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DIN ABATAJELE
Tînărui strungar Dumitru Ciocan din secția șasiu a Uzinelor „Tractorul“- 
Brașov, este evidențiat lună de lună pentru realizările sale în depășirea 
sarcinilor de plan. Elev în clasa a Xl-a a școlii medii, el reușește să îm

bine cunoștințele teoretice cu cele practice
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CAMERA
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Ce valoare mare 

au lucrurile... „mărunte11!

ION ROTARU — SECTO
RUL III : „Eu am fost în sec
torul IV, la abatajul condus de 
tovarășul Emeric Cordo. Are 
condiții bune în abataj și poate 
da 2 cîmpuri pe aripă și schimb. 
Acest lucru se poate realiza prin- 
tr-o mai bună organizare. 
Mi-am dat seama că aici lu
crează oameni pricepuți. Am 
observat însă că utilajul pe ca- 
re-1 are brigada nu funcționează 
bine. Crațerul este defect și asta 
poate să fie vina tovarășului Cor- 
do, dar și a serviciului mecanic. 
In orice caz astăzi s-a pierdut 
foarte mult timp cu repararea 
crațerului și nu 
față planului pe 
brigada".

s-a putut face 
care l-a avut

dos. ce rezid-REP. : Brigada 
tate a obținut tovarășe Cordo, în 
acest abataj

EMERIC CORDO : „Noi nu 
am obținut randamentele pe care 
le-a realizat brigada lui Rotaru...

ION ROTARU : „Realizarea a 
două cîmpuri pe aripă și schimb 
depinde și de plasarea oameni
lor în frontul de lucru. In fron
tul de lucru, la tovarășul Cordo, 
s-a lucrat cu 4 oameni. Noi lu
crăm cu cinci oameni. Asta con
tează foarte mult. Și-aș vrea sa 
mai spun ceva: astăzi operațiile 
de perforare au durat circa pa
tru ore. Au durat prea mult..*.

ați lucra
acest abataj?

Am cunoscut în Valea Jiului opinii diverse privind apli
carea și extinderea inițiativei „Două cîmpuri de cărbune pe 
aripă și in fiecare schimb din abatajele cameră-. O parte 
a acestor păreri — în majoritate confirmind valoarea prac
tică și actualitatea acestei inițiative — au fost împărtășite 
cititorilor noștri prin citeva articole publicate în ultimul 
timp.

Minerii de la Petrila — aici s-a născut de fapt Inițiativa 
— ne-au oferit prilejul unei noi dezbateri, de data aceasta 
mai concretă, mai practică. A fost organizat aici un schimb 
de experiență mai original. Cițiva dintre cei mai buni șefi 
de brigadă din sectorul III al minei (sectorul fruntaș pe mină 
și chiar pe intregul bazin) intr-una din zile au devenit, fără 
nici un fel de pregătiri și anunțări, oaspeții citorva brigăzi 
din sectorul IV. Au lucrat in aceste abataje timp de 8 ore 
după care, la ieșire din șut, s-au îndreptat — oaspeți și 
gazde — spre una din sălile de la suprafață. A avut loc o 
discuție la care am fost și noi de față și pe care v-o repro
ducem în acest reportaj. Au participat la această discuție 
tovarășul inginer șef al minei. Lucian Berceanu, șefii de 
sectoare, șefi de brigăzi, mineri.

Oaspeților li s-a pus atunci intrebarea „CUM AȚI ORGA
NIZA MUNCA DACĂ ABATAJUL PE CARE L-AȚI VIZI
TAT ASTĂZI AR FI AL DUMNEAVOASTRĂ?"

Noi ne-am îngrijit ca fiecare șef 
de schimb să aibă chei pentru 
crațer și atunci cînd apar de
fecțiuni să poată interveni direct. 
Și încă ceva. Noi am specializat 
în fiecare brigadă un om care 
știe să prelungească crațerul, să 
facă anumite reparații. Noi nu 
chemăm revizorul decît atunci 
cîpd apar defecțiuni mari. Pe 
cele mici le reparăm noi și nu 
pierdem timp“.

INGINER VASILE BOBEI- 
CĂ, adjunctul șefului sectorului 
IV: „Are dreptate tovarășul 
Laszlo. Și în sectorul nostru șe
filor de brigadă li s-au distribuit 
chei pentru crațere. Dar nu le-au 
păstrat, le-au pierdut. Asta-i rea
litatea. în sectorul III există o 
organizare mai bună, o discipli
nă mai perfectă".

5MERIC CORDO : „E mult.
Dar ce să facem ? E tare căr
bunele".

provizionat cu piese pentru cra- 
țere.

REP. : După părerea dvs., to
varășe inginer, la cite brigăzi din 
sectorul IV se poate aplica ini
țiativa ?t

ING. ȘEF ADJUNCT SIMO- 
TA : „Nu poate să fie mai tare 
decît piatra. Se lucrează cu a- 
celeași utilaje și la piatră și la 
cărbune. La piatră, cu 2 mașini, 
poți să bați în 4 ore 20 de găuri".

ION ROTARU: „Aveți drep
tate. Astăzi tovarășul Cordo, cînd 
a fost gata cu găurile, n-a mers 
crațerul. Pe urmă șeful brigăzii 
a plecat după materiale. Pînă 
le-a adus, pînă le-a aranjat, a 
mai trecut o oră. La mine în 
brigadă, nu se. întîmplă așa ceva. 
Sectorul nostru este mai bine a-

Ar ii util un nou schimb 
de experiență

REP.: De ce există diferențe 
de aprovizionare la sectorul IV 
față de sectorul III ?

ION ROTARU : „Asta depin
de de conducerea sectorului".

ȘTEFAN LASZLO (șef de 
brigada în sectorul HI) : „Eu 
găsesc de vină aid și brigada. 
Eu știu că tuturor brigăzilor li 
s-a dat cite un set complet de 
scule. Dar dacă nu le păstrezi...

VASILE BOBEICÂ: 
toate locurile de mun-

ING.
„Nu la
că. Se poate Ia Cordo, unde a 
fost tovarășul Rotaru, la 4—5 
brigăzi în medie. în momentul' 
de față nu aplică inițiativa nici 
o brigadă...

REP. : Tovarășe inginer, șe
fii de brigadă din sectortd IV 
au fost în vizită la sectorul III 
să vadă cum se aplică practic, 
acolo, inițiativa ?

Lingă Predeal, iama și-a arboret

S*a terminat construcția digului
din Insula Mare a Brăilei

Lucrătorii de pe șantierul de 
hidroameliorații din Insula Mare 
a Brăilei au terminat construirea 
digului inelar, în lungime de 135 
km, care ferește de inundații o 
suprafață de aproape 72000 ha.

Lucrînd cu peste 400 utilaje 
terasiere grele, buldozere, scre- 
pere, gredere, defrișoare etc. ei 
au reușit ca de la 1 iulie și pînă 
în prezent să termine cea mai 
mare lucrare de indiguire reali
zată pînă în prezent în țara 
noastră.

Lucrările de defrișare a pădu
rilor de pe traseu, curățirea te
renului de rădăcini și de con-

strucțig. fi finisare a ăig&â au 
fast făcute în înttegane cu rt&- 
loace mecanizate. In cwzsd lu
crărilor de construcție a dîgulxa 
au fost defrișate 1138 ha pădure 
de salcie i de pe traes,
iar in cei de dig con-
struiți s-au excavat și așezat pe
ste 9280000 mc pămint.

In aceste zile, se fac ultimele 
finisări la porțiunile de dig nou 
construite și are loc mutarea uti
lajelor ter osier e din Insula Mare 
a Brăilei, pe șantierele de hidro
ameliorații de la Brateș, P run
da și altele.

(Agerprer)

Locuințe noi

ING. VASILE BOBEICĂ: 
„Nu, n-au fost. Am fost eu. 
Și-ar fi bine să organizăm ast
fel de vizite...".

Dialogul dintre oaspeți și 
gazde a început în mod pasio
nant. Să-l urmărim insa atent

Proletari din toate țările, uniți-vă!

0

cînteia
tineretului
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îndeplinit

Cu prilejul

Cu planul anual

comemorării

• PLOIEȘTI (de 
Ia corespondentul 
nostru). — Pînă ieri, 
colectivele de muncă 
din 21 de întreprin
deri industriale din 
regiunea Ploiești au 
raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe 
anul în curs. Printre 
acestea se află cele 
ale Trustului minier 
„Muntenia", Fabricii 
de ciment Comarnic, 
întreprinderii de re
parat utilaj energetic 
din Ploiești, Uzinei 
mecanice Buzău, I. F. 
Cîmpina și altele. De 
Ia data îndeplinirii 
planului și pînă în 
dimineața zilei de 12 
decembrie valoarea 
produselor date pes-

te plan de întreprin
derile amintite depă
șește suma de 
1 700 000 lei. Numai 
minerii Trustului 
„Muntenia" au extras 
peste prevederile pla
nului anual aproape 
35 000 tone substanțe 
minerale utile dintre 
care 28 500 tone sare 
gemă.

