
| Biblioteca Centrală j 
Reqianală I

I
Mv
A
T
A

A

7

Hunedoara-Deva ț.
L----------- — ■ Proletari din toate țările, uniți-văl

1
I

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XX, Seria li, nr. 4577 4 PAGINI — 20 BANI

inginerul Hara- 
Chiriloiu, de la 
Bradu de Sus, re-
Argeș, sînt a-

Lecțiile pe care le predă 
la învățămîntul agrozoo
tehnic 
lambie 
G.A.C. 
giunea
tractive, interesante. De 
aceea cursanții urmăresc 
întotdeauna cu multă a* 
tenție expunerile lecto

rului.

Foto: N. STELORIAN

CUM SA OBȚII RECOLTE
SPORITE MUNE !

COLOCVIU
ÎN CÎMP
e cei trei lectori 
la învățămîntul a- 
grozootehnic de la 
gospodăria agrico
lă colectivă „Dru
mul belșugului" 
din Dăbuleni, ra

ionul Corabia, i-am găsit în 
cîmp, la pepiniera viticolă, 
demonstrînd, practic, in fața 
cursanților, felul cum se face 
tăierea viței de vie. Am fo
losit acest prilej pentru o dis
cuție asupra modului cum se 
desfășoară învățămîntul agro
zootehnic :

— Am adaptat lecțiile la 
specificul gospodăriei noastre 
— ne-a spus inginerul Dinei 
Ștefănescu. Am organizat 
cercuri pentru principalele 
sectoare: cultura plantelor de 
cîmp, zootehnie, viticultură. O 
parte din pămînturile noastre 
sînt cuprinse în triunghiul ni
sipurilor zburătoare din sudul 
Olteniei. Pe o suprafață aridă, 
in condiții pedoclimatice des
tul de vitrege, gospodăriile 
colective din această zonă, 
sprijinite de o secție de cerce
tare a Institutului agronomic 
din Craiova, au făcut nume
roase experiențe pentru ferti
lizarea solului și fixarea nisi
purilor prin plantarea viței de 
vie. Metodele științifice ale 
Institutului au fost generali
zate pe sute de hectare plan
tate cu viță. Despre aceste 
experiențe și metode am vor
bit pe larg și în cadrul cercu
lui de viticultură. In felul a- 
cesta cursanții, în marea lor 
majoritate tineri, au învățat 
cum se execută plantarea vi
ței de vie în gropi adinei de 
80 cm. prin butași înrădăci
nați. Via sădită astfel este 
dată pe rod cu 1—2 ani mai 
devreme. In cadrul altor lec
ții ne-am referit la bolile care 
atacă vița de vie și măsurile 
pentru combaterea lor, rele- 
vînd importanța stropitului și 
modul cum se face practic. De

asemenea, lucruri interesante 
și-au însușit tinerii viticultori 
privind regulile de conservare 
a vinurilor în cramă. Demon
strațiile practice le facem aici 
la pepiniera viticolă. Acestea 
nu sînt făcute numai de către 
lectori. Fiecare membru al 
cercului trebuie să repete ex
periența pe care a făcut-o 
lectorul.

Despre cercul zootehnic ne-a 
vorbit inginera Alexandra 
Ștefănescu:

— Pentru că în sectorul 
zootehnic lucrează aproape 50 
de tineri și toți sînt înscriși 
la cerc, am organizat mai 
multe grupe de studiu. După 
lecțiile teoretice, în mod re
gulat organizăm și demon
strații practice la grajduri, 
însă de fiecare dată la alt lot 
de animale. îngrijitorii vor 
cunoaște astfel particularită
țile fiecărui animal. Fiecare 
cursant a fost pus să alcă
tuiască rația precisă de hrană 
în raport cu greutatea, vîrsta 
și producția de lapte a anima
lelor pe care le îngrijește. 
Procedînd astfel și admini- 
strînd aceste rații conform 
programului fix de grajd am 
reușit să sporim la un număr 
mare de vaci producția de 
lapte cu cîte 2—3 litri pe zi.

Lecții practice am făcut și 
la ferma de porci. Și aici am 
folosit lotizarea purceilor după 
virstă și greutate. In cadrul 
unei demonstrații practice 
ne-am ocupat de însămînță- 
rile artificiale, privite de mulți 
îngrijitori la început cu ne
încredere.

Ca urmare a aplicării în 
producție a cunoștințelor că
pătate la cercurile învățămîn- 
tului agrozootehnic, tinerii 
cursanți au obținut anul tre
cut rezultate mai bune.

— Maria Crăciunescu șefă 
de echipă la cultura mare — 
ne spune Vasile Cristuinea. 
tehnicianul agronom, — res-

pectînd densitatea normali a 
porumbului a obținut cu 500 
kg boabe la hectar mai mult 
pe lotul lucrat de echipa sa, 
decît au obținut celelalte e- 
chipe. De aceea, in cadrul 
cercului agrotehnic anul II, o 
atenție deosebită am acordat-o 
lecțiilor despre fertilizarea so
lului nisipos. După una din 
aceste lecții am mers tn cîmp 
și am analizat felul in care se 
prezintă culturile de pe o par
celă fertilizată și de pe alta 
nefertilizată. Diferența era vi
zibilă : plantele erau cu mult 
mai bine dezvoltate pe parcela 
unde am aplicat îngrășăminte. 
Printre altele am explicat 
cursanților de ce gunoiul 
„arde" și tind este bine să fie 
administrat in sol. Ca o con
secință practică a celor învă
țate, in această perioadă toate 
forțele tinerilor sînt mobili
zate de organizația U.T.M. la 
transportul pe cîmp a gunoiu
lui de grajd. Timpul potrivit 
pentru această lucrare și ope
rativitatea tinerilor au făcut 
ca pînă la ora actuală să fie 
transportate pe cîmp și clă
dite în platforme circa 500 
tone gunoi de grajd. Acțiunea 
continua.

IOAN MARCOVICI

LECȚHT.E -

PREGĂTITE!
i gospodăria agri
colă colectivă din 
comuna Ruginossa, 
raionul Pașcani, 
funcționează pa
tru cercuri agro
zootehnice. Mulți

dintre cei 140 de cursanți sînt 
tineri. Organizația de bază 
U.T.M. de aici îi mobilizează 
pe toți la cursuri, îi ajută să 
studieze și să aplice în pro
ducție cele învățate. Lectorii, 
de asemenea, se ocupă cu răs
pundere de pregătirea expu
nerilor, a demonstrațiilor 
practice și folosesc un bogat 
material didactic ilustrativ.

La cercul „Cultura plantelor 
de cîmp“ anul I lector este in-

ginerul agronom Viorel Bur- 
leac. Cercul își desfășoară ac
tivitatea în condiții bune ; lec
țiile și demonstrațiile sînt în 
strînsă legătură cu problemele 
specifice gospodăriei colective, 
cu practica muncii colectiviș
tilor. Organizația U.T.M. de 
aici se ocupă de buna pregă
tire a tinerilor și dă un aju
tor prețios lectorului. De a- 
ceea la toate lecțiile predate 
pînă acum nu a lipsit nici un 
tânăr, iar calificativele obținu
te dovedesc că toți cursanții 
studiază cu interes materialul 
bibliografic, participă la de
monstrațiile practice, învață 
temeinic.

O experiență bună există și 
la alte cercuri de învățământ 
agrozootehnic din raionul Paș
cani. La gospodăriile colective 
din comunele Bălțați, Băiceni, 
Strunga, Moțca și altele cursu
rile se desfășoară după grafic, 

» organizează demonstrații 
practice, ore de studiu și con
sultații. Dar situația nu se pre
zintă peste tot așa.

Iată un exemplu. La ferme
le de animale și păsări ale

C. SLAVIC

(Continuare In pag. a lU-aj

calificare mai scăzută

In cadrul Fabricii „Țesătura” 
Iași, există un atelier-școală 
unde vin periodic muncitoarele 
cu o
pentru a-șl însuși temeinic mî- 
nuirea utilajelor noi. La acest 
atelier au venit șl muncitoarele 
Ana Mocanu șl Valeria Cioba- 
nu care, sub îndrumarea maiș
trilor îșl ridică nivelul cunoș

tințelor profesionale.

Foto: 'AGERPRES

Constantin Giura, 
Smoleanu și loan 
de la Uzinele me- 
Timișoara, lucrează

Tinerii 
Mircea 
Crișan 
conice
In brigada lui Fidler Fran- 
cisc, brigadă evidențiată în 
întrecerea socialistă. Obți- 
nînd rezultate bune în pro
ducție și la învățătură, cei 
trei tineri se bucură de pre
țuirea tovarășilor for de 

muncă.
Foto: O. PLECAH
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Deschiderea
CRAIOVA (de Ia coresponden

tul nostru). — Simbiiă și dumi
nici in satele regiunii Oltenia, Ia 
căminele culturale, sau in sălile 
de festivități ale G.A.C. au avut 
loc numeroase acțiuni dedicate 
deschiderii ..Lunii cărții la sate”. 
In incinta librăriilor sătești, la

..Lunii cărții la sate66

Muncitor

Marți 4 februarie 1964

în sala Teatrului Consiliu
lui Central al Sindicatelor a 
avut loc luni seara un spec
tacol de gală cu piesa „Richard 
al III-lea“ de William Shake
speare. Spectacolul a fost or
ganizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

La spectacol au asistat to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălaj an, Ștefan Voi- 
tec, Mihai Dalea, Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, un numeros public.

Spectacolul a fost prezentat

de colectivul' Teatrului „C. 
Nottara", în frunte cu artistul 
poporului George Vraca, în ro
lul titular.

Spectacolul, care se înscrie 
ca o realizare de seamă a ar
tei teatrale din țara noastră, a 
fost primit cu multă căldură.

In pauză, conducătorii de 
partid și de stat s-au întreți
nut cu artistul poporului 
George Vraca și cu regizorul 
Ion Șahighian, maestru emerit 
al artei, felicitîndu-i pentru 
spectacolul realizat.

La sfîrșit, din partea tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și a celorlalți conducători 
de partid și de stat a fost o- 
ferit un coș cu flori ca omagiu 
pentru excepționala creație 
realizată de George Vraca, în 
semn de prețuire a muncii ta
lentatului colectiv al Teatrului 
„C. Nottara" și a regizorului 
spectacolului.

(Agerpres)

de centralizare
în stația C.F.R. Dîrste a in

trat în funcțiune o instalație 
de centralizare electrodina- 
mică dotată cu utilaj mo
dern. Manevrarea macazelor, 
comanda semnalelor, ca și so
sirile și plecările trenurilor, 
operații care sînt efectuate 
de către aparatajul automati
zat, sînt urmărite de la un

tablou de comandă central. 
Prin intrarea în exploatare a 
instalației, în afară de mări
rea siguranței circulației, se 
reduc timpii de imobilizare 
a materialului rulant și scade 
prețul de cost al transportu
lui.

Telegrame

(Agerpres)
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Tovarășului N. S. HRUȘCIOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului I. I. BREJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

-rs • x v , MoscovaDragi tovarăși;
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne și al întregului popor romîn, vă 
transmitem dv. și prin dv. marelui popor sovietic, Comitetului 
Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și guver
nului U.R.S.S. calde și cordiale felicitări cu prilejul aniversării 
a 16 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica Populară Romînă și Uniunea 
Sovietică.

în cei 16 ani care au trecut de la semnarea Tratatului, rodni
cele legături de prietenie și colaborare frățească dintre țările 
noastre s-au dezvoltat și întărit continuu, în toate domeniile 
de activitate, slujind intereselor vitale ale popoarelor noastre, 
întăririi coeziunii marii familii a țărilor socialiste, luptei pentru 
triumful cauzei socialismului și păcii.

Vă urăm din toată inima, dragi tovarăși, dv. personal și po
porului frate sovietic, noi și mari succese în realizarea gran
diosului program al construcției desfășurate a comunismului în 
U.R.S.S. în lupta nobilă pentru apărarea păcii în lume.

Sâ trăiască prietenia trainică 
porul romîn și poporul sovietic.

și alianța frățească dintre po-

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Romîn 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Romine

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București, 3 februarie 1964

Laborator de 

geomorfologie
In cadrul Facultății de geo- 

logie-geografie din București a 
luat ființă un laborator de 
geomorfologie în cadrul că
ruia se efectuează, în condiții 
experimentale, unele fenome
ne, procese și forme din natu
ră ca: formarea teraselor de 
eroziune, crearea de forme li- 
torale (platforme, delte, Uma
ne), procese și forme gravita
ționale etc.

Laboratorul este dotat cu un 
bazin de beton prevăzut cu o 
serie de instalații pentru obți
nerea ploii artificiale și pen
tru variația nivelului de bază. 
Materialul pe care se execută 
experiențele este nisipul de rîu.

OLIMPIU VLADIMIROV 
student

Descoperiri arheologice
căminele ailtu-ale. și in unitățile 
agricole socialiste, s-au organizat 
standuri și bazare, expoziții de 
cârti ai vinzare, colțuri cu nou-

Muzeul regional de istorie din 
Tg. Mureș își îmbogățește necon
tenit colecțiile cu noi obiecte pri
vind trecutul și prezentul patriei.

La etajul clădirii, într-o încă
pere special amenajată, sînt ex
puse cele mai recente descoperiri, 
care trezesc interesul vizitatori
lor. Vasele și uneltele scoase la 
iveală cu ocazia săpăturilor ar
heologice efectuate in anul tre
cut la Cuci, raionul Luduș, aduc 
noi date despre o perioadă înde
părtată a evoluției oamenilor pe 
teritoriul patriei noastre — epo
ca timpurie a bronzului. Din cer
cetările întreprinse în localitatea 
Chendul Mare, raionul Tîmăveni. 
s-au adus dovezi deosebit de pre
țioase privind cultura materială 
a sciților. In Tg. Mureș și loca
litățile Cristești și Ogra s-au des
coperit 4 morminte bine conser
vate ale sciților. Tot la Cristești, 
în anul 1963, a fost găsit un pre
țios tezaur cuprinzând 118 dinari 
imperiali romani. Foarte prețios 
este și tezaurul găsit Ia Zaul de

Câmpie, raionul Loduș. El cuprin
de 365 de creta:. feudali datînd 
dir. secolele al XVTII-ka și ai 
XIX-le2. Mai este expusă în aceas
tă sală și o vatră de lut ars. da
tând din prima epocă a fierului, 
descoperire făcută cu ocazia lu
crărilor de restaurare a cetâțu din 
Tg. Mure*.

