sesiunea Secretariatu
lui permanent al Conferinței 
internaționale a tineretului și 
studenților pentru dezarmare, 
pace și independență naționa
lă. După cum a declarat un 
reprezentant al Secretariatului 
permanent, pe adresa sesiunii 
au sosit numeroase scrisori și 
telegrame prin care organiza- 
țile de tineret și studențești 
din diferite țări ale lumii își 
anunța participarea la apro
piata întîlnire care va avea loc 
la Florența între 26 februarie 
și 1 martie a.c.

Giorgio La Pira, primarul 
Florenței, cunoscut fruntaș al 
vieții publice italiene, a decla
rat că locuitorii orașului Flo
rența sînt bucuroși să-i pri
mească pe delegații tinerilor 
din toate țările. El a urat par- 
ticipanților la apropiata sesiu
ne succes în cauza lor nobilă.

MONTEVIDEO. — După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
cel de-al IlI-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist din Uru
guay și-a încheiat lucrările la 
Montevideo. Participanta la Con
gres au discutat probleme ale ti
neretului Uruguayan, referinduse 
îndeosebi la greutățile întimoinate 
de tinerii din această țară care 
doresc să învețe sau să ocupe 
servicii. Congresul a adoptat mă
suri organizatorice ca urmare a 
sporirii cu 6 000 de tineri a nu
mărului membrilor Uniunii Tinere
tului Comunist din Uruguay. A 
fost elaborat, de asemenea, un 
plan privitor la manifestările care 
vor avea loc în 
tîmpinarea celei 
niri a tineretului 
tină ce urmează
cursul lunii martie la Santiago ds 
Chile.

VIENA, — Presa austriacă 
informează că vicecancelarul 
Austriei,,dr. Bruno Pitterman, 
va vizita între 28 ianuarie și 
1 februarie Iugoslavia, la invi
tația președintelui Tito.

PR AGA. — Cea de-a 44-a 
sesiune a Biroului Executiv al 
F.S.M. și-a încheiat la 17 ia
nuarie lucrările. Participanții 
la sesiune, care a durat trei 
zile la Praga, au examinat 
activitatea F.S.M. în anul 
1963, problemele pregătirii 
celei de a 27-a sesiuni a Comi
tetului executiv al F.S.M. și 
pregătirile pentru convocarea 
celei de-a doua conferințe in
ternaționale pentru probleme
le femeilor muncitoare.

Sesiunea a hotărît ca cea 
de-a doua conferință interna
țională pentru problemele fe
meilor muncitoare să-și desfă
șoare lucrările la București 
între 11 și 16 mai 1964.

Biroul Executiv a adoptat, 
de asemenea, proiectul ordinei 
de zi a celei de-a 27-a sesiuni 
a Comitetului Executiv al 
F.S.M., care urmează să se 
desfășoare la Sofia între 18 și 
20 martie 1964.

ATENA. — Cunoscutul regi
zor grec, Kakoianis a anunțat 
că va ecraniza romanul „Ale
xis Zorba" al scriitorului grec 
Nikos Kazanțakis. Kakoianis 
s-a înapoiat recent de la Pa
ris, unde a discutat cu autorul 
proiectul turnării acestui film. 
Pe genericul său vor figura 
printre alții Simone Signoret, 
Anthony Quinn, interpretul lui 
Zorba, eroul cărții cu același 
nume, Allen Bates și Irene Pa
pas. Turnarea filmului va înce
pe în Grecia în luna martie.

Uruguay în în- 
de-a doua întll- 
din America La

să aibă loc în

LUSAKA. — In Rhodesia de 
nord vor avea Ioc alegeri ge-

Foto :
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Sarvapalli 
președintele 
Ministerului
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RECORDURI... Cu 
o săptămînă în 
urmă tînărul a- 
merican Rendy 
Gardner, în vîrs- 
tă de 17 ani, a 
bătut recordul 
mondial la ve
ghe, izbutind să 
petreacă 260 ore 
fără să doarmă. 
După cum se ve
de în fotografie, 
Gardner a conti
nuat să țină ochii 
deschiși și după 
cele 260 de ore 
de nesomn. Lin
gă el s-a aflat 
un medic care l-a 
supus la nume
roase examene.

— Corespondenții a- 
americane de presă 
anunță că Robert 

ministrul justiției al 
sosit la 18 ianuarie

La 19 ia-

LONDRA.»-— In legătură cu 
apropiata redeschidere a con
ferinței de la Geneva a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, Ivor Montagu, 
membru al Biroului Consiliu
lui Mondial al Păcii a făcut o 
declarație presei în care sub
liniază perspectivele realiză
rii unui progres în domeniul 
dezarmării. Relevînd că acea-

PARIS. — Un grup parla
mentar francez alcătuit din 
șase deputați ai Adunării Na
ționale a plecat la 18 ianuarie 
spre Pekin. Conducătorul 
grupului, Francois-Bernard,

SAIGON. — După cum 
transmite agenția U.P.I., tru
pele guvernamentale sud-viet- 
nameze au dezlănțuit la 17 ia
nuarie, un atac de mare am
ploare împotriva forțelor pa
triotice din delta fluviului 
Mekong. La acest atac au 
participat aproximativ 1500 
de soldați sprijiniți de 50 de 
elicoptere militare și de avia
ția de bombardament. Forțele 
patriotice au deschis un foc 
intens de artilerie. Multe 
elicoptere au fost nevoite să

CARACI.
Radhakrishnan,
Indiei, a remis ______.__ .
Afacerilor Externe al Pakista
nului răspunsul la mesajul 
președintelui Ayub Khan în 
care acesta din urmă îi cerea 
să ia măsuri pentru încetarea 
incidentelor dintre hinduși și 
musulmani din Bengalul de 
vest.

în răspunsul său. Radha- 
hrishnan a propus președinte
lui Pakistanului ca împreună 
cu acesta să adreseze popoare-

SEUL, 
gențiilor 
la Seul 
Kennedy, 
S.U.A., a
în Coreea de sud. 
nuarie, Robert Kennedy se 
întîlnește cu generalul Pak 
Cijan Hi, președintele Coreei 
de sud, cu care va discuta u- 
nele probleme privind relațiile 
dintre Coreea de sud și Japo
nia. El va avea și o întrevedere 
cu comandantul Corpului de 
armată I american, generalul 
Thomas Dunn.