• PITEȘTI (de la 
corespondentul nos
tru). — Forestierii 
argeșeni au raportat 
îndeplinirea înainte 
de termen a planului 
anual. Această reali
zare se datorește ex
tinderii mecanizării Ia 
toate lucrările, creș
terii productivității

muncii și organizării 
muncii în brigăzile 
complexe de lucru. 
Peste 50 la suta din 
brigăzi au lucrat în 
acest an după aceas
tă metodă.

Printre colectivele 
fruntașe în îndepli
nirea sarcinilor de 
plan se situează I. F. 
Stîlpeni, Iblea și 
Domnești. In cadrul 
D.R.F.F. Argeș, s-au 
produs pînă acum 
însemnate produse 
peste . plan ca: 1 000 
mc cherestea, 5 500 
mc lemn de foioase 
pentru construcții și 
3 000 mc lemn de ce
luloză, 2 000 mc lob
de industriale etc.

75

La Școala de 8 ani din Humu- 
lești s-a deschis sîmbătă o expo
ziție de documente și fotografii 
înfățișînd momente din viața și 
opera marelui povestitor Ion 
Creangă. Pot fi văzute în foto
copii diferite acte personale ale 
scriitorului, care s-a născut și a 
copilărit pe aceste locuri, docu
mente în original ale vremii, care 
atestă prietenia lui Creangă cu 
poetul Mihail Eminescu la Iași, 
precum și pliante și studii refe
ritoare la opera povestitorului 
humuleștean.

*

In cadrul comemorării a 75 de 
ani de la moartea lui Ion Crean
gă, în sala de lectură a Bibliotecii 
centrale regionale din Iași a avut 
loc sîmbătă un simpozion literar 
privind viața și opera scriitorului. 
Și-au dat concursul actori ai Tea
trului Național din localitate.

Tot la Iași Teatrul de păpuși 
prezintă zilnic timp de o săptă- 
mînă pentru cei mici dramatizări 
după povestirile lui Creangă: 
punguța cu doi bani", „Capra 
cu trei iezi", povestea porcu
lui*.

Revista „lașul literar" a con
sacrat ultimul său număr, recent 
apărut, marelui scriitor moldo-

de la moartea lui I. Creangă

ARTISTULH
al său, 
autorul 
deschi- 
romîne 

găsim

entru o cit 'de mică 
operă de artă tre
buie un talent niă- 
ricel", spunea Ca- 
ragiale. Ce a vrut 
să zică cu acest 
„aforism4*

de altfel nesemnat, 
„Momentelor" ? Daca 
dem Dicționarul limbii 
literare contemporane, 
adjectivul astfel tălmăcit„Di
minutiv aj lui. „mare". Așa este, 
de bună sehmă, dar intenția sti
listică a scriitorului, care viza 
un efect de contrast, a fost a- 
ceea de a sugera augmentati
vul, neexistent în limba noa
stră, al lui mare. Dacă această 
vorbă ar fi fost rostită înaintea 
Iui Creangă, nu mă îndoiesc că 
genialii umoriști s-ar fi înțe
les din intonație, fără nevoia 
unei discuții gramaticale, deși 
amîndurora nu le erau de loc 
neplăcute asemenea subiecte, 
pline de surprize și de agre-

(Cor.tiiacTe in pag. a Ii-a)
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MIHAI CARANFIL 
CONSTANTIN PRIESCU (Ațerpra)

ment.„Hîtru“ șl unul șl altul, 
în ambele sensuri ale cuvîntu- 
lui (inteligent, și glumeț), ei 
s-ar fi înțeles și asupra condi
ționării talentului. ‘ “ 
crede în caracterul 
înzestrării artistice, 
se poate dezvolta 
exerciții și trudă. Ca să creas
că „măricel", talentului nu-i 
trebuie nimic altceva decît 
muncă, muncă și iar muncă. 
Acesta era punctul de vedere 
al Iui Caiagiale. Același era 
crezul lui Creangă și al lui Emi- 
nescu, nedespărțiți prieteni ai 
veleatului ieșean al marelui 
poet, înainte de mutarea lui la 
București, în ^toamna anului 
1877. Manuscrisele celor trei 
mari contemporani, cîte au ră
mas sînt o mărturie grăitoare a 
grijii supreme de exactitate și 
de expresivitate, carei-au călă
uzit de-a lungul întregii lor ca
riere scriitoricești. Cp ar pe 
exemplarul revistei „Convorbiri 
literare", unde i-au apărut cele 
mai multe dintre povești, și 
trei din cele patra capitole de 
amintiri, recitindu-și proza 
proaspăt ieșită de sub tea^c, 
Creangă nu pregeta să îndrep
te. să șteargă, să adauge, cu un 
ochi critic, atent și lucid. Unii 
dritre colegii săi învățători, 
coautori de manuale didactice, 
nu se cum se putea
ca la redactarea unei simple 
bucăți de citire pentru abece
dar. Creangă să se muncească 
ceasuri și zile de-a rîndul, tot 

predarea ei, cînd lor 
le —iuțea treaba fără nici o 
bălaie de cap, ca în joacă ! Ei 
nu se sfian să spună despre 

ti e c = - tare de că- 
tărină. și că meritul poveștilor 
fa se curine mai mult soaței 
iu. Ttsca Variic, adevărata lor 

! Iată, așadar, cărei 
prtme dri postume s-a expus 
penalul povestitor îi memoria
list. cit pe aci de a fi pus în- 
tr-o jignitoare subordine, nu
mai și numai pentru că instinc-

Oricît s-ar 
înnăscut a! 
aceasta nu 
decît prin

tul și. rațiunea l-au îndemnat 
permanent să evite improviza
ția și scrisul de mîntuială.

Un studiu comparativ4 al ma
nuscriselor —- salvate de admi
ratorii .lui Creangă de pe tara
bele băcanilor și precupeților, 
unde ajunseseră din mila ace
leiași Ținea — ar fi foarte pil
duitor asupra metodei de lucru 
a neasemuitului artist. Nease
muit, atît în rîndurile povesti
torilor „populari", cît și al me
morialiștilor romîni, a ciror 
îndoită cunună o deține huinu- 
leșteanul. Nu ește aci locul pen
tru o asemenea cercetare, de 
strictă metodă filologică și stilis
tică. Deocamdată, ne vom mulțu
mi să atragem luarea aminte a- 
supra unora dintre procedeele 
artistice ale lui Ion Creangă. Lu
crarea nu este dintre cele mai 
ușoare, pentru că multe din 
expresiile lui sînt adevărate 
creații, nemaiîntîlnite pînă Ia 
el, chiar dacă ni se pare că ele 
au fost turnate într-un tipar 
popular. Cînd povestește, bună
oară, că a lipsit, copil fiind, 
mai multe ceasuri de acasă și 
i s-a făcut foame mare de atîta 
alergătură și joacă, expresia 
practică a acestei nevoi fizio
logice este hstfel formulată f 
„... ar fi trebuit să înceapă a mi 
se pune soarele drept inimă, 
după cum se zice, căci era tre
cut de amiază („Amintiri**, li)« 
Ce este drept, același dicționar, 
mai sus citat, dă această ex
presie : „Ai. se pune" (cuiva) 
soarele drept inimă și o tălmă
cește astfel r „a i se face (cuiva) 
foame". Dicționarul, credem, a 
găsit expresia în Creangă, iar 
autorul o dă ca pe una curen
tă. Rămîne de văzut, dacă ea 
mai figurează undeva în scris, 
înainte de Creangă, Oricum ar 
fi, același dicționar nu mai tra
duce expresia de mai sus, dia

ȘERBAN CIOCULESCU

(Continuări tn pag. a IH-a)
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La gospodăria ecăecn.—1 Ta
la hă Ttaiari reg urra Do- 
brogea. acțumea oe nrans- 
porxare a ingrăsâmunoemu 
naturale în ptatforme e în 
toi. Canritâpue ceăe mai 
mari se <tac la grădină și la 
capătul tarlalelor pe care în 
primăvară se va semăna po
rumb. Brigadierul scoate din 
buzunarul tunicii un carnet în 
el sînt cuprinse calcule, care 
subliniază influența gunoiului 
de grajd asupra producției de 
porumb. Brigada lui Petre 
Pădureanu a avut în acest an 
220 de hectare cu porumb. A 
obținut o producție medie de

r* Acum este perioada optimă pentru 
transportul îngrășămintelor naturale

ve valcrcase. S-a stabilit ast- 
ie-, ca transportul să înceapă 
in fiecare zi la ora 6 diminea
ța. cind pănfintul e înghețat 
mai tare. Conductorii sînt aju
taj la Încărcat și descărcat de 
dte doi tineri, iar la fiecare 
"ladtnnă lucrează, prin rota
ție, die 5—6 tineri. De coor
donarea muncii răspunde 
Constantin Cioroiu, secretarul 
comitetului U.T.M., el însuși 
conductor de atelaje. In felul 
acesta s-a ajuns să se facă 
3—t transporturi pe zi — în 
lac de 2—3. In prima zi a ac
țiunii s-au dus la cîmp 30 de 
tone. La 5 zile după aceea se 
ajunsese la 75 de tone. Fi
rește, ritmul a crescut ca ur
mare a repartizării mai mul
tor atelaje, dar și datorită 
muncii bine organizate a tine
rilor. Din cele 2 000 de tone 
planificate, acum se află la 
răsadnițe și în cîmp aproape

1000 de tone. Pînă la încheie
rea lunii, toată cantitatea de 
îngrășăminte va fi la cîmp.