VULCAN ION 
corespondent voluntar

tați literare, au fost expuse con
ferințe. s-au desfășurat interesan
te programe artistice. Anunțată 
cu multe zile înainte prin afișe 
sugestive, prima zi a „Lunii căr- 

la sate”, a găsit librăriile sa
te-.: din Oltenia aprovizionate cu 
cele mai noi apariții: cărți de li
teraturi socud-politică, agrotehni
că. beletristică, pentru populariza
rea științei etc. Cele 2 autolibrării 
ale UJLC.C. brăzdează zilele a-

cest ea regiunea în lung și în lat. 
Intre 6 și 9 februarie redactori ai 
Editurii agrosilvice se vor intilni 
cu cititorii din comunele Piscu 
Vechi. Giubega și Tismana. Redac
tori din editurile Universale și 
Meridiane vor organiza consfătuiri 
cu cititorii din comunele Bălcești, 
Birca. Bechet, Peștișani și Novaci. 
O serie de scriitori — printre 
care Eugen Barbu, Mihu Drago- 
mir, Niculae Stoian și alții — 
vor fi oaspeții colectiviștilor din 
raioanele Strehaia, Baia de Aramă 
și Calafat. Se vor organiza șeză
tori literare, intilniri cu cititorii, 
consfătuiri cu bibliotecari, profe
sori, studenți. In toate bibliotecile 
din regiune se organizează con
cursuri de întrebări și răspunsuri 
pe tema „Pe drumul însorit al so
cialismului și industrializării so
cialiste a regiunii" precum și șe
zători literare cu privire la „Car
tea care mi-a plăcut mai mult" și

„Autorul preferat din literatura 
romînă și universală*. Sînt pre
văzute, de asemenea, numeroase 
acțiuni pentru tineret. S-a intensi
ficat activitatea organizațiilor 
U.TM. pe linia concursului „Iu
biți cartea*. In raioanele Corabia, 
Calafat, Filiași și Oltețu, s-au or
ganizat simpozioane pe tema 
„Prietenie, tovărășie, dragoste", iar 
în raioanele Gilort, Tg. Jiu și Tr. 
Severin, comitetele raionale U.T.M. 
vor organiza concursurile-model 
„Cine citește folosește" și „Din 
creația scriitorului preferat**. Vor 
avea loc, lecturi și recenzii pe 
teme variate, discuții între ingi
neri agronomi și colectiviști pe 
marginea cărților recomandate ca 
bibliografie la învățămîntul agro
zootehnic, serbări ale cărții, întîl- 
niri și discuții despre „Biblioteca 
personală — tezaur de cunoștin
țe* etc.

Concursul culiural-artistic al elevilor
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
In regiunea Iași s a desfășu

rat duminică, faza interraională

Printre formațiile 
pentru faza regională 
cursului se numără

clasate 
a con* 

corurile

a concursului 
al pionierilor 
scenele celor

cultural-artistic 
și elevilor. Pe 
trei centre ale

concursului — Iași, Bîrlad și 
Pașcani — au evoluat peste 500 
de soliști instrumentiști, vocali 
și recitatori, 25 formații de cor, 
dans, orchestre etc.

Complexului școlar Bîrlad și 
Școlii medii din Tg. Frumos, 
echipele de dansuri de la Școa
la medie Cuza Vodă din Huși,
Școala medie nr. 2 din Vaslui
și Școala medie-Belcești, precum 
și orchestra Școlii medii nr. 2- 
Bîrlad.

BACAU (de la co
respondentul nostru). 
— Duminca, la cămi
nul cultural din Plo- 
scuțeni, raionul Ad- 
jud, numărul partici- 
panților a trecut de 
400. Interesul tineri- 

' lor colectiviști era 
justificat : în această 
zi a avut loc prima 
acțiune din șirul celor 
ce vor fi organizate

★ ★

cu prilejul „Lunii căr
ții la sate“. Oaspeții 
colectiviștilor au fost 
Victor Kernbach (au
torul unei cărți recent 
apărute despre regiu
nea Bacău), tînărul 
scriitor băcăoan I. G. 
Destelnica, M. Sabin 
și actorul Cristofor 
Vitencu de la Teatrul 
de stat din Bacău. 
Participanții la mani

festare au aplaudat 
poeziile și fragmen
tele de proză citite cu 
acest prilej.

In aceeași zi în 
comuna Orbeni prie
tenii cărții s-au întîl- 
nit cu un alt grup de 
scriitori din regiunea 
Bacău (printre care 
Radu Cîrneci și B. 
Munte).

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

București 
Dragi tovarăși, 
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al întregului popor sovie
tic vă felicităm cordial pe dv. și poporul frate romîn cu prilejul 
celei de_a XVI-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica Populară Romînă.

Experiența anilor care au trecut demonstrează că acest Tra
tat, bazat pe principiile de neclintit ale marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, corespunde pe deplin interese
lor popoarelor noastre, slujește țelurilor nobile ale întăririi con
tinue a prieteniei trainice și a colaborării multilaterale dintre 
țările noastre, cauzei construirii cu succes a socialismului și 
comunismului, întăririi coeziunii și unității sistemului mondial 
socialist.

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de minunatele 
succese obținute de poporul romîn, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, în înfăptuirea programului de desăvârșire 
a construcției socialismului în țara dv.

Vă urăm, dragi tovarăși, noi victorii strălucite în dezvoltarea 
economiei și culturii, în ridicarea bunăstării oamenilor muncii, 
în lupta pentru pace trainică între popoare.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia indestructibilă 
și colaborarea frățească dintre popoarele sovietic și romîn I

N. HRUȘCIOV L. BREJNEV
Prim-secretar al C.C. Președintele

al P.C.U.S. Prezidiului Sovietului Suprem
Președintele al U.R.S.S.

Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S.

Moscova, Kremlin,
3 februarie 1964



INVITAȚIE LA EXIGENȚA
m participat nu 
de mult la o șe
dință organizată 
de comitetul de 
partid de la Com
binatul pentru in

dustrializarea lem
nului din Tg. Jiu. Era de fapt 
o consfătuire de lucru la în
ceput de an. Au fost invitați 
cîțiva șefi de secție, maiș
tri, secretari al organizațiilor 
de partid și U.T.M. pentru a 
le cere părerea despre ceea ce 
cred că ar trebui să facă orga
nizația U.T.M. pentru ca apor
tul tinerilor (peste 75 la sută 
din muncitorii care lucrează 
în combinat sînt tineri) la în
deplinirea sarcinilor de plan 
pe acest an să fie cît mai 
mare.

...Anul 1963 a adus colectivu
lui de aci — datorită întrecerii 
însuflețite pe care a desfășu- 
rat-o — mai multe satisfacții. 
Planul de producție a fost în
deplinit — cu o lună mai de 
vreme — la toți indicatorii. în 
toate cele 5 fabrici ale combi
natului s-a lucrat la nivelul 
capacităților proiectate. La ca
litatea produselor — acest 
principal obiectiv al întrecerii 
— s-a obținut o creștere a in
dicilor planificați cu 2,5 la 
sută.

Despre contribuția tinerilor 
la obținerea acestor succese 
vorbește și următorul fapt: 
din cei 951 de utemiști. cîți 
numără organizația U.T.M., 
930 s-au situat, lună de lună, 
în primele rînduri ale întrece
rii socialiste.

Conducerea combinatului, 
maiștrii, controlorii tehnici de 
calitate, au de spus despre 
mulți tineri numai cuvinte 
frumoase. Părerile bune se în
temeiază nu pe niște „fapte 
aparte" pe care le-ar fi făcut, 
ci pe răspunderea de care au 
dat dovadă în producție, pe 
atitudinea lor înaintată. Ei vin 
la program cu cîteva minute 
mai devreme, își pregătesc cu 
grijă locul de muncă, se con
sultă cu maiștrii asupra lucră
rilor pe care le au de executat 
în ziua respectivă, clarificîn-

ză a procesului tehnologic au 
loc aceste abateri. Neajunsuri 
sînt în secția deruloare. De 
ce? Tinerii consideră că aci 
procesul de producție nu cere 
prea multă precizie. Se reglea
ză mașinile, se apasă pe buton 
și bușteanul este strunjit în 
mod automat. Următorul buș
tean nu mai are însă aceeași 
dimensiune și este necesar să 
se regleze din nou mașina. Dar 
se mai întîmplă și așa : con
ducătorul de mașină apreciază 
dimensiunile „după ochi" și 
nu mai reglează mașina. Re-

aruncă coli care ar fi putut fi 
întrebuințate.

Pînă a ajunge la presă, unde 
devine placaj, materia primă, 
trece prin mîinile a zeci de ti
neri. Unii au de executat ope
rații foarte simple — aplicări 
de dopuri, îmbinări, formări 
de șarje etc. Fiecare din ele 
cere o mare concentrare în 
timpul lucrului (să elimine 
orice defecțiune care apare, să 
aleagă atent foile, să respecte 
dimensiunile etc). Altfel, șarja 
de placaj elaborată nu va pu
tea fi încadrată la calitatea

pentru respectarea disciplinei tehnologice de către tineri

du-și în acest fel mai bine 
programul de lucru. La ora 
începerii programului, mași
nile lor încep să lucreze din 
plin. Grija pe care o acordă 
organizării muncii îi ajută să 
depășească zilnic sarcinile de 
plan și să obțină produse de 
bună calitate.

Fabrica de placaj și-a îndepli
nit anul trecut sarcinile de plan. 
Dar aici au fost depășite consu
murile specifice și, Ia un sorti
ment, nu s-a realizat planul 
de calitate. Cauza ? Nerespec- 
tarea tehnologiei de fabricație. 
Cei mai mulți dintre muncito
rii care lucrează aici sînt ti
neri. Să vedem, deci, în ce fa-

zultatul: se pierde materia 
primă.

Materialul strunjit este apoi 
sortat. Operația de sortare sa 
face tot automatizat E o ope
rație simplă la prima vedere. 
Sortatorul privește cum prin 
fața sa se derulează coli nes- 
fîrșite de furnir. Dacă este 
atent vede că din cînd în 
cînd apar calități diferite, 
foi cu defecte ; atunci apasă 
pe buton și foarfecă taie por
țiunea respectivă. Numai că, 
nu o dată, mai ales în schimbul 
de noapte, tinerii nu mai su
praveghează cu atenție mași
nile și — din această cauză — 
se trimit în fabricație mate
riale necorespunzătoare, ori se

pentru care a fost lucrată sau, 
în cazul presatorilor, va fi re- 
butată. Despre toate acestea 
s-a vorbit detailat tocmai pen
tru a se arăta cit de necesar 
este ca organizația U.T.M. să 
se ocupe, în mod temeinic, de 
educarea tinerilor în spiritul 
respectării disciplinei tehno
logice.

S-a arătat, pe bună drep- 
că posturile utemiste 

pot aduce o 
mai mare ca 
Este necesar, în 
ca acestea să or-

tate, 
de control 
contribuție 
pînă acum, 
primul rînd, 
ganizeze sistematic raiduri pe 
fluxul tehnologic — atît in 
schimburile de zi cît și în. cel 
de noapte — la care să invite

semiim cu suie
UE Mim

i a formațiile 
tice din 

("Vechi, spre 
j sebire de 
două comune în
vecinate, Desa și 
Ciupercenii Noi, 

nu se putea vorbi pînă acum 
cîțiva ani de o tradiție în des
fășurarea muncii culturale. O 
incursiune în istoricul orică
reia din formațiile artistice 
existente aici te duce în urmă 
cu un an sau doi. în luna ia
nuarie a anului trecut, ia 
ființă corul de 80 de persoa
ne, formația de teatru și bri
gada artistică de agitație. 
Constituirea lor putea fi soco
tită și ca o notă bună pentru 
organizațiile U.T.M. fiindcă 
din cei peste 100 de colecti
viști, antrenați la aceste for
mații artistice, mai bine de 80 
erau tineri. După primele 
spectacole sala de festivități a 
G.A.C. (unde au loc) a devenit 
neincăpătoare. Dovadă eloc
ventă că asemenea activități 
erau de mult așteptate la 
Piscu Vechi. în continuare 
spectacolele brigăzii artistice 
și a celorlalte formații incen 
să aibă loc la brigăzile de 
muncă din gospodărie. Și fi
rește, desfășurînd aici progra
mele prezentate, artiștii ama
tori își găsesc izvorul de ins
pirație în activitatea colecti
viștilor din brigada de timp, 
zootehnică și legumicolă. Nu
mai în perioada noiembrie- 
decembrie pentru lucrătorii 
din zootehnie, de pildă, forma
țiile artistice ale căminului au 
dat 3 spectacole. Ultimele pro
grame ale brigăzii artistice de 
agitație „Te slăvim Republi
că11, „La noi în gospodărie" și 
„în sat la noi" : au fost aplau
date și de colectiviștii din 

. brigăzile de cîmp de la gră
dina de legume și de la secto
rul pomi-viticol.

Dar curînd formațiile artis
tice la nivelul comunei nu 
mai sînt suficiente, pentru co
lectiviștii din Piscu. Este tot 
mai mare numărul celor care 
vor să apară pe scena cămi
nului să cînte, să recite, să 
danseze. La brigada legumi
colă ia ființă prima formație 
de dansuri. Se găsesc în scur
tă vreme recitatori, soliști și 
chiar instrumentiști. Brigada 
legumicolă își are acum bri
gada sa artistică care se pre
gătește de două ori pe săptă- 
mînă și tot de atîtea ori pe 
lună își face apariția pe sce
nă. Exemplul este repede ur
mat. Formații asemănătoare 
iau ființă rînd pe rînd la bri
gada I de cîmp, apoi la a 
doua și apoi la a treia și a pa
tra. Astăzi, fiecare brigadă de 
producție își are propria sa 
formație artistică. Așa apare 
în Piscu Vechi, în mai puțin 
de un an, o mișcare artistică

artis- 
Piscu 
deo- 
cele

puternică, ancorată în activi
tatea cotidiană a gospodăriei 
și a colectiviștilor.

Iarna găsești aceste formații 
în plina stagiune. încă de a- 
nul trecut, aici s-au inițiat 
concursuri pentru cel mai bun 
recitator, solist, pentru cea 
mai bună formație de dansuri 

. sau teatru. Atunci, pe primul 
loc s-a situat echipa de dan
suri din brigada a Il-a de 
cîmp și echipa de teatru din 
brigada l-a. Cel mai bun reci
tator a fost desemnat Petre 
Turcu, din brigada a ll-a. în
trecerea se desfășoară și iarna 
aceasta. Ea a început încă din 
luna noiembrie și de atunci 
continuă în fiecare seară. Este 
o stagiune permanentă iarna 
aceasta la Piscu Vechi, p sta
giune cu sute de actori, cu 
activitate artistică complexă. 
Și avem in vedere nu numai 
spectacolele prezentate săptă- 
mînal ci, faptul că seară de 
seară, peste 100 de tineri co
lectiviști se string după o zi 
di muncă 

la serii
-O

iși repetă rolurile, 
șese noul prograr 
punct o nouă suite 
suri.