Această acțiune se bucură 
de multă atenție și din par
tea tinerilor colectiviști din 
raionul Brăila. Vă prezentăm 
mai întîi citeva cifre.

Planificat pentru acest an : 
204 000 tone ; realizat pînă 
acum: 221066 tone.

Tovarășul Mihai Gheorghe, 
președintele gospodăriei co
lective din comuna Tudor Vla- 
dimlrescu — ne spunea :

— Intenționăm să folosim 
toate rezervele de îngrășămin
te naturale. Cele 80 de atela
je lucrează din plin. Se fac 
platforme la toate brigăzile. 
Pe toate le acoperim cu pa

N. BARBU 
T. OANCEA

(Continuare tn pag. a ll-a)



13 Decembrie 1918 proclamării Republicii Kenya

re?0. Desen ie produs din presa vremii

stazi se împlinesc 
46 de ani de la 
luptele muncito
rești din 13 De
cembrie 1918, care 
au avut loc în
Capitală. împilate 

și jefuite, masele de oameni 
ai muncii s-au ridicat la luptă 
revoluționară împotriva regi
mului burghezo-moșieresc. în 
acele zile, grevele și demon
strațiile de stradă se țineau 
lanț. Solidarizîndu-se cu mun
citorii tipografi, întreaga mun. 
citorime din București își ma
nifesta hotărirea neclintită de 
a lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor economice, pen
tru libertăți democratice.

...Era în după-amiaza zilei 
de 13 decembrie 1918. Coloane 
de muncitori manifestau paș
nic pe străzile Capitalei în- 
dreptîndu-se spre sediul or
ganizațiilor muncitorești unde 
urma să aibă loc o mare în
trunire de protest. Din mii de 
piepturi răsunau lozincile : 
„Jos starea de asediu !*, „Jos 
cenzura!“, „Vrem pîine 
Ajunși în Piața Teatrului Na
țional, manifestanții au fost 
întîmpinați de gloanțe ucigă
toare. Sute de oameni au fost 
uciși sau răniți. Alte sute au 
fost arestați și .schingiuiți.

Prin eroismul, dîrzenia și 
puterea lor de sacrificiu, 
muncitorii din Capitală au în
scris la 13 Decembrie 1918 o 
pagină glorioasă în istoria 
luptei revoluționare a mișcării 
muncitorești din țara noastră. 
Acțiunea lor a reprezentat un 
moment important în șirul 
marilor bătălii de clasă, al 
avîntului revoluționar al ma
selor, scoțînd în evidență gra
dul de radicalizare și capaci
tatea de luptă revoluționară a 
clasei noastre muncitoare. In 
focul luptelor purtate în acea
stă perioadă împotriva ex
ploatării burghezo-moșierești. 
s-a plămădit avangarda mar- 
xist-leninistă a clasei munci
toare din țara noastră — 
Partidul Comunist Romîn.

Avîntat în lupta și munca 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialismului în patria 
noastră, tineretul nostru cin
stește glorioasele tradiții de 
luptă ale clasei muncitoare 
făurite în focul luptei pentru 
binele celor ce muncesc, pen
tru libertate și progres social.

WUNCITORIu
O erlnt awaatemwenttft a RSvfirșH ittAptnirc* rutnchvrir-ri
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ți ufetpentt ty tagmele

I

Un an dda umma mundfonmei

Extrase dintr-un mani iest diiuzat a doua zi după asasinatul 
de la 13 Decembrie 1918 fi din „Socialismul' In care aa apă
rut articole și desene ce Inferau odiosul masacm <Ln P:s:s 
Teatrului Național, pus Ia cale de regatul burghezo-atceiereee.

în Editura politică 
au apărut: 

tn ajutorul celor ce 
studiază probleme de 
bază ale ponticii 

P.M.R.
(cercuri și cursuri se

rale) anul 11 orașe
312 pag. S lei
In ajutorul celor ce 
studiază probleme destudiază probleme 

bază ale politic» 
P.M.R.

(cercuri și cursuri se
rale) anul II — sate

376 pag. 6 lei

Cum ați lucra 
in acest abataj ?
pentru că el va pune în lumină 
și mâi bin* valoarea pfattică a 
inițiativei, utilitatea extinderii 
ei pentru mina Petrild. Și nu 
nUmai pentru mina Petrila.

ION CÎȘLARU — sectorul 
III: „Ain fosi lia sectorial IV la 
un abataj tot îii stratul III ca și 
al meu. Totuși nu^sînt aceleași 
coi 
cu 
putut __ _ ,
rezultată mai bune. Cînd am a- 
juns în abataj, oamenii erau îm- 

"lar crațerul avea

mdîțiL Dmșii sa ăflă în prezent 
i abatajul £htr-o faKete. Ar fi 
ittit să obțină și dînșii astăzi

abataj,
parțiți bine. Dar crațerul av 
lanțul nipt. Șeful de brigadă
trimis un om după lăcătuș. Și 
atunci l-am întrebat „Ce facem 
acum» stăm pînă Vine lăcătușul 
I-am propus să ne apucăm amîn- 
doi să lungim crațerul. Pînă a 
venit lăcătușul, noi eram gata. 
N.-am văzut aici ca brigada să 
aibă chei și scule necesare, ca să 
poată ea să-și facă singură ase
menea mici reparații".

Tovarășțil Chîriță a fost 
contrazis. Dar s-a învățat 

ceva nou

ENACHE CHIRIȚĂ — secto
rul III; „Eu am fost la brigada 
lui Carol Szabo. Abatajul are 
condiții bune. Am observat o 
neregulă în ce privește colabo
rarea între schimburi. Abatajul a 
fost lăsat de schimbul III nepre
gătit. Era o prinsoare începută 
imediat după rambleu și nu era 
terminată lucrarea... Ei începu-

Sîmbătă seara, la Casa de cul
tură a studenților din București 
a avut loc o adunare festivă con
sacrată proclamării Republicii 
Kenya, eveniment care coincide 
cu prima aniversare a obținerii 
independenței de către această 
țară. La adunare au participat 
studenți kenyeni, și din alte țări, 
aflați la studii în țara noastră, 
precum și studenți romîni din 
Centrul Universitar București.

Adunarea festiv^ a fost deschi
să de Gh. Stănescu, secretar al 
Comitetului U.T.M. al Centrului 
Universitar București. A luat a- 
poi cuvîntul Valeriu Voica, se
cretarul Consiliului Asociațiilor 
Studenților din București, care a 
spus printre altele: „Proclama
rea Kenyei ca republică consti
tuie un nou pas important în di
recția consolidării independen
ței economice și politice, a în
făptuirii unor prefaceri înnoitoa
re în viața țării prin munca avîn- 
tată a întregului popor. Dv., 
studenții din Kenya, ca și cei
lalți studenți străini, aveți prilejul 
să vă pregătiți ca specialiști folo
sitori țării și poporului Dv., sa 

„ cunoașteți multiplele aspecte ale 
mi meii pașnice constructive pe
care o desfășoară poporul romîn 
pe frontul desăvîișirii construc
ției socialiste.

Dînd curs gîndurilor și senti
mentelor studenților romîni uram 
poporului și tineretului din. Ke
nya, cu prilejul marii sărbători 
naționale noi succese în consoli-

----- •-----

Informații
La intrarea principală a 

portului Constanța a fost dez
velită o statuie de bronz a 
jngir>pmlui Anghel Saligny, cu 
prilejul împlinirii, în acest an, 
a 110 ani de la nașterea ace
stui constructor romîn al pri
melor dane și a silozului de 
cereale din port.

★
A apărut almanahul ȘTI

INȚĂ ȘI TEHNICĂ — 
1965. în călătoria, de-a 
lungul celor 208 pagini, bo
gat ilustrate color, cititorii 
fac cunoștință cu cele mai 
noi cuceriri ale științei si 
tehnicii contemporane. Din 
sumar nu lipsesc aici sfa
turile practice pentru ra
dioamatori, nici „Mxgari- 
nul auto", nici curicritățile 
și întîmplările din hanea 
oamenilor de știință șL de
sigur, nici paginile de 
umor_ tehnice-șttirțiâe.

★
Vineri și simbâîâ s-au des

fășurat la^Jași l-icrârile xr~yi 
consfătuiri organizate din ini
țiativa Comitetului de 
pentru construcții arâitecrură 
și sistematizare la^care au tuaî 
parte specSUști dm mai sdto

darea independenței patriei lor, 
în dezvoltarea economică și cul
turala a țării, pentru făurirea 
unui viitor de prosperitate și 
pace".

Din partea studenților kenyeni 
care studiază în Romînia a vor
bit Ogoth Alambo.

După ce s-a referit la marele 
eveniment pe care l-a trăit Ke
nya la 12 decembrie, vorbitorul 
a spus : „De acum înainte lupta 
noastră va fi o luptă pentru in
dependență economică. Mulțu
mim guvernului și poporului 
romîn pentru posibilitatea de a 
studia în această țara".

Studenții kenyeni au fost feli
citați cu acest prilej de repre
zentanți ai studenților străini 
care se pregătesc în țara noastră.

După adunarea festivă a ur
mat un program artistic susținut 
de studenții kenyeni și de un 
grup folcloric al Casei de cultu
ră a studenților din București, 
în continuare a avut loc o seară 
distractivă.

L O.

în premiera — pe scena Studioului experimental al Teatrului „C. I. Nottara' — „Sonet 
pentru o păpușă* de Sergiu Fârcășâh
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SPARTACHIADA DElARNl
IA TG. JIR

Duminică s-a deschis, în mod 
festiv, în orașul Tg. Jiu, Spar- 
tachiada de iarnă a tineretului. 
Inaugurarea marii competiții 
de masă a avut loc în sala de 
gimnastică a Școlii medii „Tu- 
dor Vlâdimirescu". Au luat 
parte sute de tineri, iar spor
tivii fruntași au făcut demon
strații de gimnastică, tenis de 
masă, șah, haltere etc. Apoi, 
în prima etapă, asociațiile 
„Flacăra", „Sănătatea", „Ele
vul", „Știința", „Voința", „IGO* 
și „Victoria" din orașul nostru 
și „Elevul" și „Metalurgistul"- 
Sad, „Elevul" Pestișanl șl „Mi
nerul" Rovinari djn raion, au 
organizat primele întreceri la 
care au participat peste 18 000 
tineri și tinere. Comportări re
marcabile au avut următorii

Campionatul republican de șah
it • S-s

5 victorii „albe-

dreșcu — Gheorghiu renjjză ; Cio- 
cîltea — Neâmțu Nâcu: —
Mititelu 1-T-O ; Șuta Paxtoș 
0—1 ; Soos r-, Gavrilă O—1? Guns- 
barger — Szabo 0—1 ; Stanciu ■— 
Pușcașu 0—1 î Voiculescu — Rei- 
cher’O—1.

In clasament conduce Florin 
Gheorghiu cu 5,5 (1) puncte, .urmat 
de NeâmțU'" 5 puncte, P'artoș 4,5 
(1) puncte, Stanciu și Reiciier cite 
4.5 puncta fiecare. Ciociltea are 
3J5 puncte și două partide între
rupte.

tineri; Nicolae Gheorghiade, 
(Voința Tg. Jiu) la tenis de 
masă, Nicolae Renghea (Voin
ța) la haltere, Maria Lungu și 
Constantin Ciobanu (Sănăta
tea Tg. Jiu) la șah, Delia Ciort 
(Știința Tg. Jiu) la gimnastică 
și Virgil Dumitrescu (Voința) 
la tir.

Aceste rezultate, pe care le. 
considerăm bune pînă în pre
zent, se datoresc faptului că 
Consiliul raional U.C.F.S., îm
preună cu Comitetul raional 
U.T.M., au luat din timp mă
suri practice, eficiente. Astfel, 
în toate cele 54 de asociații 
sportive din oraș și raion s-a 
difuzat regulamentul Sparta- 
chiadei. Au fost instruite din 
vreme comisiile raionale pe 
ramtiră de sport. Pentru popu
larizarea întrecerilor și a tine
rilor care obțin rezultatele 
cele mai bune folosim stația de 
radioamplificare, redînd și 
unele amănunte în legătură, cu 
prevederile regulamentului. 
Activiștii U.C.FiSf au controlat 
dâcă sînt pregătite materialele 
asociațiilor.

Zilele acestea vom amenaja, 
în oraș, un patinoar natural. 
In toate acțiunile folosim și in- 
structorii sportivi, sportivii 
fruntași, profesorii și antreno
rii cu experiență.

tAgerpr»)

MANOLE BALOI 
activat cl Consiliului raional 

U.C.F.S. Tîrgu Jiu

PE SCURT
© în cadrul 

campionatului re
publican de vo
lei, în sala Dina
mo din. Capitală, 
astazi da la ora 
8,30, se vor des
fășura urmato'a*

rele partide : Metalul București —% 
C.S.M. Cluj (feminin) ; Semănătoa
rea București — Metalul Pitești 
(masculin) ; Steaua București —4 
Știința Cluj (masculin).

© „Cupa fede
rației romîne la 
handbal" progra
mează . astăzi, de 
la ora 15,00, 
sala 
din 
partidele :. Rapid 
București — S.S.E. nr. 2 București 
(feminin) ; Voința București — Ști
ința București (masculin) ; Pro
gresul București — Confecția 
București (feminin) ; Steaua Bucu
rești — Rapid București (mascu
lin) ; Știința București — Electro-

. magnetica București (feminin).

în
Floreasca 
Capitală,

în sala de la
Jg stadionul Repu-

blicii din Capita- 
Xs*<a • la s-a desfășurat 

aseară întîlnirea 
amicală • de tenis 

& L ** de masă dintre 
echipele feminine 

A.C.B.B. Paris și Progresul Bucu
rești. Victoria a revenit oaspete- 
lor cu scorul de 5—3.

Astăzi, Cu începere do la ora 
11, în sala sporturilor Floreasca 
echipa A.C.B.B. Paris întîlnește 
formația Voința Bucureștii într-un 
meci, pentru „Cupa campionilor 
europeni". Echipa Voința va fi 
formată din jucătoarele Ella Con- 
stantinescu, Eleonora Mihalca și 
Marta Tompa.

1

Săptămîna viitoare pe ecrane
„MUSAFIRI

ClhDATI

Studiourile din R. P. 
Chineză prezintă un 
nou film pe ecranele 
din tara noastră : 
„Musafiri ciudati pe 
muntele de gheață".

Realizat în gennl 
filmelor de spionaj, 
„MtîSâfiri ciudați pe 
muntele de gheață" își 
desfășoară acțiunea în 
▼ara anului 1951, In
tr-o trecătoare a mun
ților ce străjuiesc de
șertul Gobi.

Scenariul aparține 
lui Pai Sin iar regia 
lui Ciao Sjn-Shui.

DE GHEAȚĂ
PE MUNTELE

Most .li .

Cadm din „40 de minute pînă în zori1

.40 DE MINUTE
PINĂ ÎN ZORI"

..DIAVOLUL
DEȘERTULUI"
Scenariul noii pro

ducții egiptene „Dia
volul deșertului" este 
•eronat de Husein Hil-

mi iar regia de Iusuf 
Sahin. Regizorul Sa
hin a mai fost prezent 
pe ecranele din țara 
noastră cu filmul „Ce
rul infernului".

Pe genericul filmu
lui reapare și unul din 
interpreții filmului 
„Cerul infernului" —■ 
Oman es Șarif.

Studioul „Bielorus 
film" a realizat pe ba
za scenariului semnat 
de R. Vikkers și A. 
Kanevski filmul „40 
de minute pînă în 
zori".

Semnatarul regiei, 
Boris Rîțârev, a mai 
realizat și filmul „In
fringer e“.

în rolul principal, 
Gleb Strijenov, pe 
care l-am mai văzut 
în filmele „La începu
tul secolului", „A 
treia repriză" și „Tra
gedia optimistă".

Pe generic apar și 
alte nume cunoscute : 
D. Miliutenko și S. 
Iakovlev.

UJNACADOURILOR 
,MJNACAOQURILDR 

’NJ^ADOURILOR
IMLORl

GOLKffiLOR 
tfresa&gg 

----ngL.URUCA______
fLOHADAD 
LUNACAD”^1’ 
LUNACADOUR. 

iLUNACAOQURILQR

»;»

Cinematografe

seră o a doua pr.nv.sr. — firi 
să fie terminată prima. Și asta 
ne-a dat mult de lucru.

Eu cred că aid inițiativa au 
poate fi aplicată. Abatajul nu are 
un profil de cărbune curat. Chiar 
dacă s-ar înainta repede nu s-ar 
realiza randamentele de post Și 
problema asta este: să avem și 
cărbune dar și randament*'.

ING..ȘEF LUCIAN BERCEA- 
NU : „Problema se pune invers.

numai atunci cînd ai viteze mari 
de avansare. Și asta cu atît mai 
mult cu cit pentru anul viitor 
sarcinile de plan cresc.
Singurul prin care putem
spori producția de cărbune este 
creșterea vitezelor de avansare. 
Și aceste viteza se pot obține nu
mai prin aplicarea inițiativei.

REP.: Pentru realizarea unor 
avansări mai rapida aici la mina 
Fetrila — care anume operații

în pușcare, este pușcarea pro- 
f)riu-zisă. O altă condiție esenția- 
ă pentru avansări rapide este a- 

provizionarea brigăzilor cu toate 
cele necesare — în funcție de 
cerințele locului de muncă. Lem
nul, materialele necesare, să le 
aibă brigada acolo, la locul de 
muncă, să nu fie pusă în situa
ția să alerge după ele sute de 
metri prin galerie. Transportorul 
să fie toț timpul montat cît mai 
aproape de frontul de lucru, să

rațiuni, este o succesiune absolut 
firească „tăiere, încărcare, arma
re, perforare... Și cu cît reușești 
să faci acest ciclu de operațiuni 
într-un timp cît mai scurt cu atît 
mai repede se poate relua acest 
ciclu. Și cu cît mai multe ase
menea cicluri, cu 
cărbune...".