Dacă am face w 
lanț al acestei actii 
și numai in luna ianuarie, a.c. 
ar trebui să amintim de cele 
7 spectacole prezentate de 
brigada artistică de agitație 
în comună, de faptul că acum 
corul din Piscu Vechi (in al 
cărui repertoriu se înscriu 
cîntecele „Te tint partid", 
„Partidul ne conduce", „A 
pornit badea tractorul", „Hei 
leliță Marioară" și altele) este 
tot mai des solicitat să apară 
pe scena căminelor culturale 
din Ghidici sau Poiana Mare, 
din Tunari sau Calafat. Și ne
apărat ar trebui să vorbim de 
faptul că fiecare sfîrșit de 
săptămână găsește sala de 
festivități a gospodăriei plină 
de colectiviști care răsplătesc 
cu îndelungi ropote de aplau
ze străduința tinerilor de a 
le prezenta un program artis
tic frumos, atractiv.

, pun 
ce i

prim bi
fați chiar

V. BARAC

• Nicolae
IO
I
I

Muncitorii de la G.A.S. Ploiești 
Îngrijesc cu multă atenție răsa

durile de roșii timpurii.
Foto: AGERPRES

mul despre care scriu, 
pare a spune prozato
rul, nu este un ins 

oarecare, el are o istorie ine
dită, alcătuită din trăirile și 
„uitările” lui. Tudor Dindele
gan („întreruperea") zice că 
„omul trebuie să aibă uitări 
de care pe urmă să-și aducă 
aminte”. Și, tot el, adaugă: 
„Altfel (adică fără uitări — 
n.n.) e greu să trăiești". în altă 
parte („In treacăt”) trecerea 
indiferentă pe lingă timp, pro
vizoratul adoptat ca mod de 
existență are urmări tragice, 
și concluzia morală incrimi
nează tocmai absența „uitări
lor", golul memoriei echiva- 
lînd cu unul sufletesc. împlini
rea mijlocie a învățătorului 
Dandu Panțurescu („Transfe
rul”) relevă mediocritatea unui 
ideal domestic, mistificator în 
ultimă instanță.

Seria exemplelor din care 
deslușim însemnătatea acorda
tă de N. Velea unei anume a- 
titudini, responsabile, față de 
timp a eroilor săi poate con
tinua. Este aici un specific al 
gîndirii artistice a scriitorului, 
din care rezultă și valoarea 
lucrărilor sale. Velea are o 
predilecție — nu numai el, 
dealtfel — pentru eroii cărora 
toate aparențele le dau un aer 
aparte, sustras obișnuitului. 
Un om își aude proprietățile 
și zace pînă la scăpătatul soa
relui sub o tufă. Descoperim 
că acele proprietăți sînt niște 

i ce plutesc stră
vezii deasupra cîmpiei. Am 
ales cazul în cel mai înalt grad 

i poves- 
___  ______ _ Plesnicute, 
țăran colectivist, redevine

Ică acele propr 
sunete limpezi 
vezii deasupra

Iales cazul în cel mai îne 
neobișnuit, petrecut în 
tirea „Sunetele". Piei 

i

fra
ea

neri 
diik real

9 tex
fo/i Ob

I
„1040“ rulează la:
12; 14,15; 16,30;

Incul patul 
Patria (10; 
18,45; 21), Flamura (10; 12; 14;
16; 18; 20). Viața sportivă rulea

ză la : Republica (9; 12; 15; 18; 
21), București (9,30; 12,15; 15; 18; 
20,45), Grivița (9; 12; 15; 18; 
21), Modern (9; 12; 15; 18; 21). 
Hoțul din San Marengo : Car- 
pați (10; 12; 14- 16; 18,15; 20,301, 
Capitol (9,45; 12; 14,15; 16,30.- 
18,45; 21), Excelsior (10; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,45; 21), Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Atențiune, părinți!: Festival 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20,45), Aurora (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Harakiri — cine
mascop: Victoria (10,15; 12,45; 
15,30: 18; 20,30). Qivitoq: Cen-

trai (9,30; 11,45; 14; 16.15; 18,30; 
20,45); Bucegi (10; 12; 14; 16; 
18.15; 20.30). Iurta de aur : 
Lumina (rulează in continuare 
de la orele 10 la orele 14; 16; 
18,15; 20,30), Cosmos (16; 18; 
20). Tudor (ambele serii): Union 
(16; 19,30), Unirea (11; 16; 19,30). 
Program special pentru copii : 
Doina (orele 10). Medicamentul 
care ucide — (ambele serii) : 
Doina (11,30; 16; 19,30), Progre
sul (15,30; 19). Program de filme 
documentare: Timpuri Noi (ru
lează în continuare de la orele 
10 la orele 21). Magazin film : 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15»
20.30) ), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul: înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15),

șefii de echipe șl maiștrii pen
tru a putea să descopere nea
junsurile și să propună masuri 
pentru îndreptarea lor. Cons
tatările acestor raiduri să fie 
aduse la cunoștința conducerii 
fabricii, afișate la gazeta pos
tului utemist 
Unele dintre 
tea constitui obiectul unor 
dezbateri
Și, 
adunările
Ar fi bine dacă fiecare orga
nizație U.T.M. și-ar propune 
ca periodic să invite în' adu
nările generale maiștri, ingi
neri și chiar cadre din condu
cerea combinatului care să le 
vorbească tinerilor despre ne
cesitatea respectării tehnolo
giei de fabricație, despre aba
terile frecvente care au loc și 
despre modul cum pot fi ele 
eliminate.

In fabrici există vitrine ale 
calității în care se expun cele 
mai bune produse. Este un lu
cru bun. Produsele etalon 
constituie un îndreptar pentru 
toți muncitorii. La fel de ne
cesare ar fi însă și vitrinele 
cu rebuturi. Ele sînt mijloace 
operative și eficiente de edu
care în spiritul respectului 
tehnologiei de fabricație. Un 
tînăr ale cărui piese rebutate 
au fost expuse aci se va stră
dui să nu mai fie repetată gre
șeala. E vorba deci de munca 
intensă de educație pe care 
trebuie s-o facă atît organiza
ția U.T.M. cît și conducerea 
combinatului.

Sarcinile Complexului de 
industrializare a lemnului din 
Tg. Jiu au crescut — față de 
anul trecut — cu 11 la sută, 
întărirea disciplinei în muncă 
constituie unuî din factorii de 
seamă în lupta pentru înde
plinirea și depășirea lor. Dis
cuțiile purtate în ședința de la 
comitetul de partid au pus în 
fața comitetului U.T.M. cîteva 
probleme principale spre care 
este necesar să-și îndrepte în 
viitor și mai mult atenția. El 
va trebui să pună în centrul 
întregii munci politico-educa
tive întărirea disciplinei de 
producție, dezvoltarea îa tineri 
a atitudinii înaintate față de 
munca. c PRIESCU

de control, 
ele ar pu-

în 
dacă e căzui, 

generale

grupele U.T.M. 
chiar în 

U.T.M.

Televiziune
MARȚI 4 FEBRUARIE 1964

18,30 : Universitatea tehnică 
la televiziune ; • 19,00 : Jurna
lul televiziunii; 19,10 : Emisi
unea pentru copii; 19,50:
Emisiune de teatru : Ancheta 
de Al. Voitin ; In jurul orei

ile Olimpice 
ansmîsiune de la 

Innsbruck ; Emisiune de știin
ța ; In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

IF
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia 
(10; 12; 15,30; 18; 20,30). Agatha, 
lasă-te de crime !: Cultural (15; 
17; 19; 21), Cotroceni (14,30; 
16,45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daillan — cinemascop: Dacia 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). Vară 
și ium — cinemascop: Buzești 
(15; 17; 19; 21). Ucigașul și fata: 
Crîngași (16; 18; 20). Pisica de 
mare: Tomis (10,15; 12; 13,45; 
16,30; 18,30; 20,30); Lira (15; 17; 
19; 20,45). Privește înapoi cu 
mînie — rulează la cinemato
grafele: Flacăra (10; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30), Volga (10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30). Pompierul ato
mic: Vitan (15; 17; 19» 20,45).

Velea: „8 POVESTIRI

prin 
fapte 
unice
s-au

care nu o inventează, ci o des
coperă.

Elementele naturii, puține, 
nu se constituie într-un de
cor descris. Cadrul, destul de 
schematic, are o strictă natură 
funcțională și nu de expresie. 
Adesea locul nu are semne 
particulare. „La groapa de fu
mat”, începe cu un îndemn re
portericesc. Nicăieri nu găsim 
prea multe detalii, aglomerări, 
descrieri. Sînt cîteva trăsături 
ale moralistului, pentru că li
teratura lui Velea are efectiv o 
funcție preventivă. „în trea
căt" este expresia sintetică a 
unei idei. Scriitorul nu face

ferul Duminică — de tipici- 
tate nu poate fi vorba — și 
i s-a reproșat scriitorului o 
anume abstractizare, absența 
unor date specifice. Dar dacă 
acceptăm funcția preventivă a 
pledoariei conținută în această 
povestire centrul de greutate 
nu va mai cădea pe specific ci 
pe un fond ascuns, remarcat 
cu subtilitate de Ov. S. Croh- 
mălniceanu. Nocivitatea unui 
astfel de „provizorat” decurge 
dintr-o anumită mistificare a 
realului, din modul nestrident 
în care se manifestă și din lip
sa unor cauze evidente.

în alte cazuri, a încerca să

pentru o jumătate de zi mic 
proprietar. „Proprietar de su
nete"! în fond este vorba de 
un proces complicat dar vero
simil. Intuind puternica legă
tură a întîmplărilor vieții e- 
roului cu un cadru familiar, 
de obiecte constituite în uni
vers domestic existent ca un 
fel de implacabilă „natură a 
lucrurilor", Velea sugerează 
măsura în care o astfel de 
legătură mai poate stînjeni o 
mentalitate în proce9 de în
noire. Plesnicute aude 
acele „proprietăți” nu 
oarecare ci întîmplări 
care i-au revelat, cînd
petrecut, procese fundamenta
le: iubirea, euforia muncii, 
drame omenești. Necazul său 
vine însă din stăruința cu care 
acestea nu se pot desface de 
cadrul în care s-au petrecut și 
care îl definea ca mic proprie
tar. Această desfacere, sepa
rare a împrejurărilor funda
mentale (nu anecdotice pur și 
simplu) este un proces com
plex și de durată în care mo
mentul ales și descris în po
vestire este axiologic. Omul 
este conștient de greutatea re
nunțării la amintiri dar se chi- 
nuie să aleagă și să rețină, ca 
pe un fond afectiv prețios, lim" 
pezimea sunetului tinereții. A- 
titudinea selectivă este un act 
obligatoriu pentru desăvîrșirea 
noii mentalități.

Relatînd cu secretă savoare 
întîmplări neobișnuite, mai a- 
les pline de neprevăzut, Velea 
intenționează și, în general 
reușește să facă mai tranșant 
fondul procesului analizat, 
complexitatea psihologică pe

Cro ni
decît s-o descrie, urmărindu-I 
cu finețe implicațiile umane.

Eroul vrea să trăiască mai în
cet decît ceilalți, să aibă destul 
timp în urmă, nu înainte. Ințe- 
legînd pericolul acestei atitu
dini, scriitorul îi dezvăluie sub
stratul: a trăi „în treacăt” este 
un mod inconștient de a-ți crea 
iluzia că încetinești ritmul 
real al vieții, înseamnă de fapt 
a racorda realitatea dinamică 
unei viziuni statice, cînd lucru
rile se petrec tocmai dimpo
trivă. Contradicția are conse
cințe tragice (absurdul accident 
este de fapt o morală concretă: 
Duminică și-a condus și camio
nul tot „în treacăt") iar sen
tința condamnă o atace plutire 
domoală, ca pe apa unei bălți, 
fără legături profunde. S-a pus 
la îndoială viabilitatea unui 
astfel de personaj cum este șo-

Membrii cercului cinefil de la Casa de cultură din Caransebeș pregătesc turnarea unui 
nou film Foto : AGERPRES

99Prostul de tocilar**
uită vreme i s-a 
spus „tocilarul" ... 
Ba mi se pare, une
ori, chiar și „pros
tul de tocilar0 ... 
Nu fără un anumit 
temei în primele

clase cînd răspunsurile lui la 
lecții semănau cuvînt cu cuvînt 
cu cele din cărți, iar avalanșa 
„zecilor" pe linie la toate mate
riile își găsea principalul su
port în memorie. Dar, meritată 
cîndva, porecla devenise acum 
arbitrară și nu mai dăinuia (azi) 
decît prin inerția capricioasă și 
puțin răuvoitoare a oricărei po
recle. Tocilarul de altă dată 
— dacă ar fi să nu-1 mai nedrep. 
tățim — păstrase din primele 
clase deprinderea organizată 
spre studiu, o neobișnuită per
severență (de cunoștințe nu mai 
vorbim) și le adăugase în timp 
o metodă, da, o metodă a lui de 
însușire oarecum diferențiată a 
materiilor : o înțelegere ascuțită 
și o deprindere bazată pe exer
cițiu — la matematici ; o siste
matizare în jurul unor idei și 
evenimente — la istorie ; ciuda
te asociații, aș spune romantice 
chiar — la geografie ; și un gust 
aparte, dublat de multă lectură, 
la romînă. Nu, nu mai era un 
tocilar și, încep să mă gîndesc, 
nici nu știu dacă fusese vreoda
tă, dar asta-i de-acum treaba 
specialiștilor ...

Pînă una-alta i se spunea, 
însă, tot „prostul de tocilar" și, 
curioasă într-un fel, surprinză
toare chiar era lipsa oricărui 
protest față de această poreclă. 
Să fi înțeles oare că porecla ca

și calomnia, neluată în 
se stinge mai ușor ? 
întrezărit el singur că i 
căpătase în timp un soi de ghi
limele și devenise la unii — de
pășind gluma — o apreciere, un 
compliment ? Sau poate, și mai 
simplu, pentru că era folosită 
tot mai rar și de tot mai puțini ?

Am lăsat înadins în afara în
semnării portretul celui în cau
ză. înalt sau mai puțin înalt, 
bine făcut ori firav, tot nu se 
va îndrăgosti nimeni de el pe 
baza acestor cîteva rînduri... 
iar cît privește farmecul serio
zității, pentru că există un ase
menea farmec — ori îl descope
rim singuri ori nu... Dar tot îl 
descoperim, într-o zi I

Diriginta de Ia care dețin 
observațiile de mai sus, tînără 
și ea, încă la primii ani de pe
dagogie —- voia însă, să-mi îm
părtășească legat de eroul aces
tor însemnări, o întîmplare. 
Instructivă în felul ei, păstrînd 
aici cît voi reuși nota și apre
cierile care au însoțit-o, o rela
tez :

„Oră de dirigenție, dispoziție 
generală — bună, moment cald 
de sinceră și reală apropiere... 
Sînt pusă la curent cu tot felul 
de planuri de viitor — 8 eleve 
vor să devină Juliete — artiste 
— pe scenă ca și în viață, 5 
centri atacanți aspiră la gloria 
lui Pele... (dar asta se întîmplă 
în fiecare an, primăvara, pe ur
mă devin ingineri, medici, pro
fesori...) și, în sfîrșit, prin nu 
știu ce asociație de idei sînt pu
să la curent pînă și cu poreclele 
amuzante ale unora dintre elevi.

i seamă 
’ Să fi 
porecla

Un aspect cotidian din biblioteca Școlii profesionale „Trac
torul din Brașov.

Foto: N. STELORIAN

Obișnuitul „Henț* (un pasionat 
cititor al „Sportului Popular" 
nepracticînd nici un sport), Raff 
Valone — un băiat cu aere de 
cuceritor, „Edison" — un pre
zent și viitor fizician, un „Si- 
nan-Pașa“ — a apărut, se pare, 
de la un „patru", luat în urmă 
cu ani pentru bătălia uitată de 
Ia Căiugăreni și, în sfîrșit, în 
afara amuzamentului de pînă 
atunci și nu fără o anumită stri
dență, pentru că porecla depă
șea prin ton și semnificații o 
glumă oarecare naivă : „prostul 
de tocilar" — urmat evident de 
numele celui vizat.

Nu s-a rîs. Poate unde vocea 
care aruncase porecla își tră
dase fără voia ei o măruntă 
intenție de răzbunare, de cobo- 
rîre în ochii mei a unui coleg 
care nu-i făcuse de fapt nici un 
rău și pentru că nedreptățirea, 
în sfîrșit, solicitase într-un fel 
opinia colectivă a clasei. Faptul 
n-ar fi meritat prea multă aten
ție dacă cel care lansase pore
cla, hotărît să provoace neapă
rat rîsul colegilor n-ar fi accen
tuat : „tocilar cu brevet".

Din nou niciun efect. Deza
probare generală tacită, priviri 
ațintite asupra mea și o invita
ție, parcă la a răspunde în locul 
lor. Și, mărturisesc, abia m-am 
stăpînit să n-o fac... Simțeam 
argumentele adunîndu-se.... Și 
argumente din categoria celor 
care nu se cer demonstrate * un 
bun prieten al meu, la fel de 
„tocilar" altădată — se numără 
azi printre cei mai buni fizicieni 
și aș fi putut să-i dau numele..., 
un altul, „tocilar" și el fără 
margini, azi agronom, a fost 
ales de curînd vicepreședintele 
unei gospodării (și din nou 
eventual cu nume și adresă — 
gospodăria din Ceacu...), un al 
treilea, tot „prost de tocilar"... 
Dar ce să mai vorbim ? Tocila
rii, „proștii de tocilari" în mă
sura în care prin tocilari înțe
legem oameni serios pregătiți 
(și care înțeleg că buna pregăti
re începe de pe băncile școlii) 
pasionați tot de-atunci de 
viitoarea lor profesie, definiți 
prin înalta lor conștiință cetă
țenească (și de aici încă odată 
farmecul seriozității) sînt cău- 
tați, sînt așteptați, sînt prețuiți 
peste tot, pe șantiere, în fa
brici, în uzine.

Dar la toate aceste lucruri 
s-au gîndit cu siguranță și ei 
în toate acele cîteva clipe lungi 
de tăcere. Și pentru cei care 
n-au făcut-o atunci m-am mul
țumit să adaug fără reproș și 
fără nici o intenție didactică :

— Am avut un prieten, un 
coleg... Și i se spunea la fel 
„prostul de tocilar"... (și după o 
pauză atît cît cititorul să-și poa
tă imagina privirea de-o clipă 
a dirigintei spre cel nedreptă
țit). Un foarte bun prieten,!... 
Sîntem prieteni și acum*.

DOREL DORIAN

viața lor, o îndepărtare incon
știentă, nepremeditată (de aici 
unda tragică a acestui destin).

Momentul atingerii țelului, 
aprobarea transferului înseam
nă astfel epuizarea „idealului”, 
de fapt demistificarea lui. îm
plinirea este mijlocie pentru câ 
în preajma acestei descoperiri 
omul nu moare ci adoarme.

Cuvintele lui Dindelegan 
(„întreruperea") care exprimă, 
concentrat, esența unui ideal 
activ (ca și pledoaria inversă 
din „Transferul”) atrag atenția 
și sub alt aspect: valorificarea 
maximă a timpului, trăirea in
tensă a clipei vizează în fond 
o perpetuă depășire a condiției 
umane obișnuite, realizîndu-se 
astfel trecerea de la ins la per
sonalitate. („Lea" Anica din 
„Drumul", Oncică din „Ulti
ma proprietate"). Afirmarea 
unei valori ori condamnarea

ca. literară.
descoperim moralistul n-are 
rost. Vom găsi însă o trăsătură 
cultivată de această ipostază : 
gustul pentru sinteza artistică 
de o rară plasticitate. Povesti
rile lui Velea au o stringență 
și o conciziune remarcabile, ba
zate pe o matură intuiție se
lectivă. „întreruperea" strînge 
în cîteva momente esențiale un 
ciclu de mari resurse epice. 
Dar se folosesc, ca și în alte 
părți, concentrările axiologice 
ce luminează cu intensitate 
ideea (de aici caracterul elip
tic al acestor proze), restul 
fiind lăsat la o parte.

învățătorul Dandu Panțure- 
scu este fixat tipologic prin 
natura idealului vieții sale: 
obținerea unui transfer. Con
fuzia între ideal și scop exclu
siv utilitar, dăinuind o viață, 
l-a îndepărtat de oameni, de

anacronismului sufletesc (prin 
introspecția efectelor) se spri
jină în toate aceste cazuri pe 
un remarcabil simț analitic, 
solicitat și la crearea atmos
ferei necesare. Farmecul indes
criptibil al povestirii „La groa
pa de fumat" vine dintr-un 
balans, excepțional dozat, în
tre bucurie și sobrietate. Res
pectul pentru un act funda
mental cum este munca impu
ne o anume reținere, indicînd 
demnitate, în manifestarea 
bucuriei. Aceasta nu poate fi 
trăită decît interior și profund, 
în raport echilibrat cu noble
țea muncii care a realizat-o 
(de aceea „Gîndul bogăției re
coltei trebuia lăsat nerostit, 
trebuia ca el să-i cutreiere 

• mut — așa era mai mîngîietor 
și mal îmbucurător”). Bănuia
la că acest echilibru ar putea

fi destrămat cu o intervenție 
precipitată manevrează o în
depărtare de subiect. Toți își 
povestesc cunoscuta istorie a 
Someșului.

Diversitatea tipologică, preg
nantă în proza lui Velea expri
mă o realitate de necontestat, 
îneît împrejurarea că eroii lui 
sînt foarte diferiți și originali 
indică maturitate artistică. E- 
xista însă tendința de a sub
aprecia uneori niște subiecte 
foarte diferite, expresive în 
cel mai înalt grad, numai pen
tru că ele nu se înscriu unui 
verosimil cotidian. Nu le pu
tem trece numaidecît în cate
goria pitorescului ori a biza
rului. întîmplări cam neobiș
nuite. gesturi și reacții aparent 
ciudate nu-1 fac pe Mo- 
romete, de exemplu, mai puțin 
convingător ca tip.

Este ciudată o anume împre
jurare sau un gest e bizar nu 
în sine ci atunci cînd proza
torul nu știe bine ce se petrece 
dincolo de ele, nu le intuiește 
cauza și le pune în legătură cu 
stări absconse sau pur și sim
plu inventate. Dar o psiholo
gie derutată de obsesii modifi
că sensul necesar al celor mai 
obișnuite împrejurări, ajun- 
gînd la imagini grotești. Re
marcăm tendința prozatorului 
de a evita acum abstractizarea 
simbolului prin expresivitatea 
sugestivă a unor formule sin
tetice (aproape toate titlurile 
sînt de această natură). Uneori 
însă și pregnanța formulei îl 
îneîntă peste măsură pe autor 
îneît ea devine aproape o ob
sesie și e golită de sens, ab
stractizată. Sunetele auzite de 
Plesnicute devin la un moment 
dat atît de voluntare, îneît 
parcă au o independență ab
solută, de strigoi nevăzuți și 
răzbunători.

Asemenea dificultate este 
încă posibilă și datorită con
secvenței în adoptarea modali-

tății : povestirea de un clasi
cism popular, în care disoluția 
ficțiunii pare a înlătura con
venții acceptate în alte cazuri. 
Epica aceasta nu este inven
tivă ci, dimpotrivă, eliptică și 
reductibilă la scheme. Este și 
cauza pentru care ai sentimen
tul că fiece povestire reprezin
tă un univers rotund, ale că
rui date sînt de neînlocuit. 
Chiar numele personajelor se 
pare că nu pot fi altele, ele 
avînd o existență oarecum 
proprie nu atît prin personali
tatea numită cît prin ele însele 
însemnînd ceva. Stabilirea u- 
nor legături prea directe, ca în 
cazul de mai sus, între afecti
vitate și expresia ei figurativă 
transformă o analiză surprin
zător de nuanțată într-un sol 
de romantism psihologic aven
turos, fascinant în ordinea pi
torescului. Incercînd să plasti
cizeze nuanțele, Velea atinge 
limita de jos a unei psihologii 
concrete, prea rigidă ca să mai 
fie și autentică, prea exactă 
pentru a mai beneficia de lar- 
ghețea nuanțelor sugerate, cu 
alte cuvinte se crează o con
tradicție între impresie și ex
presie. în acest fel universul 
scriitorului tinde să se îngus
teze și să refuze parcă latura 
luminoasă, profund semnifica
tivă, a unor procese trăite de 
omul contemporan. Așa cum 
se sublinia într-un articol 
din „Scînteia", această tendin
ță incipientă este necesar a fi 
semnalată pentru a-1 preveni 
pe tînărul scriitor de eventuale 
neajunsuri, de baterea pasului 
pe loc, în aceeași zonă și pen
tru a-i stimula lărgirea razei 
investigațiilor artistice. Deo
camdată, de cele mai multe 
ori, lipsa întinderii este com
pensată de adîncimea analizei 
și de sugestivitatea remarca
bilă a mijloacelor ei.

C. STANESCU



i Sosirea unei delegații
al Uniunii Sindicatelor

Construcții noi pentru siderurgiștii Uzinei „Oțelul Roșu"
Foto: AGERPRES

Luni dimineață a sosit în 
Capitală o delegație a Consi
liului Central al Uniunii Sin
dicatelor din R.S.F. Iugosla
via, care, la invitația Consi
liului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă, »e vizitea
ză țara.

Delegația este condusă de 
tovarășul Svetozar Vukmano- 
vici-Tempo, președintele Con
siliului Central al Uniunii 
Sindicatelor din Iugoslavia. 
Din delegație fac parte tova
rășii Milka Agbaba, secretar 
al Consiliului Republican al 
Sindicatelor din R. S. Serbia, 
Dane Olbina, președintele Co
mitetului Central al Sindica
tului lucrătorilor din trans
porturi și comunicații, Drago- 
liub Kircianski, președintele 
Consiliului Sindicatelor din 
ținutul Voevodina, Mate Uie- 
vici, președintele Consiliului 
Raional al Sindicatelor din o- 
rașul Split

La sosirea în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Martin Isac, pre-

a Consiliului Central 
din R.S.F. Iugoslavia 
ședințele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ro
mînă, Vasile Mușat, vicepre
ședinte, Ion Cotoț, Larisa 
Munteanu și Dumitru Bej an, 
secretari ai C.C.S., activiști ai 
sindicatelor.

A fost de față Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia în R. P. Romînă.

★
In aceeași zi, delegația sin

dicatelor din R.S.F. Iugosla
via, condusă de tovarășul Sve
tozar Vukmanovici-Tempo, a 
fost primită la Consiliul Cen
tral al Sindicatelor.

Tovarășul Martin Isac a in
format pe oaspeți despre ac
tivitatea sindicatelor noastre 
pentru mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea sarcini
lor trasate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în 
țara noastră.

întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

(Agerpres)

La Innsbruck, luptă acerbă
și pentru... menținerea5 zăpezii Institutul de Intramicrobiologie din Capitală. Un aspect din 

laboratorul de culturi celulare. Aici se cercetează relațiile in
tre virusuri și celulele gazdă, cultivate în afara organismu

lui.
Foto : AGERPRES

Activități culturale 
pentru tineret

TG, MUREȘ (De la cores
pondentul nostru). — La că
minul cultural din Lunca de 
Sus, raionul Ciuc, se organi
zează numeroase acțiuni inte
resante pentru tineret. Din 
inițiativa tinerilor de la cer
cul naturaliștilor, condus de 
învățătorul Iuliu Tanko, a a- 
vut loc de curind un concurs 
„Cine știe, răspunde" pe tema 
Știința și superstițiile". Ti
nerii au ascultat cu interes și 
conferințele „Clujul în trecut 
și în prezent" și „Dunărea” 
ilustrate cu diafilme. La Lun
ca de Jos, se organizează săp- 
tămînal seri ale tineretului, 
recenzii, concursuri „Cine 
cîntă cel mai frumos cintec 
popular", „Călătorii pe hartă" 
etc.

I e două zile, la 
Jocurile Olimpice 

! de iarnă de la 
Innsbruck, lupta 
se duce nu numai 
pentru zecimi și 
sutimi de secuv.dă, 

ci ea devine zi de zi tot mai 
acerbă în vederea păstrării 
bazei acestor jocuri: zăpada, 
încălzirea bruscă a timpului 
amenință să distrugă totul 
ceea ce organizatorii au creat 
prin muncă susținuta tn de
curs de luni de zile. Zăpada 
care a fost cărată, zi de zi, 
timp de aproape două luni, 
cu 50 de autocamioane spre 
Innsbruck și așezată pe piste, 
se topește. Ultimele două con
cursuri — de săniuș pe echi
pe bărbați și femei — care 
urmau să aibă loc astăzi di
mineață, au trebuit să fie a- 
minate pentru miercuri, pentru 
că pe pistă apa a ajuns la o 
înălțime de aproximativ 30 cm. 
La fel este și situația pe pista 
învecinată de bob. Antrena
mentul echipajelor de 4 la 
bob, stabilit inițial pentru as
tăzi dimineață, a fost de ase
menea aminat Dacă și tn tre
cut, pistele de bob și săniuș 
aveau o înfățișare puțin obt«- 
nuită — piftii albe treei-.d prîs 
terenuri și păduri lipsite de 
zăpadă — astăzi ei rmprvra 
că sînt niște pfrtiașe care se 
scurg spre un bazin de înot.