Am încercat să 
complet dialogul 
și gazde. A fost 
trem

atît mai mult

redăm cît mai 
dintre oaspeți 

. un dialog ex- 
de interesant. Concluziile

URMĂRI DIN PAQINA I
poposit la 
Vechi. “ 
se lucrează 

de la data

Cu

Tocmai în aceste abataje trebuie 
să avem viteze de înaintare mari. 
Mai ales acolo unde nu există un 
profil bun de cărbune trebuie a- 
plicată inițiativa ca să se com
penseze lipsa de profil printr-o 
avansare mai rapidă, și în aceeași 
unitate de timp să scoți aceeași 
cantitate de cărbune, ca atunci 
cînd ar fi un profil normal. Este 
greșit să se creadă că inițiativa 
trebuie aplicată numai acolo 
unde poți scoate ușor două cîm- 
puri și poți încărca 70 de va- 
gonete. Nu. Metoda aceasta ri
dică realizările pe sector tocmai 
dacă o aplici în locurile cu 
productivitate mai scăzută. Nu 
numai acolo unde se pot obține 
6 tone randament pe post și șe
ful de brigadă vrea să scoată 8. 
Ci mâi ales acolo unde se obțin 
numai. 3 tone pe post și randa
mentul trebuie ridicat la 6—7 
tone. Asta este $i .în interesul ri
dicării cîștîgului brigăzilor. Să 
nu limităm aplicarea inițiativei 
numai la locurile’ de muncă foar
te bune. Pentru că locUrîld de

sibilă aplicarea inițiativei la cel 
puțin 4—S' abataje — în spe
cial la cele vizitate astăzi.

Sectorul IV are anumite stag
nări în timpul lucrărilor de ini
țiative — pentru a putea com
pensa aceste greutăți".

pot sa fie scurtate, și în ce fel, 
ce condițti mai trebuie create 
pentru 
tize ?

mai trebuie create 
extinderea acestei iniția-

ȘEF : Una din condițiile 
realizarea unor avansări

Noi argumente 
în favoarea inițiativei

REP.: Intr-o discuție recentă, 
de acum cîteva zile, tovarășul 
ing. W. Suder, directorul general 
al combinatului, afirma că a- 
ceastă inițiativă poate fi aplicată 
în cel puțin 70 la sută din aba
tajele camere ale Văii Jiului. Dîn- 
sul arăta că una din căile reali
zării randamentelor planificate 
pentru anul 1965 (1 500 kg pe 
post) este aplicarea acestei iniția
tive. Asta înseamnă că și la 
mina dvs., pentru această iniția
tivă, există un cîmp mai larg de 
extindere ?

ING. ȘEF: „Situațiile grele 
din mină, în general, Se depășesc

ING. 
pentru____
mai rapide este corelarea timpu
lui de perforare, de curățire a 
găurilor pentru pușcarea propriu- 
zisă. Pentru aceasta sînt necesare 
două lucruri : brigăzile să exe
cute foarte bine lucrările de pre
gătire a pușcării și de asigurare 
a abatajului. Iar artificierii să 
răspundă operativ chemării bri
găzilor. Dar principalul factor 
este brigada. Maistrul și artifi
cierii trec în control prin abataj. 
Puterea abatajului, organizarea, 
cărbunele care se extrage de aici, 
sînt în mîna șefului de brigadă. 
Dacă aceștia sînt buni, și har
nici, și pricepuți ei vor ști unde 
trebuie să intervină, și ce trebuie 
să facă pentru ca fiecare opera
ție să se execute într-un timp cît 
mai scurt. în general operațiunea 
care întârzie, în cazul abatajelor

fie prevăzut crațerul cu jghea
buri pentru ca cea mai mare 
parte a cărbunelui pușcat să cadă 
direct pe transportor și să poată 
fi astfel mai ușor evacuat. Și 
toate aceste operații depind, în 
primul rînd, de șeful de brigadă.

Cheia succesului — 
în mina șefului 

de brigadă

REP. : Cunosc bine toți 
de brigadă aceste lucruri ?.

șefii

toți. 
dau

ING. ȘEF : „Nu cunoso 
Sau dacă le cunosc nu le 
importanța cuvenită. Și în mine
rit nu se pot da întotdeauna re
țete. Pentru că situația fiecărui 
abataj în parte se schimbă de la 
o zi la alta. Numai un miner bun, 
care-și cunoaște bine meseria, va 
ști să rezolve la timp și în mo
dul cel mai fericit situațiile pe 
care le întîlnește. Trebuie bine 
cunoscute principalele operațiuni 
din abataj. Pentru că în orice a- 
bataj sînt cîteva principale ope-

lui au fost limpezi și toți cei de 
față le-au reținut cu multă aten
ție și — sperăm — asta se va 
resimți în rezultatele practice ale 
muncii minerilor din cele două 
sectoare.

Dacă ele însă ar fi fost impor
tante numai pentru aceste două 
sectoare de Ia mina Petrila poate 
ca n-ar fi avut rost publicarea 
acestei relatări (aici lucrurile s-au 
lămurit). Am publicat acest arti
col și ca un răspuns dat celor 
care mai au anumite rețineri în 
aplicarea inițiativei. Vor găsi aici, 
nici vorbă, cîteva concluzii 
idei valabile și pentru dînșii 
egală măsură.

Și 
în

De h ferme, 
direct pe cîmp!
mint, pentru ca fermentarea 
să se facă cît mai bine. Pe

tăblițe sînt indicate cantități
le transportate și solele care 
vor fi fertilizate.

Pe cîmp e un continuu du-te 
vino de atelaje. Cele mai mul
te sînt conduse de tineri. 
Stancu Dragomir, Stan An- 
ghel și Ion Bratosin au efec
tuat deocamdată, cele mai 
multe transporturi. Aflăm că 
numai într-o singură zi, tine
rii au dus la cîmp aproape 1Q0 
de tone de îngrășăminte or
ganice.

A doua zi, am 
G.A.C. Scorțaru 
50—70 de atelaje 
fără întrerupere
de 20 noiembrie. In 15 zile au 
fost transportate aproape 700 
de tone. Acțiunea continuă.

La gospodăriile colective din 
comunele Cioara, Cazasu, în
surăței, Movila Miresii și al
tele, această acțiune antre
nează acum sute de colecti
viști. La G.A.C. Romanu în- 
grășămintele -naturale sînt 
dirijate spre terenurile nisi
poase, acolo unde se vor cul
tiva cartofi, sfeclă de zahăr 
și se va planta vie.

Desigur, pînă la primăvară 
sau la vară, cînd îngrășămin- 
tele vor fi încorporate în sol, 
mai este destul timp. Trans
portul gunoiului la cîmp 
buie efectuat însă acum, 
mijloacele de transport 
mai puțin solicitate la
lucrări și cînd poate fi antre
nat un număr mai mare de 
colectiviști.

CAN-CAN — film pentru ecran 
panoramic — rulează la Patria 
(orele : 9,30; 12,30-, 15,38; 18,30; 
21,15). ȘAPTE ANI DE CĂSNI
CIE — cinemascop — rulează la 
București (orele; 9; 11,30? 14;
i.6,30; 19; 21,15), Melodia (orele : 
9,45; 12-, 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Grivița (orele : 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,15), Flamura (orele : 9,30;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).
CLIMATE — cinemascop — rulea
ză la Republica (orele ? 8; 
13,30; 16,15; 18; 21,40). _ ..
NETERMINATA rulează la Lucea
fărul (orele : 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). ZIUA FERICIRII — 
cinemascop — rulează la Tomis 
(orele : 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,45; 20,30), Modern (orele :
9,45; 12; 14,15, 16,30; 18,45;
21). GHINIONISTUL rulează la 
Capitol (orele : 9,30; 11,45; 14;
16,30-, 18,45; 21), Excelsior (orele : 
10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21),
Floreasca (orele ; 16; 18,15; 20>30). 
MARIA rulează la Festival (orele : 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30-, 20,45). 
TVAILO rulează la Buzești (orele : 
15,30; 18; 20,30). HAMLET - ci
nemascop — rulează la Victoria 
(orele : 10; 14,30; 17,30; 20,30),
VII SI MORT1 — cinemascop — 
rulează la Central (orele : 10,30; 
15; 19). HAINE APROAPE NOI 
— cinemascop — rulează ia Lu
mina (orele • 10,15; 12,45; 15,30'
18; 20,30). 1944-XX-1964 — RAID 
PRIN CINEMATOGRAFIE rulează 
ia Union (orele ; 15,30; 17,15; 19; 
20,45). PROGRAM PENTRU CO
PII — (dimineața) (orele ; 10). 
IOANA ÎN ATAC rulează la Doi
na (orele : 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . 30 DE ANI DE VESELIH
rulează la Giulești (orele : 10; 12; 
14; 16; 18; 20). Feroviar (orele : 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45-, 21),
Arta (orele : 16; 18; 20). SEDUSĂ 
ȘI ABANDONATĂ rulează la în
frățirea între popoare (orele : 10; 
15; 17,30; 20 — duminică orele
11.30) . EXISTĂ UN ASEMENEA
FLĂCĂU rulează la Cultural (ore
le : 15,30; 18; 20,30). VIATĂ
PARTICULARĂ rulează la Dacia 
(orele : 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21). ÎNCURCĂTURA BLES
TEMATĂ rulează la Crîngași (ore
le ; 15; 17,45; 20,30).

10,45; 
CAS^

Televiziune
Duminică 13 decembrie 1964

tre- 
cînd
sînt 
alte

Orele 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tine
retul școlar : Aventurile e- 
chipajului Val-Vîrtej (Strigă
tele deșertului II —■ reluare) ; 
Soarele, apa și cățelul; Poșta 
copiilor. 10;30 — Rețeta gos
podinei. 11,00 — Emisiunea 
pentru sate. 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Festival 
„George Enescu". 19,35 —
Evocare literară „lori Crean
gă". 20,10 — Povestea leului 
— film -documentar despre 
istoricul monedei noastre. 
20,30 —• Filmul „Aventurile
lui Marco del Monte". 21,50 — 
Cîntă orchestra de muzică 
ușoară Claude Bolling. In în
cheiere : Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.
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de pine"; „Vorba ceea: Apără- 
mă de găini, că de cîni nu mă 
tem'; „Vorba ceea:

monismul a fost, 
după cum se știe, 
filozofia antropo
centrică a Renaș
terii care, situîriâ 
omul în 
universului,

centrul 
----------- , năzuia

0 îmbunătățire a speței prin re
întoarcerea la permanența idea
lului de perfecțiune clasică. Eru
diția astfel finalizată caracteri
zează pe marii umaniști. Litera
tura romînă își are umaniștii ei 
in cronicarii Miron Costin, Cons
tantin Cantacuzino și Dimitrie 
Cantemir, în istoricii și literații 
Școlii ardelene, Samuil Micu, Gh. 
Șincai, Petru Maior și Ion Budai- 
Deleanu, în scriitorii postrevolu
ționari A. I. Odobescu și B. P, 
Hașdeu.

De umanismul lui Creangă a 
vorbit întîia oară acad. G. Căli- 
nescu în Viața lui Ion Creangă 
din 1938. Este vorba de un uma
nism sui-generis, ale cărui izvoare 
nu Sînt antichitatea greco-lalină, 
ci folclorul și al cărui scop este, 
ca la Rabelais, jovialitatea, rorriî- 
nește: hazul.
„Creangă — 
terie G. Căli- 
nescu — este un 
umanist al ști
inței sătești, sco- 
țînd din erudi
ția lui un rîs 

fără a fi 
un autor 
prin ma- 

Conținu-

La plăcinte
Înainte
Și la război
înapoi...**

„Cu vorba asta mi-ai adus amin
te de cîntecul cela :

Voinic tînăr cal bătrîn
Greu se-ngădue la drum"

„Vorba ceea: pesemne umbli 
după cai morți să te iei potcoa
vele..." ; „Vorba ceea :

Dă-mi, Doamne, ce n-am avut 
Să mă mir ce m-a găsit".

Opera lui Creangă colcăie de 
proverbe, zicale și citate, multe 
cu sens didactic, dar și mai multe 
căutate pentru aspectul lor pur 
comic. Distincția e greu de fă
cut, cititorul fiind înclinat să în
globeze toate exemplele la a 
doua grupă. Puse la olaltă, ele

SINTEZA DE
terie. __
tul povestirilor și 
AMINTIRILOR 
este indiferent în 
sine ba chiar apt 
de a fi tratat 
liric ori fantastic, vesplă este ho
tărârea interioară, setea nestinsă 
de vorbe, sorbite pentru ele în- 
sile, dintr-o voluptate strict in
telectuală. Obiecte, animale, oa
meni vorbesc într-una, aruncând 
cele mai joviale vorbe prin forma 
lui neașteptată, nicidecum fru
moase prin armonia sunetului, și 
citind neostenit și cu o viteză 
nemaipomenita". Observația este 
reluată de acad. Iorgu Iordan 
în studiul Limbei lui Caragiale 
din 1956: „Procedeul seamănă 
cu citatele din limbajul științific: 
pentru a mări forța convingătoare 
a unei constatări sau observații 
personale, pentru a-i aoorda o va
loare oarecum generală, vorbito
rul invocă autoritatea unui for 
consacrat, în cazul proverbelor, 
autoritatea întregii colectivități 
umane, care, fiind veșnică, știe 
ce spune, deci nu poate greși..."

Gustul paremiologic (proverbe
lor) îl are atît autorul cît și eroii 
lui. Aceștia din urmă spun cu 
atît mai multe pilde, cu cît sînt 
mai înaintați in virstă și au mai 
multa experiență, ca împăratul cu 
trei feciori ain Povestea lui Harap 
Alb care e un vorbitor aproape 
numai în maxime:

,Ai auzit vorba aceea că: Go- 
lătaiea încunjură, iară foamea dă 
de-a dreptul"; „Lac de-ar fi, 
broaște sînt destule..."; „Vorba 
ceea: fiecare pentru sine, croitor

ÎNȚELEPCIUNE
dau naștere unei bufonerii ase
mănătoare cu Păcală și Tîndală 
de C. Negruzzi: „Vorba ceea: 
Lucrul rău nu piere cu una cu 
doua" ; „Vorba ceea: Paza bună 
trece primejdia rea"; „Vorba 
ceea : Fata goală, traistă ușoară"; 
„Vorba ceea: Ursul nu joacă de 
bună voie" ; „Vorbă multă, să
răcia omului" ; „Frica-i din rai, 
sărmana"; „Fuga-i rușinoasă, 
da-i sănătoasă" ; „Vorba ceea: 
Toată pasărea pe limba ei piere'; 
„Frate, frate, dar pita-i cu bani"; 
„Vorba ceea: Nevoia învață pe 
cărăuș" ; „Vorba ceea: Și piatra 
prinde mușchi, dacă șede mult 
într-un loc** ; „Vorba ceea : Rău-i 
cu rău, dar mai rău făr-de rău' ; 
„Vorba ceea: A ajuns oul mai 
cuminte decît găina" ; „Vorba 
ceea: Șede hîrbu-n cale și ride 
de oale" ; „Bine-a mai zis cine-a 
zis că boii ară și caii mănîncă" ; 
„Vorba ceea: Părinții mănîncă 
aguridă și fiilor li se strepezesc 
dinții' ; ,,Lenea-i împărăteasă 
mare"; „Vorba ceea: frica pă
zește bostănăria" ; „Vorba ceea : 
capra sare masa, și iada sare 
casa" ; „Este o vorbă : tot paiul 
are umbra lui și tot sacul își gă
sește petecul' ; „Vorba ceea : 
Cind se-nsoară, nu-i de moară" ; 
„Vorba cîntecului:

„Vorba ceea : La unul fără suflet, 
trebuie unul fără de lege**; 
„Vorba ceea: în care cămeșă s-a 
miniat, într-aceea s-a desmînie' ; 
„Vorba ceea : lasă-mă să te las**; 
„Vorba ceea: sînt cinci degete 
la o mină și nu samană toate 
unul cu altul" ; „Vorba veche : 
tot un bou ș-o belea" ; „Vorba 
ceea: Tot bogatul minteos yi 
tinărul frumos' ; „Vorba ceea: 
Dee-mi-o Dumnezeu, dar nu-mi 
trebuiește**; „Vorba ceea : „Arde 
focu-n paie ude" ; „Știi că este 
o vorbă: Cind nici nu te gin- 
dești, atunci te trintește**; „Vor
ba ceea: Cine poate oase roade, 
cine nu nici came moale" ; „Vor
ba ceea: Dacă s-a da baba jos 
din căruță, dc-abia i-a fi mai 
ușor iepei"; „Vorba ceea: Nu-i 
Tanda, și-i Manda; nu-i tei- 
belei, ci-i belei-tei... de curmei"; 
„Pe semne n-ai auzit vorba ceea 
că de păr și de coate goale nu 
se plînge nimene**; „Vorba ceea : 
Zi-i lume și te mîntuie' ; „Căci 
știi că este o vorbă: Nu aduce 
anul ce aduce ceasul" ; „Ei apoi, 

vorba ceea: Fă 
bine, să-ți auzi 
rău"; „Vorba 
ceea: Dă-i cu 
cinstea să piară 
rușinea". „Bi
ne-a zis cine-a 
zis, ca să te fe
rești de omul 
roș, căci e diștai 
dracul în picioa
re..." 
ceea : 
Viță de 
învie, 
Iară vița 
tot răgoz".

„Ș-apoi vorba ceea : Țiganul cînd 
i-e foame, cîntă; boierul se plim
bă cu mîinile dinapoi, iar țăranul 
nostru își arde luleaua și moc
nește într-însul" ; „Vorba ceea : 
Lasă-l, măi! L-aș lăsa eu, dar 
vezi că nu mă lasă el acum" ; 
„Vorba ceea : Ne-am pricopsit 
cu cai cu tot' ; „Vorba ceea: 
Hai în car! — Baiu! — Hai în 
căruță! — Baiu! — Hai în te
leagă! — Baiu! — Hai pe jos! 
— Baiu 1“ ; „Vorba unei babe : 
Să dea Dumnezeu tot anul să 
fie sărbători și numai o zi de lu
cru : și atunci să fie praznic și 
nuntă" ; „Vorba cîntecului:

„Vorba

vie tot

de boz

Fugi de-acolo, vină-ncoace 
Șezi binișor, nu-mi dă pace**.