Și la Seefeld, localitate si
tuată la nord de Innsbruck,

• PE SCURT • PE SCURT •

unde au loc competițiile ’nor
dice, organizatorii se tem ca 
Fdhn-ul (un vînt cald — iur.) 
să nu topească zăpada de pe 
piste înainte ca să aibă loc 
toate concursurile. Astăzi la 
amiază, temperatura la Inns
bruck. și împrejurimi a fost de 
plus 15 grade C.

Sportiva care a repurtat pină 
acum cele mai multe succese 
la această olimpiadă este so
vietica Lidia Skoblikova. Ea 
s-a urcat ieri seară pentru a 
patra oară pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului învingăto
rilor și a primit din miiniie 
președintelui Comitetului o- 
lîmpic internațional. Avery 
Brundage — iar ace&rtc este

claseze pe locul I și să obțină 
o a treia medalie ce aur, și 
în proba de 50 de km.

Combinata nordică — să
ritură, coborîre și fond — a 
fost cîștigată — iar aceasta 
constituie o surpriză — de nor
vegianul Knutsen, in fața lui 
Kselev (UJLS-S.) și a campio
nului mondial, germanul 
Thoma.

Sport;-.'îi ro-r.ini și-au făcut 
duminică pentru prima oară 
apariția fa fața marini pu
blic austriac, cînd televiziunea 
austriacă e trcns-nis meciul de 
hochei pe gheață susținut in 
compania echipei iugoslave. 
Triespeczctc-rr. au asistat la 
«* joc de mi bun nirel tehnic,

CORESPONDENTĂ TELEFONICĂ DiN VIENA

• Vineri în sala 
sporturilor de la Flo
reasca va începe tra
diționala competiție 
internațională de hand
bal „Cupa orașului 
București". La această 
ediție participă echi
pele masculine ale 
U.R.S.S., R. P, Ungare, 
R. P. Romîne (cu două 
for mafii). In prima zi, 
echipa R. P. Romîne 
intîlnește pe cea a 
U.R.S.S., iar R.P.R. 
'tineret) joacă cu R. P. 
’Jngară.
• Peste 60 000 de 

spectatori au urmărit 
la Cardiff meciul in
ternational de rugbi 
dintre echipele tarii 
Galilor și Scoției din

cadrul „Turneului ce
lor 5 națiuni". Rug- 
biștii galezi au obtinut 
victoria cu scorul de 
11—3 (0—3).
• Echipa de 

„'All Blacks" 
Zeelandă) și-a 
nuat turneul în Franța, 
întîlnind ‘ ~ 
echipa 
Franței, 
obtinut
scorul de 17—8 (8—0). 
Caulton. Arnould, Litt
le și Nathan au fost

rugbi 
(Noua 
conți"

la Toulouse
a

Oaspeții au
cu

secundă

victoria

realizatorii echipei 
„Aii Blacks". Pentru 
francezi a înscris Guy 
Canberabero.
• în sala clubului

sportiv Steaua au luat 
sfîrsit duminică între
cerile de tenis pentru 
..Cupa de iarnă". La 
masculin, primul loc a 
revenit lui P. Mărmu- 
reanu, care în meciul 
decisiv a dispus cu 
6—2; 6—2 de C. Năs- 
tase. Pe locul trei s-a 
clasat V. Serester. în
vingător CU 3-- 6;
6—4; 6—2 în partida 
cu llie Năstase. Primul 
loc la feminin a reve
nit Marianei Ciogolea, 
care a cîștigat cu 
6—4-, 6—4 ultima par 
tidă cu Idith Dibăr.

C Astăzi începe în 
Capitală turneul de te
nis de cîmp, pe teren 
acoperit, dotat cu „Cu
pa Steaua". în aiara 
sportivilor care s-au 
întrecut recent în „Cu
pa de iarnă" participă 
Julie ta Namian și 
Gunther Bosch. Com
petiția care va lua 
siîrșit duminică, se 
desfășoară în fiecare zi 
cu începere de la ora 
16 în sala clubului 
Steaua din Calea Plev- 
nei nr. 114.
• La Mexico City

rau disputat alte două 
întîlnirl din cadrul 
turneului international 
de fotbal. Partizan 
Belgrad a învins cu 
3—1 (3—1) echipa
braziliană Sao Paulo.

tar Necaxa a Întrecut 
zu 2—1 (1—0) pe F.C. 
America.

In 
duce 
șuiul

clasament con- 
selecționata ora" 

Moscova cu -4

1
ouncte, urmată de Xe
roxa și Partizan Bel
grad tot cu 4 puncte, 
dar cu douâ jocuri 
mai mult.

• Desfășurată sîm- 
bătă și duminică la 
Poiana Brasov, com
petiția de schi pentru 
„Cupa Tractorul* a 
fost cîștigată de clu
bul organizator. Con- 
firmînd forma bună in 
care se află, dinamo- 
vistul Dinu Petre, a 
terminat învingător în 
cursa de 15 km cu 
timpul de 55'18”6/10. 
Cursa feminină de 5 
km a revenit sporti
vei Marcela Leampă 
(Dinamo) cu 21'03“6/10. 
M. Cojan (Tractorul) 
și Rodica Cimpoia 
(A.S.A.) au cîștigat 
probele de fond iezer 
vate juniorilor.

(Agerpres)

LA CINEMATOGRAFELE
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rulează filmul documentar
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considerată o distincție deose
bită — cea de c petre mede>.e 
de aur. Deoarece și Za Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Squaw 
Valley (S.UJL). Lzâia Skobliko
va a obținut două ^.edz'r: de 
«ur. acum n un total de șase 
medalii olisapîce, ec trebuie 
considerață « cea mei bene 
sportivă care a b»sz vreodati 
startul !a o Pub’z-
cul aplaudă tu mod deosebit 
de căldum pe această femeie 
s.mpatică, cu. părul brun, ori 
de cite ori o zărește în satul 
olimpic sau la Jnnsbruck, și se 
bucură împreună cu ea pentru 
aceste remarcabile succese.

Dacă la patinaj viteză do
mină sportivii sovietici, la fel 
ca și în cursele de fond femei 
unde ele au putut obține nu
mărul cel mai mare de meda
lii, la cursele de fond bărbați, 
domină nordicii: finlandezul 
Matiuranta care, pină acum, 
a cucerit două medalii 
aur — la probele de fond pe 
distanțele de 30 și 15 km, — 
are cele mai bune șanse să se

de

interesant, care s-a terminat 
le egalitate 5—5. Ia acest fri, 
echipa romină de hochei pe 
gheu:â a obținut primul punct 
in scris B. situindu-se pe lo
cul ol sapteies. fiind urmată 
de Un^cna. La Seefrid se aș- 
:ecpcă ex interes evoluția e- 
dăfâ rourfae <e Mafloa, — 
căreia, ăațpâ saeceseie obțiaa- 
te ia săpsămhtile trecute, i se 
deu reale de a cuceri o
medalie olrmpux.

Din toate jocurile olimpice 
de iarr.ă care au avut loc pină 
acum, cele de la Innsbruck se 
mindresc cu numărul cel mai 
mare de spectatori: la probele 
alpine de coborîre bărbați au 
asistat 50 000 de spectatori, iar 
la slalom-ul uriaș bărbați ce 
s-a desfășurat duminică, pre
cum și la slalom-ul uriaș fe
mei de astăzi — cite circa 
60 000 de spectatori care s-au 
înșirat de-a lungul pistelor și 
au înconjurai ca un zid com
pact punctul de sosire.

Aș vrea să vă relatez cit 
mai obiectiv și despre urmă-

toarea întrecere alpină, deși 
nu-mi este ușor să vorbesc cu 
singe rece despre duelul spor
tiv dintre Franța și Austria. 
Fapt este că echipa franceză, 
după ce a participat la două 
treimi din probele alpine — 
au rămas doar probele de 
slalom special pentru bărbați 
și de coborîre pentru femei — 
a preluat in mod clar condu
cerea. In probele alpine, Fran
ța a obținut pînă acum trei 
medalii de aur și trei de ar
gint, iar Austria — cite una de 
aur, una de argint și una de 
bronz. Deosebită este clasa ce
lor două surori Goitschel, care 
la concursurile de slalom spe
cial de srmbătă au ocupat pri
mele două locuri in ordinea 
Christine—Marielle, iar astăzi
— la probele de slalom uriaș
— s-au situat de asemenea pe 
primele două locuri în ordinea 
Marielle—Christine. Trebuie 
spas fără înconjur, că aceste 
două franțuzoaice grațioase din 
Grenoble sini cele mai bune 
schioare dir. lume. Totuși, 
in competițiile de cobori- 
re femei, cele două Goitschel, 
dacă vor alerga așa după cum 
ne imaginăm noi austriecii, nu 
vor pntea cuceri medalia de 
aur. In această competiție, și 
acest lucru este neîndoielnic, 
campioana mondială austriaca 
Christi Haos, este prima can
didată ia medalia de aur.

In clasamentul neoficial pe 
națiuni, tn frunte se află' 
UJLS-S. cu șase medalii de 
aur, cinci de argint și patru 
de bronz, urmată de Franța 
cu trei medalii de aur, trei de 
argint. Finlanda — trei meda
lii de aur, una de argint și una 
de bronz. Urmează în ordine 
Norvegia. Austria, Marea Bri
tanic și Olanda.

FRUMUSEȚI!
^IHIIIȘORENE
m văzut la lucru 
Ansamblul folcloric 
din Sighișoara, cel 
mai tînăr ansamblu 
din țară. Incepîn- 
du-și activitatea de- 
abia în luna octom

brie a anului trecut, Ansamblul 
folcloric sighișorean a reușit să 
realizeze un spectacol alcătuit din 
cele mai reprezentative cintece și 
dansuri din regiune. De fapt de 
aici s-a născut ideea înființării lui: 
din necesitatea de a valorifica co
moara de frumuseți artistice a 
plaiurilor sighișorene. „Noi venim 

/ Poene sighișorene 
cum e rostul / Gn- 
nostru", zși anunță 

început, prezentatorii.
Printre animatori se numără 

Ț-olesorul Nixsi Bogdan, căruia i 
s-a increaința: conducem muzica.

F. DONNER
Viena, 3 februarie 1964.

Andrei Sepși, ciștigă finala cursei de 55 m garduri juniori H cu un nou record.
Foto t E COJOCARU

lă. Ieronim Pascu, instructor de 
dans, metodistul Puiu Hirtoagâ, 
regizor in orele libere, tinerii pre
zentatori și inte pieț: Elena Cio
can, țesătoare la întreprinderea ,,6 
Martie” și Viorel Moșoiu, tehni
cian la Completul industrial 
„Sticlă-Faianță”. Cei aproape o 
sută de artiști amatori își dezvă- 
luiseri de mult talentul în forma
țiile artistice din întreprinderile o- 
rașului Sighișoara și din cămine
le culturale din preajmă. Totuși 
pregătirea unui spectacol închegat 
și unitar n-a decurs prea ușor. A 
fost nevoie de multă muncă, de 
răbdare și pasiune. Primul specta
col l-au prezentat în fața colecti
viștilor din comuna Saschiz. Apoi, 
in fața celor de la Apold și Las- 
lea. Succesul i-a stimulat în mun
ca de perfecționare a interpretării 
artistice. lată-i la Dumbrăveni, în 
fața muncitorilor și, nu peste 
mult, in fața entuziastului public 
sighișorean. Faima tînărului an
samblu crește cu fiecare spectacol, 
la Făgăraș. Rupea, Agnita.

Cum si nu-i cucerească pa 
spectatori tinărul mecanic Ștefan 
Dumbravă, cmd doinește ,JPoar- 
tâ-ți Murâș apele", sau ,J.uceafâr 
de lingă luni". Melodia gingașă și 
domoalâ ca apa Timavei, scurgin- 
du-se in fesuri, luminează versuri 
de o profundă rezonanți poetici. 
„Luceafăr ce lingă lună / Spune-i 
mindrii rose bună / Luceafăr de 

»tele / Spune-i clorurile

Ssu tinerrie surori Maria și E- 
lena Patru, munâtoare la ,Jaian- 
ța” ântind într-o iesăvirșiti ar
monie : „Dragu-mi-i a secera / Pe 
combina lui badea / în șesul 
Tîmavelor / Griul colernvebr*.

AoculHnJ dr.tecele interpretate 
de aceștia, ca fi melodiile cmtate 
ie Elena Ciocan, Septim-a Mun-

teanu. Elena Pleșa, Vaier "Tomuț, 
simți tumultul însuflețit al muncii 
desfășurate în fabricile și pe o- 
goarele din șesul Tîrnavelor.

O bună parte din spectacol este 
susținută de tinerii dansatori. Prin
tre aceștia trebuie remarcați mun
citorii Ana Schneider, Ioan Buzo- 
*ani. Georgeta Dan, apoi colecti
viștii Filucu Liță, Vasile Baciu, 
Mihai Nică, Leonte Burlea. în a- 
fară de „Călușari" și de tablourile 
coregrafice „La secerat” și „Cule
sul strugurilor” ei joacă cunoscu
tele dansuri locale : „Fecioreasca" 
și „învîrtita" ale căror valori co
regrafice sînt reliefate cu grație și 
măiestrie atît de fete cit și de 
băieți.

Există în timpul spectacolului 
un moment cînd sala izbucnește 
tn aplauze. Acest moment este 
marcat de apariția unui puști de 
ț—8 ani. Ieronim Pascu. Mic 
de-un cot, îmbrăcat în costum na
țional, cu căciula neagră de oaie 
și încins cu brîu „piciul” joacă o 
„Feciorească” de o rară frumusețe, 
cu mișcări iuți, armonioase, pline 
de farmec.

Noul Ansamblu folcloric s un 
colectiv bine închegat, alcătuit din 
tineri talentați și entuziaști. Ziua 
toarnă în forme măiastre pasta 
cristalurilor și a ceramicei ori țese 
pinze cu bogate broderii, iar seara 
face să strălucească frumusețile 
cintecului și dansului popular si- 
ghișorean.

VASILE CABULEA

Floreasca II 
Capitală a 

âmbăti

Lecțiile— 
mai bine 
pregătite!