De-ar ști omul ce-ar păți
Dinainte s-ar păzi"

Sinteza de înțelepciune și umor, 
opera lui Creangă este exprimată 
impersonal, in formule gnomice, 
memorabile. Contribuția artistică 
a lui Creangă te face astfel 
transportînd tn zona superioară 
a artei universale mijloacele spe
cifice ale artei rormnești. îmbo
gățirea patrimoniului național al 
artei a însemnat întotdeauna și 
o îmbogățire a celui universal.

AL PIRU

LA BUFTEA: Amintiri din copilărie*
„Nu știu alții cum sînt, dar 

eu, cînd mă gîndesc Ia locul 
nașterii mele, la casa părinteasca 
din Humulești;.." In interiorul 
casei din Humulești, reconstituit 
cu minuție arheologică de către 
scenograful Guță Știrbu, pe unul 
din platourile studioului de la 
Buftea, așteptăm cu răbdare. 
Cînd acomodarea cu atmosfera 
Amintirilor era totală a apărut și 
gazda noastră. Elisabeta Bostan, 
regizorul ecranizării „Amintiri 
din copilărie" revenea în mijlo
cul echipei sale din Franța, unde 
însoțise scurtmetrajul artistic 
„Năică".

— Pentru mine „Năică" a fost 
un film de experiență, de expe
rimentare a instrumentelor cine
matografice precedînd aborda
rea unui subiect pe cît de ge
neros pe atît de dificil cum este 
opera „Amintiri din copilărie".

Sub acoperișul sprijinit de 
bîrne grele, bătrînești, de stejar, 
decopertat pe jumătate, deasupra 
căruia străjuiesc ochiurile, oarbe 
acum, al© reflectoarelor de pe 
platou, toponimia cu vibrații 
neologistice (Teheran, Tours, Di
jon — locurile unde Năică, fe
ciorul moldovean, a fost încu
nunat cu titluri și premii) nu 
sună strident ci transmite o lau
dă acestor locuri. Casa zdravănă 
de munte moldav cu pereții'căp
tușiți cu scorțare ne amintește 
graiul sfătos al povestitorului: 
„...dar am țhiut sâ arăt că hu- 
muleștenii nu-s trăiți ca în bîrlo- 
gul ursului, ci au fericirea de a 
vedea lume de toată mîna".

— Dintotdeauna am rîvnit să 
mă pot apropia de această mare 
personalitate a literaturii noa
stre — ne spune Elisabeta Bo
stan. Am copilărit prin locurile 
„Amintirilor...", am ascultat pro
babil aceleași basme și frumuseți 
pe care le-a auzit de la mama 
sa și Nică a lui Ștefan a Petrii. 
Mai târziu, cînd începuse să mi 
se contureze ecranizarea acestei 
opere (deși temerile sînt departe 
de a mă fi părăsit), am reînceput 
peregrinările mele prin locurile 
copilăriei lui Creangă. Pentru a 
găsi interpretul lui Creangă — 
copil am căutat în școlile din 
Iași, Bacău, Piatra Neamț, Hu
mulești, Broșteni, Pipirig, pe Va
lea Bistriței, printre cei peste 
10 000 de copii vizionați, pe in
terpretul ideal. Cred că l-am gă
sit în persoana elevului Ionel 
Bocancea de la școala din Bicaz.

„Și unde nu s-au adunat o 
mulțime de băieți și fete Ia școa
la între care eram și eu, un băiat 
prizărit, rușinos și fricos și de 
umbra mea“. Ionel Bocancea, cel 
mai tînăr actor de pe platourile 
de la Buftea, în afara obiectivu
lui de filmat e după cum mi-au 
spus cei ce l-au cunoscut, un

Ilustrație la „Punguța cu doi bau' de G PrizafA

Horia Gane

întâmplare
cu Nică

Dar do Nică, 
de Nic-a lui Ștefan a Petrii, 
cum am uitat ?
„.Nică se întoarce, 
cu trăistuța de școală, 
pe o zare a somnului, 
de la scăldat
Țopăie într-un picior : 
De pe-o geană și-o geană, 
și din fiecare ureche, 
își scutură frinturi de Ozană. 
Dar dinspre soarele 
apunînd între rugi, 
doi hojmalăi se rup după el 
— Fugi, Nica, fugi 1 
Nică, zvîrrr! în ei, 
și în soare, 
cu tocul, cu călimara, 
și tuleo-ntr-o fugă de-acele.»

După-o rotire 
silabisita-a pămîntuloi, 
soarele răsări cu ele—

Secvența Hln tîig cu pupăza din tei4

băietan îndrăzneț car© leagă 
ușurință prietenii cu oamenii 
toat© vîrstele.

— Din iunie am petrecut 
echipa multe săptămîni pe

cu
de

cu
___ ,r_____ _ipL____ _ x a- 
ceste locuri, care au devenit fa
miliare tuturor colegilor mei. 
Mircea Constantinescu, care-1 va 
interpreta în film 
Coțcariu, i
interpreta în film pe Nichifor 
Coțcariu, a fost prezent în 
mijlocul localnicilor cu 10 zile 
înaintea noastră. Reușise să de
vină din partea locului, îneît vi
zitatorii casei-muzeu din Humu
lești îl confundau cu ușurință. 
Maestrul Ciubotărașu, care-1 va 
interpreta pe Creangă din ulti
mele zile ale vieții, a avut plă
cuta surpriză să. revină prin păr
țile lașului după o absență de 
15 ani, dar nu fără a fi primit 
cu aceeași familiaritate de lo
calnici. Peste tot grija popu
lației s-a revărsat cu generozitate 
asupra noastră. Nu este vorba de 
felul în care sînt primiți actorii 
ori unde ar merge în țară, ci și 
de faptul că îndrăzneam să reîn
viem pe ecran paginile „Aminti
rilor..." pe care ei le îndrăgesc 
atît de mult. Secvența din tîrg 
cu pupăza din tei a fost reali
zată cu o figurație de 1500 de 
țărani. Buni păstrători ai tradi
țiilor, localnicii au venit cu por
tul epocii lui Creangă ușurîn- 
du-ne filmarea.

„Și unde nu pornește stînca Ia 
vale, săltînd tot mai sus de un

stat de om, și trece prin gardul 
și prin tinda Irinucâi. pe Ia 
capre, și se duce drept în Bistrița, 
de clocotea apa..."

— Filmările exterioare ne-au 
pus probleme deosebite. A tre
buit să reconstituim casa Irinu- 
căi, biserica cu școala, bojdeuca 
de pe dealul Țicăului, să recon
stituim străzile din Humulești 
eliminînd atributele urbanistice 
prezente atît de pregnant astăzi 
în locurile copilăriei lui Creangă. 
Am filmat deja 75 la suta din 
material. După ce vom termina, 
în cîteva zile, interioarele re
constituite pe platou, așteptăm 
să cadă nămeții pentru a ne 
continua lucrul la Humulești. A- 
vem o echipă tînără și entu
ziastă. Ne înțelegem foarte bine. 
Ne-am propus să nu ne abatem 
de la firul epic al Amintirilor, 
încercînd să oferim o ecranizare 
fidelă a minunilor copilăriei. De 
aceea folosim culoarea în evocă
rile din copilărie, iar alb negru 
în ultima perioadă a vieții lui 
Creangă.

— Va fi un film despre copi
lăria lui Creangă, dar nu numai 
atît...

Căci citîndu-1 pe G. Călinescu, 
cel mai mare exeget al inegala
bilului povestitor, „Creangă po
vestește copilăria copilului uni
versal".

(Urinare din pag. I)

V. ARACHELIAN

același capitol: „Apoi mă tră
geam încetișor pe o coastă, la 
marginea bălții, cît mi ți-i mo
ronul...'* Morunul este un pește 
mare, atingînd și depășind 
chiar greutatea de o jumătate 
de tonă, în timp ce băiețașul 
care se întindea „cît era de 
lung", nu se putea compara de- 
cît iperbolic cu acest monstru 
marin al Mării Negre. Iperboli- 
că mi se pare și expresia în 
care soarele se substituie sto
macului, cu îndoita sugestie a 
imensității foamei și a carac
terului ei incandescent. Iper
bola este o figură obișnuită la 
povestitorul și memorialistul 
care le vede pe toate în mai 
mare, lucru pentru care a și 
fost numit „omeric" I

Cind istorisește cum a luat 
pupăza de pe ouă, cum a dus-o 
la tîrg și cum prefăcutul client, 
moșneagul „nebun" a elibe
rat-o, Creangă se înfățișează 
în acel moment, al dureroasei 
pățanii: „(pupăza) ...mă lasă 
mare și devreme cu lacrimile 
pe obraz..." Iată că respectivul 
dicționar nu ne mai explică a- 
ceastă dublă expresie adver
bială ! Ce vrea să spună auto
rul ? Că era prea mare ca să 
mai plîngă ? Fie ! în acest caz 
însă, de ce și devreme, cu sen
sul contrar ? Să fie și aceasta o

Elogii

Nerecunoscut asemenea majorită
ții marilor lui contemporani din 
preajma lui o mie nouă sute și 
mai devreme, Ion Creangă a putut 
deveni al lumii întregi, în mod 
firesc, abia atunci cînd a devenit 
în întregime al nostru,

El a devenit mai bine cunoscut 
peste hotare, ca de altfel majorita
tea scriitorilor romîni — abia după 
Eliberare, cînd prestigiul țării noa
stre a crescut, cînd răspîndirea 
prin tălmăcire în țările lumii a va
lonilor noastre literare majore a 
devenit una din principalele pro
bleme ale politicii culturale a sta
tului socialist.