(Urmare din pag. I) 

gospodăriei colective din co
muna Butea muncesc 32 de co
lectiviști. Au fost înscriși toți 
la un cerc zootehnic. La con
siliul agricol raional Pașcani 
se știa că acest cerc este la 
lecția a șaptea. Am mers aco
lo. în carnetul lectorului am 
găsit notată prezența fiecărui 
cursant, titlul lecției predate 
precum și... datele cînd s-au 
„ținut" cele 6 lecții. Și totuși, 
lucrurile stau altfel. Pînă »" 
cum cîtva vreme cursurile a- 
cestui cerc încă nu începuseră/ 
Este evidentă necesitatea de
a se lua fără întîrziere mă
surile corespunzătoare pentru 
remedierea situației existente 
Majoritatea îngrijitorilor de a- 
nimale sînt tineri, lucrează 
aici abia din toamna trecută 
și mai au multe de învățat.

La Hărmănești și Lespezi se 
citește din manuale, lecțiile nu 
sînt expuse liber de către lec
tori, nu sînt ilustrate cu exem
ple din activitatea practică a 
colectiviștilor ; este folosit în
tr-o măsură necorespunzătoa
re materialul didactic demon
strativ. Expunerile sînt gene
rale, neinteresante, motiv pen
tru care și frecvența este des
tul de slabă.

Un însemnat număr din cei 
ce frecventează cursurile în- 
vățămîntului agrozootehnic 
sînt tineri. Rezultă pentru or* 
ganîzațiile U.T.M. sarcina de 
a se ocupa cu mai multă răs
pundere de modul în care se 
pregătesc aceștia. în situațiile 
amintite este necesar ca mem
bri comitetelor U.T.M. din 
G.A.C. să ceară consiliilor de 
conducere și lectorilor ca lec
țiile să se desfășoare conform 
programelor stabilite și la un 

■ nivet~calitativ corespunzător. 
Totodată, șă ajute concret la 
înfăptuirea măsurilor luate și 
să-i antreneze pe tineri la 
cursuri și demonstrații prac
tice ; să analizeze situația lor 
la învățătură în ședințe de co
mitet și în adunări generale, 
iar măsurile stabilite să se 
soldeze cu rezultate practice 
imediate.

Brigada științifică 
răspunde

PITEȘTI (De la cores
pondentul nostru). Peste 70 
de intelectuali, profesori, 
medici, ingineri și juriști 
din orașul Pitești, membri 
ai brigăzilor științifice și 
conferențiari s-au intîlnit 
într-o singură zi cu peste 
2 000 de colectiviști din comu
nele raioanelor Pitești, Cos-

teștl, Cîmpulung și DrăgăneștI 
Olt. Discuții vii au stîrnit 
conferințele cu temele : „Dez
voltarea și apărarea avutului 
obștesc al gospodăriei colec
tive*, „Combaterea toxicității 
substanțelor folosite în agri-* 
cultură", „Dezvoltarea conști
inței la copii* etc.

| ION MARIN SADOVEANU

ala 
din 
găzduit 
și duminică „uver
tura" competițiilor 
atletice cu carac
ter republican din 

acest an.
Ca și în anul precedent, ju

niorii, veniți tn număr mare 
la prima confruntare de forțe 
din acest an, au realizat per
formanțe promițătoare, confir- 
mind linia ascendentă pe care 
au pornit in ultimul timp. S-au 
„bătut" cinci recorduri repu
blicane de sală: Gabriela Ra
dulescu, la lungime, Valeria 
Bufanu la 40 m garduri, Livia 
Orosz la greutate, Viorel Su- 
ciu la 55 m garduri juniori I și 
Andrei Sepși la 55 m garduri 
juniori II și s-a egalat recor
dul la proba de 50 m plat de 
către Gabriela Rădulescu.

„Dar ceea ce este îmbucură
tor, poate mai mult decît re
zultatele însăși, afirma tovară
șul I. Maltopo1, președintele 
Comisiei de juniori din F.R.A., 
este faptul că la concurs s-au 
prezentat elemente bine do
tate fizic, elemente de perspec
tivă, care dau chezășia perfor
manțelor viitoare, 
noștri de atletism au început 
să se convingă de importanța 
selecției și aceasta s-a oglindit 
din plin la acest concurs".

Spectatorul la concursul re
publican de sală al tinerilor 
atleți a rămas impresionat de 
întrecerile strînse, de lupta 
dîrză pentru victorie, cu nimic

mai puțin spectaculoasă decît 
a atleților seniori. O confirma
re a celor de mai sus este fap
tul că ’pentru prima oară in 
ultimii 20 de ani a trebuit să 
fie aplicată o anumită preve
dere a regulamentului de des
fășurare a concursurilor de 
atletism: pentru desemnarea 
locului I la proba de 50 m plat

Unii dintre ei au reușit să ciș- 
tige și la această categorie, sau 
să se claseze pe locuri frunta
șe, ca, de pildă, Gabriela Ra
dulescu, Niculina Bale a, Ma- 
rilena Ciurea, Petre Ciobanu, 
Maria Bolea, Dan Hidioșanu, 
Elena Lefter etc. Iar la cate
goria juniorilor mici, încep să 
sa afirme nume noi: Elena Za-

Atleții juniori

in primele

întreceri a/e anului

Antrenorii

juniori II, atleții M. Olteanu 
și A. Mihulescu, sosiți egali în 
finala probei, au trebuit să 
realerge cursa doar ei doi. De 
altfel, chiar și printre unii ar
bitri, neobișnuiți cu aceste si
tuații, care într-adevăr se pe
trec rar, s-au creat confuzii în 
luarea acestei decizii.

Am urmărit cu interes evo
luția juniorilor II care în acest 
an au trecut la categoria de 
juniori I, întîlnindu-se astfel și 
cu atleți de vîrstă mai mare.

haria, Tiberiu Aldea, Florian 
Drăguleț, Sorin Marin, Petre 
Ciolac, Aura Petrescu etc. Cu 

• frumoase perspective pentru 
probele combinate se anun
ță de pe acum Andrei Sepși. 
Pe lingă recordul de sală ob
ținut la garduri, el a reușit să 
sară la prăjină 3,50 m. și să 
treacă la săritură în înălțime 
1,77 m.

La succesul acestui concurs a 
contribuit și măsura bineveni
tă a Federației Romine de At-

letișm de a se renunța la pro
bele de control pentru calită
țile fizice, care ar fi stinjenit 
buna desfășurare a concursu
lui. Păcat insă că această 
schimbare de program a fost 
anunțată doar cu o seară îna
inte de concurs, impiedidnd 
astfel pe mulți juniori de va
loare din București să partici
pe la întreceri, necunoscind a- 
ceastă modificare. In rest atit 
organizarea concursului dt și 
arbitrajul au funcționat bine.

La sfirșitul competiției, con
form regulamentului, s-au în
tocmit și clasamente pe clu
buri și asociații sportive. La 
juniori II, S.S.E. Cluj și S.S.E. 
II din București au terminat 
la egalitate de puncte. $i, 
deoarece și locurile 1 ocupate 
de atleții celor două școli spor
tive de elevi erau egale, doar 
numărul de locuri II au putut 
situa pe clujeni în frunte. La 
juniori I a cîștigat autoritar 
Clubul sportiv școlar din Bucu
rești, urmat de Rapid Bucu
rești și S.S.E. Brașov.

Pe lingă evidențierea atleți- 
ților bucureșteni, aceste con
cursuri au scos în evidență 
progresul evident pe care-l fac 
în ultimul timp cei mai tineri 
atleți din Iași, Cluj, Brașov, 
Constanța. Ne așteptam însă 
la mai mult de la juniorii din 
Timișoara și Tg. Mureș, care 
ne obișnuiseră în alți ani cu 
locuri fruntașe.

In ziua de 2 februarie s-a 
stins din viață, după o lungă 
suferință, scriitorul Ion Marin 
Sadoveanu

Născut la 15 iunie 1893, în 
București, Ion Marin Sadovea
nu și-a făcut debutul în lite
ratură încă din anii studiilor. 
A publicat volume de versuri 
și de teatru, de studii și ese
uri de teatrologie și de istorie 
a artelor, printre care : „Meta
morfoze', „Cintece de rob“, 
„Teatrul'în Evul Mediu® șa.

După eliberarea țării, Ion 
Marin Sadoveanu s-a atașat cu 
entuziasm luptei poporului 
pentru o viață nouă, pentru ri
dicarea culturală a oamenilor 
muncii, fiind un neobosit pro
pagandist al valorilor cultura
le naționale și universale.

Scriitor de un viguros talent 
realist, Ion Marin Sadoveanu 
s-a bucurat pe deplin de pre
țuirea cititorilor pentru forța 
cu care a reușit să înfățișeze 
în ample tablouri epice, viața 
orașului romînesc de la sfîrși- 
tul secolului trecut 
tul secolului XX.

Romanul „Sfîrșit 
București* (1944), 
noscut numeroase 
țară și peste hotare, dă o ima
gine veridică a Bucureștiului 
de altădată, înfățișînd societa
tea vremii, în mod realist, de 
pe poziții umaniste, ascuțit

și începu-

de veac în 
care a cu- 
edițiî în

critice împotriva reprezentan
ților claselor exploatatoare. în 
„Ion Sîntu", roman publicat 
în 1957, scriitorul evocă mo
mente ale epocii din preajma 
și din timpul primului război 
mondial. Un alt roman, „Tau
rul mării', aduce în fața citi
torilor imagini ale luptei scla
vilor din cetatea antică a Is
triei.

Ion Marin Sadoveanu a des
fășurat și o largă activitate 
obștească. El a fost un neoste
nit conferențiar și s-a remar
cat printr-o susținută prezen
tă publicistică în coloanele 
presei noastre. Activ om de 
teatru, scriitorul a fost un 
timp în anii de după elibera
re director al Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale". Prin 
intermediul unor traduceri de 
o înaltă măiestrie artistică, 
Ion Marin Sadoveanu a contri
buit la răspîndirea în masele 
cititorilor a unora dintre ca
podoperele marilor scriitori ai 
literaturii universale: Shakes
peare, Heine, Kleist ș.a.

în semn de prețuire a ope
rei și activității sale, scriitorul 
a fost distins cu Ordine ale 
Republicii Populare Romîne.

Literatura romînă pierde în 
Ion Marin Sadoveanu un scrii
tor de un deosebit talent, un 
harnic propagator al culturii.

Amintirea lui va rămîne vie 
în conștiința noastră.

TJNIUNEA SCRIITORILOR DIN R. P. ROMÎNĂ
★ ★

SILVIU DUMITRESCU

Corpul defunctului va fi ex
pus la Casa Scriitorilor „Mi
hail Sadoveanu" din Calea 
Victoriei 115, unde publicul va 
avea acces în ziua de marți, 
4 februarie a.c., între orele

11—19 și miercuri 5 februarie 
a.c., între orele 9—11.

Mitingul de doliu va avea 
loc miercuri, 5 februarie, ora 
12, la Casa Scriitorilor, iar în
humarea la Cimitirul Bella.



în legătură cu problema

Ciprului

Vernisajul 
expozifii romînești 

în Elveția

NICOSIA 3 (Agerpres). — Răs
punsul oficial al guvernului Ci
prului, privitor la planul anglo- 
american de trimitere a unei forțe 
internaționale de poliție a 
N.A.T.O. în Cipru, va fi remis 
oficial guvernelor interesate peste 
două zile pe cale diplomatică, a 
declarat ministrul afacerilor exter
ne al Ciprului, Spyros Kyprianou, 
care s-a înapoiat la Londra venind 
de la Nicosia, unde a avut con
sultări cu președintele Makarios. 
Intre timp Kuciuk, lider al ciprio- 
ților turci și vicepreședinte al 
Ciprului, a declarat că „în princi
piu- el este de acord cu trimiterea 
de trupe ale N.A.T.O. în insulă.

Corespondentul din Nicosia al 
agenției France Presse relatează că 
luni dimineața în capitala Cipru
lui a avut loc o manifestație a 
studenților ciprioți de origină 
greacă împotriva aducerii de trupe 
ale N.A.T.O. în Cipru. Purtînd 
pancarte pe care se putea citi : 
„Nu dorim forțe ale N.A.T.O. în 
Cipru", manifestanții s-att îndrep
tat spre Camera Reprezentanților 
ciprioților greci a Parlamentului, 
unde au fost primiți de președin
tele Makarios, care i-a asigurat că 
împărtășește sentimentele lor. 
Președintele Makarios a cerut stu
denților să se abțină de la orice 
act ostil și să se înapoieze la 
cursuri. In același timp, Camera 
Reprezentanților a adoptat o re
zoluție în care se arată că spriji
nă politica guvernului care tinde 
spre un stat unit, democrat, liber 
de orice amestec sau intervenție 
din afară conform principiilor 
Cartei O.N.U.

★
Corespondentul agenției France 

Presse relatează din Atena că, deși 
guvernul grec a acceptat în prin
cipiu propunerea anglo-americană, 
„opinia publică greacă este alături 
de președintele Makarios și de 
ciprioții greci, care se împotrivesc

amestecului N.A.T.O. fn afacerile 
interne ale Ciprului".

★
Ministrul afacerilor externe al 

Turciei, F. C. Erkin și ceilalți 
membrii ai delegației turce, care 
au participat la conferința de la 
Londra asupra Ciprului s-au 
înapoiat la Ankara.

La 3 februarie, președintele Con
siliului de Miniștri al Turciei 
Inonu, a prezidat o reuniune a li
derilor partidelor politice din Tur
cia și a președinților grupurilor 
parlamentare cărora le-a expus 
desfășurarea conferinței de la 
Londra în problema Gprului.

Din relatările presei turce reiese 
că guvernul acestei țări sprijină 
planul anglo-american de trimite
re de trupe ale N.A.T.O. în Cipru.

----- -----•-----

BERNA 3 (Agerpres). — La 2 fe
bruarie a avut loc In sala bibliote
cii cantonale din orașul Lugano 
vernisajul expoziției „Monumente 
arheologice din Romînia".

Organizată sub auspiciile Comi
siei Nafionale Elvețiene pentru 
U.N.E.S.C.O., expoziția a stîrnit un 
viu interes și s-a bucurat de a- 
precierea specialiștilor.

La vernisaj au participat: dr. 
Waldo Riva, vicepreședintele Con
siliului orașului Lugano, prof. dr. 
Jean Rodolphe de Salis, președin
tele Fundației Pro-Helveția, Daniel 
Gagnebin, prim-adjunct al Direc
ției Organizației Internationale 
din Departamentul Politic Federal, 
Jean Baptiste de Week, secretar 
general al Comisiei Naționale El
vețiene pentru U.N.E.S.C.O., pro
fesori «i oameni de specialitate.

Expoziția va rămine deschisă 10 
zile la Lugano, după care va fi 
organizată la Belinzona, Locarno, 
Fribourg, Berna, Basel și alte 
orașe.

dr. Bruno Pîttermann,
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Taniug, într-o conferință de 
presă ținută la Belgrad, vice
cancelarul Austriei, dr. Bruno 
Pittermann, a declarat că, în 
discuțiile pe care le-a purtat 
cu președintele Tito și cu pre
ședintele Skupștinei Federati
ve, Edvard Kardeli, au fost a- 
nalizate diferite probleme le
gate de dezvoltarea colaborării 
economice dintre Iugoslavia și 
Austria.

în altă ordine de idei, vice
cancelarul a declarat că acordă 
o importanță foarte mare con
strucției sistemului hidroener
getic și de navigație pe Du
năre în regiunea Porților de 
Fier. El a avut convorbiri pri
vind planurile de îmbunătățire 
a navigației pe Dunăre ca și 
construcția pe care o vor efec
tua Iugoslavia și Romînia, iar

in B.S.F. luuaslam
legat de aceasta și despre par
ticiparea Austriei la finanțarea 
acelei părți din construcția de 
la Porțile de Fier care este 
menită să modernizeze naviga
ția. Vicecancelarul^ subliniat 
interesul său pentru colabora
rea în această regiune și a 
arătat că Austria acordă o 
mare importanță Dunării ca 
mijloc de comunicație, care 
poate contribui la o mai ușoa
ră plasare a mărfurilor austri
ece, în special a mărfurilor de 
dimensiuni mari, pe piețele ță
rilor dunărene. El a subliniat 
că susține dezvoltarea relații
lor economice ale Austriei cu 
aceste țări, arătînd avantajele 
Dunării ca mijloc de comuni
cație prin exemplul că distanța 
dintre Viena și București este 
egală cu cea dintre Viena și 
Rotterdam, iar Budapesta este 
mai apropiată geografic de 
Viena decît Salzburgul.
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e la Moscova 3 ore 
și jumătate cu

TU-104 străbătînd 
în diagonală trei

I meridiane și aproa- 
' pe două paralele.

Dintr-o călătorie
în R.S.S. Uzbecă

Imine inccpc conlcrințo 
Ia nivel ministerial 

de ia Bdnsțhoh
KUALA LUMPUR 3 (Agerpres). 

Ministrul de externe al Tailandei, 
Thanat Khoman, a anunțat într-o 
conferință de presă organizată' la 
Kuala Lumpur că la 5 februarie, la 
Bangkok, va începe conferința mi
niștrilor de externe ai Indonezia, 
Filipinelor și Federația Malayeze. 
După cum se știe, el a sosit sîm- 
bătă la Kuala Lumpur, după ce a 
vizitat Manila și Djakarta, pentru 
a pune la punct unele detalii pri
vind organizarea conferinței. 
Scopul convocării ei este găsirea 
unei soluții în rezolvarea crizei iz
bucnită în Asia de sud-est, după 
crearea Federației Malayeze.

Declarația guvernului R.D. Germane 
adresată Comitetului celor 18 state

Ședința unei Comisii
permanente C.A.E.R.

„Am văzut condițiile excelente de viață

ale studenților din Romînia"

I , ntre 26 ianuarie și
, 2 februarie ne-a 
! vizitat țara, la in
vitația Comitetu
lui Executiv al 
U.A.S.R., o delega
ție a Federației u- 

niversităților din Porto Rico 
(F.U.P.I). Puțin timp înaintea 
plecării din țară, oaspeții — 
Narciso Rabell Martinez, repre
zentant permanent al F.U.P.I. Ia 
Uniunea Internațională a Stu
denților, secretar al U.I.S., Mar
ta Sânchez Olmeda, membru al 
Comitetului Executiv și secre
tar al F.U.P.I. și 
Federico Cin
tron Fiallo, stu
dent la filozofie 
— s-au întîlnit 
cu reprezentanți 
ai presei și Ra
dio televiziunii

romîne.
Oaspeții au 

vorbit pe larg 
despre viața și 
lupta poporului portorican, des
pre activitatea pe care o desfă
șoară F.U.P.I. în rîndurile stu
denților, despre condițiile în 
care învață studenții portori- 
cani.

Porțile universităților în Porto 
Rico sînt deschise în primul 
rînd copiilor de mari latifun
diari, industriași, bogătași. Abia 
unu la suta dintre studenți sînt 
fii de muncitori și țărani. Și a- 
ceștia întîmpină mari greutăți 
în învățătură, din lipsă de po
sibilități. Manualele se vînd la 
prețuri exorbitante. Bursele a- 
cordate studenților sînt nu 
numai într-un număr mic, dar 
ele sînt complet insuficiente. 
Astfel, bursa constă din 50 de 
dolari lunar, iar un student plă
tește pentru camera în care lo
cuiește 55 de dolari pe lună. 
Pentru a-și procura hrană, ma 
puale, el este nevoit să presteze 
o muncă necalificată.

Apoi, oaspeții și-au împărtă
șit impresiile despre țara noa
stră :

— Aș vrea să subliniez — spu
ne Narciso Rabell Martinez — 
ca, ne-a impresionat în mod 
deosebit ritmul rapid al con
strucțiilor, dezvoltarea generală 
a economiei țării.

Ca studenți, ne-a interesat în 
mod special să cunoaștem viața

Vizita unor studenți
din Porto Rico

in țara noastră

și munca studenților din Ro- 
mînia. Am vizitat centrele uni
versitare Cluj, Brașov și Bucu
rești. Ke-am întîlnit cu stu- 
denți, cu membrii ai consiliului 
U.A.S.R., cu cadre didactice. 
Am vizitat complexe studențe
ști, cămine și cantine. Am vă
zut condițiile excelente de via
ță și de învățătură pe care le 
au studenții din Romînia. Aces
tea sînt, după noi, dovezi edifi
catoare ale grijii și dragostei cu 
care statul înconjoară tînăra 
generație.

Peste tot am fost primiți cu 
simpatie deose
bită. Colegii 
noștri romini 
ne-au făcut să 
ne simțim aci, 
ca la noi acasă. 
Am vrea să 
mulțumim tutu
ror, pentru pri
mirea priete
nească. pentru 
ospitalitatea e- 

moționantă care ne-a fost do
vedită pretutindeni. Ne-am 
convins că în Romînia avem 
prieteni, foarte buni prieteni și 
vreau să-i asigur pe toți că au 
și în Porto Rico prieteni foar
te buni.

Marta Sanchez Olmeda vizi
tează pentru prima dată o țară 
socialistă. Ea spune :

— Și eu am fost impresionată 
de excelentele posibilități pe 
care le au la dispoziție studen
ții romîni. M-a uimit numărul 
mare al laboratoarelor din uni
versități, ceea ce demonstrează 
că, la dumneavoastră, studentu
lui îi este asigurată nu numai 
o teminică bază teoretică, ci și 
una practică. în discuțiile pe 
care le-am purtat cu studenții, 
cu cadre didactice ne-am con
vins că în Romînia sistemul de 
învățămînt este foarte bine or
ganizat și el asigură studenți
lor un înalt nivel de pregătire 
tehnică, profesională. Am vă
zut că studenții romîni își iu
besc cu ardoare patria, poporul 
și au conștiința datoriei de a 
folosi posibilitățile ce le sînt 
create pentru a-și dezvolta ap
titudinile, pentru a putea fi de 
folos — după ce termină stu
diile — țării, poporului.

GENEVA 3. — Trimisul 
special Agerpres. C. Benga, 
transmite: O delegație a R. D. 
Germane, condusă de Georg 
StibL adjunct al ministrului 
afacerilor externe, aflindu-se 
în prezent la Geneva, a înmî- 
nat la 3 februarie lui S. K. 
Țarapkin (l’.RSS.) și lui W. 
Foster (S.U-A.), copreședinți ai 
Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare, o declara
ție a guvernului R-D.G.

In acest document, guvernul 
Republicii Democrate Germa
ne declară că este ferm 
hotărît sâ sprijine pe toate 
căile eforturile popoarelor, 
îndreptate spre dezarmare și 
spre destinderea continuă a 
încordării

Pentru 
se spune 
blema 
război termonuc 
problemă de in 
tală“. Pe păminti 
frontiera celor dl

nA
:cmaticnale. 
ițiunea germa

în declarații
preintimpmârii unui 

tiear -este o 
iportanță vi
oi german, la 
juă state ger-

Congo: Acțiuni

in
ale partizanilor 

provincia Kwilu

mane, stau direct față în față 
cele mai puternice alianțe mi
litare, existente în lume. Nu se 
poate admite ca in această re
giune să fie acumulată și pe 
viitor substanța explozivă 
pentru dezlănțuirea unui 
război atomic. „Dacă pacea va 
fi consolidată în centrul Eu
ropei, acest lucru va avea o 
importanță hotărîtoare pentru 
cauza păcii în întreaga lume’.

Guvernul ILD.G., se arată 
în declarație, solicită Comi
tetul celor 18 să adreseze 
Adunării Generale a O.N.U. 
următoarea propunere: să re
comande statelor, care dețin 
arma nucleară, și care poate 
au amplasat această armă pe 
pâmintul german, să evacueze 
treptat această armă și 
să-și asume obligația de a res
pecta cele două state germane 
ca teritorii libere de arma 
nucleară, împotriva cărora nu 
trebuie folosită în nici un caz 
această armă.

O dată cu declarația guver
nului RB.G., copreședinților 
Comitetului celor 18, le-a fost 
prezentat proiectul de acord 
dintre guvernul R.D.G. și gu
vernul R.F.G. cu privire la 
renunțarea totală la arma nu
cleară.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Recent a avut loc la Moscova 
cea de a 5-a ședință a Comi
siei permanente a C.A.E.R. 
pentru coordonarea cercetări
lor științifice și tehnice.

La ședința Comisiei au luat 
parte delegațiile Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R. D. Germane 
Poloniei, Romîniei, Ungariei 
și U.R.S.S.

Comisia a examinat și 
aprobat proiectul raportului 
cu privire la coordonarea ce
lor mai importante cercetări 
științifice și tehnice, care pre
zintă un interes comun șl care 
vor fi desfășurate de țările 
membre ale C.A.E.R. în anii 
1964—1965, măsurile pentru 
îmbunătățirea formelor și 
metodelor de colaborare teh- 
nico-științifică între țările 
membre ale C.A.E.R., precum 
și alte probleme referitoare la 
activitatea Comisiei, și a a- 
doptat hotărîrile corespunză
toare.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de 
prietenie și colaborare.

Uzbechistanul — 
una din cele patru republici unio
nale ale Asiei Centrale este o țară 
a dealurilor. Udat de apele repezi 
ale Sîr Dariei și Amu Dariei, el 
cuprinde șesurile fertile ale văii 
Fergana, o parte din Stepa Flă- 
mîndă, văile largi din deșertul 
Cîzîl-Cum, o parte din platoul 
Usti-Urt. Deși decembrie, ceva 
din aromele toamnei prelungi, o- 
rientale, plutesc — fie și numai 
prin autosugestie — în aerul cald 
al Tașkentului.

Bulevarde largi, clădiri noi în
tr-un amestec arhitectural reali
zat din stilul vechi oriental și li
nia monumentală a arhitecturii 
sovietice conferă imaginea unui 
oraș întins (ca suprafață al doi
lea după Moscova).

Nu știu dacă Combinatul tex
til din Tașkent reprezintă punctul 
de greutate al economiei orașu
lui, dar oricum el este pentru sim
bioza economică dintre agricultu
ra și industria Uzbechistanului un 
element caracteristic.

Aici — într-o importantă mă
sură — sînt valorificate industrial 
cantitățile mari de bumbac pe care 
le produce Uzbechistanul. Ba încă 
mai sosește aici pentru prelucra
re și o parte din bumbacul Turc- 
meniei. Este vorba despre cel mai 
mare combinat textil din Uniu
nea Sovietică.

Un întreg cartier este populat 
de textiliști — și, într-un fel, 
prin armonia lui arhitectonică, 
prin tradiții, el este una din mîn- 
driile orașului. Combinatul pro
duce țesături de bumbac. Atît de 
viu colorate, și mai cu seamă atît 
de multe I într-o singură zi se 
produc aiți atîtea țesături încît cu 
ele se poate întinde o fîșie între 
Moscova și Leningrad (700 de 
km.). Pornind pe fluxul proce
sului tehnologic descoperi mi
racolul industrial al preface
rii succesive a pufului alb în 
țesături multicolore. Drumul te 
poartă de la un ansamblu de ma
șini la altul, de la o brigadă la 
alta, de la un om la altul, pînă 
tind acolo unde valurile de țesă
turi se stivuiesc în vagoanele de 
cale ferată, constați că la capătul 
unui itinerar atît de pasionant 
te-au impresionat atît virtuozita
tea mașinilor cît mai ales surî- 
sul, precizia calmă, conștiința for
ței oamenilor, a fetelor cu băsmă- 
luțe albastre care te-au introdus 
în tainele operei lor de creație. 
Ui amintești, de pildă, de Sonia 
Taranova care în răgazul pe care

i l-a permis mașina la care lu
crează ți-a povestit despre ea, des
pre grija de căpetenie a colectivu
lui ti: planul, despre legile în
trajutorării tovărășești care guver
nează spiritul din brigada lor, 
despre faptul că studiul ei profe
sional n-a fost încheiat odată cu 
absolvirea școlii tehnice de io ani 
ci continuă și acum, despre auto
rul ei preferat: Șolohov, despre 
pasiunea pentru parașutism (are 
la activ 176 de sărituri cu para
șuta), despre faptul că astăzi, după 
orele de lucru, va merge la cercul 
de politică curentă.

în tot ce povestește Sonia Ta
ranova despre viața ei se afla o 
frîntură din ceea ce caracterizează 
viața bogată în sensuri și preocu
pări generoase a tineretului sovie
tic. Faptul este, aici, confirmat și

Sc împlinesc 16 ani de Ia 
semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală între Re
publica Populară Romînă și 
Uniunea Sovietică. Acest 
Tratat exprimă comunita
tea de năzuințe și țeluri 
ale celor două popoare, 
— construirea socialismului 
și comunismului — pe baza 
cărora între țările noastre 
s-a statornicit o prietenie 
trainică, frățească și se dez
voltă continuu relații de co
laborare multilaterale.

La aniversarea Tratatu
lui romîno-sovietic, poporul 
romîn, tînăra sa generație, 
adresează poporului sovie
tic un salut frățesc, urîn- 
du-I să dobîndească noi 
victorii în opera de cons
truire a comunismului, în 
lupta nobilă pentru trium
ful cauzei păcii în lumea 
întreagă.

LUCIAN ROLEA

Astăzi poporul ceylonez sârbă torește cea de-a 16-a aniversare 
a independenței țării sale. In fotografie: un aspect al pito

rescului oraș Candy

LEOPOLDVILLE 3 (Ager
pres). — In provincia congo
leză Kwilu. în ciuda măsurilor 
luate de guvernul lui Adoula 
în vederea -restabilirii ordi- 
nei* continuă acț-unile deta
șamentelor de partizani care, 
după cum s-a mai anunțat, . 
de mai multe zile atacă tru
pele guvernamentale. In ' 
cursul zilei de duminică, în lo- . 
calitatea Gungu. partizanii au 
atacat gărzile guvernamentale, 
acestea fiind nevoite sâ ceară 
ajutoare urgente de arme și 
muniții. In aceeași zi. parti
zanii au deschis focul asupra 
importantului centru Idiofa.

ÎNCHEIEREA congresului

EXTRAORDINAR Al S. F. I. 0.
PARIS 3 (corespondentul A- 

gerpres G. Dascal transmite): 
Duminică în suburbia parisia- 
nă Clichy, a luat sfîrșit Con
gresul național extraordinar 
al Partidului Socialist — SFIO. 
Congresul a adoptat o moțiune 
finală prin care l-a desemnat 
pe Gaston Defferre drept can
didat la alegerile prezidențiale. 
Din partea SFIO. Congresul 
i-a dat totodată dreptul lui 
Defferre să conducă în mod li
ber campania electorală fără 
controlul partidului.
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O imagine de pe șantierul de construcție al Uzinei metalurgice din Siberia apuseană.

prin întîlnirile ulterioare cu alți 
tineri, cu alte fapte.

A doua zi, o șosea de asfalt te 
duce peste timpuri și dealuri, prin 
sate, pe lîngă colhozuri și lanuri 
de pe care s-a cules bumbacul, 
spre orașul industrial Circik, la 
40 de km de Tașkent, la ieșirea 
din extremitatea vestică a munți
lor Tian-Șan.

Circikul pare la prima vedere o 
stațiune de munte pentru odihnă 
(și într-o oarecare măsură chiar 
este). Un oraș cochet cu străzi 
absolut drepte, în totalitate noi. 
Existența orașului a fost determi
nată de apariția industriei, aici pe 
malul rîului Circik, la ieșirea din 
munți, aproape de nodul energe
tic creat printr-o cascadă de hidro
centrale.

Circikul are o istorie scurtă dar 
cu o mare concentrație de roman
tism.

înainte era aici un sat care se 
chema Cipceak și care era încon
jurat de bălți și lacuri. Pentru că 
exista aici o mare rezervă de ener
gie a apelor, pe atunci nefolosite, 
s-a construit mai întîi un canal 
pe cursul căruia au fost instalate 
3 hidrocentrale. Așa s-a hotărît să 
se construiască aici mai întîi com
binatul chimic. Combinatul chimic 
împreună cu Uzina „Transforma

torul" și „Uzbekchimmaș", îm
preună cu Uzina „Circikselmaș" 
și cu Trustul de construcții (care 
este acum ocupat în special cu 
șantierul noului combinat electro
chimie) alcătuiesc complexul in
dustrial al Circikului. Tinerii lo
cuitori ai orașului mi-au vorbit 
despre viitorul combinat electro
chimie, despre proporțiile lui im
presionante, despre cantitățile 
mari de produse chimice diverse, 
îngrășăminte minerale care vor fi 
produse aici. Circikul va căpăta 
astfel un caracter industrial și mai 
pronunțat.

Pășesc pe poarta Combina
tului „Uzbekchimmaș11 și iată la 
scara unui singur fragment preo
cupările, universul tinerilor mun
citori din Circik. 550 de com- 
somoliști din combinat au pri
mit Diploma de onoare a Comi
tetului Central al Comsomolului. 
Asta vorbește cu prisosință despre 
seriozitatea muncii lor. Dintre ei 
4?5 învață la Institutul politehnic, 
la școli tehnice, la școli serale, 
ceilalți tineri învață la cercurile 
tehnice din combinat.

In general preocuparea pentru 
învățătură este într-atît de mult 
generalizată, încît fiecare dintre 
comsomoliștii uzinei învață. Și în
vățătura este în special legată de 
nevoile producției. Fiecare învață, 
se specializează într-o anumită ra
mură tehnică. Există în privința 
asta un sistem de învățămînt în 
uzină, bine pus la punct.

In secții, printre instalațiile chi
mice în fabricație, cățărați pe co
loși metalici, luminați de fulgerele 
albe ale flăcării de sudură, în zgo
motul sacadat al ciocanelor pneu
matice, lucrează mulți tineri. Unul 
dintre ei, pe care l-am găsit mai 
liber, Viaceslav Utkin ne-a spus cu 
o demnitate simplă că face parte 
din cea mai bună brigadă a com
binatului, că învață la școala se
rală, că citește foarte mult. Citește 
pentru că fără asta nu poate 
trai; cititul, cultura în gene
ral, au intrat în imperativele 
zilnice ale vieții lui. Bucurii re
cente : a primit Diploma de onoare 
a C.C. al Comsomolului și a cuce
rit gradul III de calificare profe
sională.

In altă hală am făcut cunoștință 
cu numerosul colectiv al brigăzii 
condusă de Mustafaev Raim. Bri
gada se afla în pauza de prînz și 
în cele cîteva minute pînă la în
ceperea lucrului toți ascultau la di
fuzor comunicatele TASS privind 
Plenara P.C.U.S. Ia care se dezba
teau problemele dezvoltării indu
striei chimice. Băieții surîdeau. A- 
veau pentru asta un motiv spe
cial. La Navoire se construiește 
un nou combinat de îngrășăminte 
minerale. Pentru combinatul a- 
cesta brigada a executat agre
gate pe care le-a livrat cu mult 
înainte de termen.

Circik. Un nume cu rezonanțe 
noi. Un oraș a cărui faimă se 
află în ascensiune. Un oraș cu
prins în planurile de dezvoltare a 
industriei chimice sovietice.

Un oraș a cărui vîrstă rămîne 
constantă pentru că mereu este 
cu ceva întinerit. In trecutul lui 
nu poți parcurge decît $0 de ani 
dar poți să vorbești cu destulă 
precizie despre o istorie viitoare, 
infinit mai amplă.

MIHAI CARANFILTELEGRAME
Cu prilejul celei de-a XVI-a 

aniversări a semnării Tratatu
lui de prietenie, colaborare si 
asistență mutuală între R. P. 
Romînă și Uniunea Sovietică, 
tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, a trimis tovară
șului A. A. Gromîko, minis
trul afacerilor externe al 
U.R.S.S., o telegramă de felici
tări cordiale, prin care-i 
urează noi succese în activita
tea sa rodnică, dedicată dez
voltării relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările 
noastre, realizării politicii ex
terne a guvernului sovietic.

victoriei cauzei socialismului 
și a păcii.

★
Cu același prilej, tovarășul 

A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., a 
trimis tovarășului Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Romîne, o te
legramă în care transmite cele 
mai cordiale felicitări și își 
exprimă încrederea că priete- 
tenia și colaborarea frățească 
sovieto-romînă se vor dezvol
ta și întări și în viitor în inte
resul ambelor popoare, al cau
zei păcii și socialismului.

(Agerpres)

TOKIO. — La invitația Consiliu
lui general al sindicatelor din Ja
ponia (S.O.H.Y.O.), o delegație 
sindicală romînă, condusă de dr. 
Decebal Colită. membru supleant 
în Prezidiul C.C.S., președintele 
Comitetului Uniunii Sindicatelor 
din unitățile sanitare, a făcut o 
vizită în Japonia.

Cu acest prilej. Ion Obradovici, 
ministrul R. P. Romine la Tokio, a 
oferit un cocteil în saloanele Le
gației la care au participat Iwai, 
secretar general a! S.O.H.Y.O., și 
alți reprezentanți ai conducerii 
centrale S.O.H.Y.O.. președinții 
unor sindicate din Tokio și pro
vincie, precum șl alți reprezentanți 
ai mișcării sindicale din Japonia, 
cu care delegația romînă a venit 
în contact în timpul șederii sale 
în Japonia.

BUENOS AIRES. — In orașul 
Rosario, provincia Santa Fe, a 
avut loc o adunare consacrată 
sărbătoririi a 70 de ani de la naș
terea lui Victorio Codovilla, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Argentina și unul din fondatorii 
lui.

Cei care au luat cuvîntul la a- 
ceastă adunare au vorbit despre 
viața și lupta lui Codovilla pentru 
crearea Partidului Comunist din 
Argentina, pentru unitatea rîndu- 
rilor lui pe baza ideilor atotbirui
toare ale marxism-leninismului.

TOKIO. — Ministerul afacerilor 
externe al Japoniei a transmis la 
3 februarie Misiunii Coreei de sud 
la Tokio o notă de protest împo
triva atacării și reținerii la 29 ia
nuarie de către organele sud-core- 
ene a unui vas pescăresc japonez 
într-o regiune din sud-vestul 
peninsulei coreene.

Pe
După lovitura de stat 
din Vietnamul de sud

CARACAS. — După cum trans
mite agenția Prensa Latina în re
giunea muntoasă „La Negrită- din 
statal Trujillo au avut loc în ulti
mele zile lupte între unități ale 
partizanilor venezueleni și trupele 
guvernamentale. Numeroși țărani 
din această regiune au fost ares
tați sub învinuirea că au colabo
rat cu partizanii. La fața locului 
u fost aduse noi întăriri de trupe.

NEW YORK. — La New York a 
avut loc luni o puternică acțiune 
de protest împotriva segregației 
rasiale existente într-un mare 
numdr din cele 850 instituții publi
ce de învățămînt ale orașului. A- 
proape 300 000 de școlari, în majo
ritate negri si portoricani, relatea
ză agenția U.P.I., au boicotat 
cursurile, răminind la casele lor.

După cum transmite agenția 
U.P.I., „demonstrațiile, boicoturile 
și pichetele ar putea să se răspîn- 
dească în întreaga țară ca un pro
test pe scară națională Împotriva 
segregației în școli".

LONDRA. — La Londra s-a anun
țat în mod oficial că compania 
„Leyland Motors" a semnat un 
nou acord cu Republica Cuba cu 
privire la livrarea de autobuze. 
Potrivit noului acord, compania 
„Leyland Motors" va livra Cubei 
în următorii patru ani încă 1 000 
de autobuze.

DORTMUND. — După cum a- 
nunță agenția D.P.A., Ewald Pe
ters, șeful gărzii personale a can
celarului vest-german Ludwig Er
hard, s-a spînzura't în noaptea de 
duminică spre luni. El fusese ares
tat sub acuzația de a fi participat 
la asasinatele în masă organizate 
de hitleriști în anii 1942 și 1943 
pe teritoriul ocupat vremelnic al 
Uniunii Sovietice.

ROMA. — De ci leva zile vulca
nul Etna a devenit activ. Cantități 
uriașe de lavă se revarsă din 
două cratere ale vulcanului. Deși 
lava este aproape de regiunea lo
cuită și cultivată din jurul vulca
nului, specialiștii care țin sub ob
servație vulcanul au declarat că 
această reizbucnire nu prezintă 
pericol pentru populație. Aseme
nea erupții au fost înregistrate in 
cursul anului trecut.

WASHINGTON. — Jack Ruby, 
ucigașul lui Lee Oswald, asasinul 
prezumtiv ai președintelui Ken
nedy a iost transportat din nou Ia 
închisoarea din Dallas după eiec- 
luarea examenelor psihice cerute 
de tribunalul din localitate. Medi
cii psihiatri care I-au examinat 
n-au constatat nimic anormal în 
creierul lui Ruby. Medicii resping 
afirmația potrivit căreia în mo
mentul asasinării lui Oswald, Ruby 
ar fi fost în stare de depresiune 
mintală.

BUENOS AIRES. — După cum 
anunță agenția Reuter, la 24 fe
bruarie se va deschide, la Alta 
Gracia (Argentina), o conferință 
convocată din inițiativa guvernu
lui argentinian pentru pregătirea 
conferinței mondiale pentru co
merț și dezvoltare, care se deschi
de în martie la Geneva. La Con
ferința de la Alta Gracia, care se 
va ține sub auspiciile Consiliului 
economic și social al O.N.U. vor 
participa, în afară de țările lati- 
no-americane și reprezentanții u- 
nui număr de alte 13 țări ca invi
tați. Aceste țari sînt : R.A.U.,
Etiopia, Iordania, Senegal, Repu
blica Malgașă, Liban, Nigeria, Fe
derația Malayeză, Indonezia. Tu
nisia, India, Pakistan și Iugosla
via. De asemenea, va participa la 
conferință în calitate de obser
vator un delegat al Statelor Unite.
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SAIGON 3 (Agerpres). — 
Noul șef al juntei militare a 
Vietnamului de sud, generalul 
Nguyen Khanh, însoțit de ge
neralul Paul Harkins, coman
dantul șef al forțelor america
ne din Vietnamul de sud, a în
treprins duminică o vizită la 
Ben Cat (localitate situată la 
nord de Saigon) unde trupele 
guvernamentale sînt angajate 
în operațiuni militare împotri
va unităților forțelor patrio
tice. El a avut mai multe con
vorbiri cu ofițerii sud-vietna- 
mezi și americani în legătură 
cu situația militară.

într-o conferință de presă 
organizată cu prilejul acestei 
vizite, generalul Khanh s-a re
ferit la semnificația ultimelor 
evenimente legate de lovitura 
de stat.

La o întrebare referitoare la 
eventualitatea ruperii relațiilor

diplomatice cu Franța, genera
lul Khanh a refuzat să dea 
precizări, menționînd că aceas
tă problemă nu poate fi rezol
vată înainte de a se forma un 
nou guvern. Embargoul insti
tuit de vechiul guvern la im
porturile de mărfuri franceze, 
a spus el. va fi menținut. Răs- 
punzînd, de asemenea, la în
trebarea unui corespondent de 
presă. Khanh a spus că nu 
poate concepe soluționarea 
problemei vietnameze prin 
neutralizare înainte de a în
vinge forțele de partizani. In 
legătură cu aceasta, agenția 
U.P.I. anunță că, cu prilejul 
vizitei la Ben Cat. generalul 
Khanh a ordonat declanșarea 
unei operațiuni împotriva for
țelor de guerilă, primul atac al 
trupelor sud-vietnameze de 
după lovitura de stat.

Acțiuni ale studenților din Ecuador
QUITO 3 (Agerpres). — Fe

derația studenților universi
tari din Ecuador a dat publi
cității o declarație în care 
arată că deoarece Universita
tea centrală și orașul univer
sitar din Quito au fost ocu
pate de trupe s-a hotărît în
ființarea „Universității libe
re " din Ecuador. în declarație 
se subliniază că această uni

versitate va începe să func
ționeze la 12 februarie în di
ferite localuri din Quito, pro
fesorii și studenții fiind invi
tați să colaboreze cu noul cen
tru universitar. Federația 
studenților universitari a 
subliniat, de asemenea, că va 
continua să lupte cu fermitate 
..pentru apărarea și recuceri
rea autonomiei și culturii uni
versitare".