Creangă a devenit un neobosit 
ambasador al tezaurului nostru li
terar, numele lui, alături de cele 
ale lui Eminescu, Caragiale, Sado- 
veanu, Arghezi, Rebreanu, compu- 
nînd cu strălucire cartea de vizită 
a Romîniei literare.

In limbile albaneză, birmanS, 
chineză, cehă, engleză, franceză, 
flamandă, germană, italiană, ira
niană, poloneză, portugheză, rusă, 
spaniolă, maghiară, 
vietnameză și în alte 
limbi eroii lui Ion 
Creangă cutreieră 
hzmea povestind „cu 
un ochi care rîde $i 
uzuri care pHnge".

Cum s-o fi zicind 
la New York sau la 
Buenos Aires ia 
,4mță“ (care nu este 
tot una nici pentru 
noi cu „pisică") sau 
la „prichiciul vetrei" 
sau la „motocei" a- 
ceasta-i o treabă se
cundară.

Traducerea feri 
Creangă f asemenea 
traducerii lui Sla- 
Tid ai Topîrceanu) 
pare grea și irea
lizabilă pe de-a- 
zuegul tocmai da
torită marelui său 
merit de cultivare a detaliului în
tr-o așa măsură, și cu o atîta ca- 
deață interioară si fixitate, îneît 
once schimbare, oricît de mică a 
construcției elementelor, dăunează 
ansamblului.

Dar opera lui fiind — fiecare 
pagină în parte și toate volumele 
la un loc — un tablou de epoci 
desăvirșit, faptele descrise păstrea
ză în- orice tălmăcire, acea poezie 
a vremilor zămislirii, care învinge 
convenția limbajului folosit, făcîn- 
du-sa accesibilă oricui.

Umorul lui Creangă — în egală 
măsură realizat prin expresie ca și 
prin ecriune — constituie una din 
expficațnie principale ale ostenelii 
legate de traducere și editare ale 
unor însemnați litarați (Harald 
:<rasser. pentru ediția din 1954 a 
Itri .Harap Alb" în R.D.G., M. 
“erde pentru edițiile din 1950 și 
1956 ale .Amintirilor din copilă
rie" în RJ>.U. etc.) șt ale atenției 
unor edituri de prestigiu (Editura 
-Flamancn" în Franța pentru edi

ția din 1963 a .Basmelor", „Auf- 
bau Veriag" — Berlin — 1954, 
, Flt-Frumcs, fiul iepei", .Amintiri 
di* ccpnărje- și „Harap Alb" j 
Editura Keihan din Iran pentru 
^Povestirile" din 1958 etc.).

Iată, de altfel, în ordinea alfabe
tică, citeva dfn cele peste 20 de 
limbi In care se circumscriu coor
donatele ce atestă și astfel dimen
siunea universalității operei lui 
ioa Creangă >

Repub/îca Populara Albania .- 
„Fsts moșului cea cuminte" (i963).

Anglia i ^Amintiri din copilărie" 
(1956), «^crești populare din Romî- 
nia" (1952)

Argenuna t „B&sme 0 povestiri" 
(1962), ^asme" (1963)

Belgia t ^>pese alese4 
Ies, 1957)

Birmani a 1 , .Povestiri- 
BrazBia : „Povestiri*
R. S. Cehoslovacă t „Amintiri 

dm copilărie" (Praga, 1958 sub în
grijirea lui Pavel Beneș), „Punguța 
cu doi bani" (Praga 1958 sub îngri
jirea Iui J. Vladislav), „Amintiri 
cin copilărie" (Bratislava 1957)

R. P. Chineză : „Opere alese" 
Editura ..Literatură populară". Pe
kin. 1955) și ..Harap Alb" (Editura 
.literatură populară", Pekin, 1958)

franța: „Opere alese (Paris,
1957), ..Basme" (Editura „Flama- 
ricn". Paris, 1963).

P. D. Germană : „Făt-Frumos 
iepei", „Amintiri din copilărie" 

Fi .Jiarap Alb" (toate în „Editura 
Arfbeu Veriag. Barlin, 1954. ulti
ma sub îngrijirea lui Harald Kras- 
•«L

Jrcn • . Harap Alb" (în „Revista 
copriicr") sl „Povestiri" (în Edi
tura Kăhan, 1958).

Ifciia t „Amintiri din copilărie" 
H960»

R- P. Polonă : „ Amintiri din co
pilărie" (1960)

S. UA. : „Basme populare" (1953)
E- P. Ungară : „Amintiri din co

pilărie" (BudapesU 1950, 1956 sub 
Îngrijirea Iui Berde Maria), „Po
vestiri" (Budapesta, 1951, sub în- 
grifriaa lui Gy. Miklo). „Opere a- 
îese" (Budapesta. 1952 si 1961), 
Harap ATd“ (Budapesta. 1953, A. 

Sutoi
x ..Ivan Turbincă", 

, Punguța cu doi bani", .Harap 
Alb" (toate în Editura „Cartea 
Moldovenească", 1963).

Nică al Petrii
cutreieră
lumea...

atit de

L. REBREAXV i

G. IBRĂJLEANT t

GEORGE PAN NU

TEOFIL BĂLAJ

ilustrau de 
pictor de 
rele

G. CALINESCU i

M. SADOVEANV :

POMPILIU CONSTANTINE SCU i

„Basmul Harap-Alb 
cel mai frumos basm 
crescut el însuși ea • forțâ 
știent al rasei".

„Vorbea frumos. Insert 
Creangă nu-și pierduse j 
ce făcuse, limbajul viu. c 
Iar. Acest fond hrănit ia 
tiri, învățăminte din bi 
tor de tribună adevărat

R, D. Vietnam: „Opere alese* 
(Hanoi, 1957).

La cele amintite deja se adaugă 
numeroasele volume apărute și di
fuzate în străinătate prin grija 
,,Editurii în limbi străine" și a Edi
turii „Meridiane", din ale căror 
ediții amintim : 1955 „Opere alese" 
în limba franceză ; 1956 „Capra cu 
trei iezi" în limbile rusă și engle
ză i „Opere alese" în limba rusă; 
1957 „Capra cu trei iezi" în engle
ză j 1958 : „Harap Alb" în limbile 
germană, rusă și franceză i Î959 i 
..Opere alese" în limba rusă.

expresie populară : „după 
se zice" ? N-ar fi exchis, însă 
nu ni se pare probabil. Onsi- 
cum, dubletul mare și devrerx 
merită o cercetare cu rezulta' 
pozitiv. Iată și episodul cu mos 
Chiorpec ciubotarul. în care 
meșteșugarul, plictisit de stă
ruințele copilului, se descoto
rosește de el, ungîndu-1 pe fată 
cu dohot, ceea ce, 
colorat 
mește

în limbajul
al lui Creangă se nu- 

„un pui de răbuială ca

os 7n anul trecut și ca de cina 
tint, niciodată n-am fost /“

Nu vom zăbovi cu analiza 
acestui splendid paragraf final. 
După ce scriitorul, modest, ca 
întotdeauna, se smerește ară- 
tind că nu se putea lăuda la 
vremea lor, nici la frumusețea, 
nici in cumințenia, nici cu bo
găția. încheie precizind că a fost 
sărac toată viața. Realitatea pe 
cit era de cunoscută, pe atît 
era de banală, știut fiind că

ARTISTUL

Numai o mare inteligență ar
tistică putea descoperi această 
,.clauzulă“ negativă, cu o* forță 
de afirmație nebănuită și cu o 
astfel de încărcătură înțelep- 
țească. „Niciodată n-am fost".

Acel care n-a fost niciodată 
în rîndul oamenilor procopsiți 
se situează astăzi în fruntea li
teraturii noastre, alături de 
Eminescu și de Caragiale, prin 
aceeași forță creatoare și. prin 
aceeași conștiință artistică. 
Opera lui Creangă a sintetizat 
într-o expresie artistică unică, 
voința seculară de a trăi a 

romîn, înfruntînd 
ostile de tot felul, 
joc de tot ceea ce 
organizate pe clase 
au produs parazitar,

Se știe că poporul no- 
făcut un augmentativ

aceea . 
stru a 
surprinzător din expresia apa
rent contrară ca „un pui de 
ger", „un pui de bătaie" etc., 
cu înțelesul de bătaie strașnică 
și de ger cumplit. La fel este 
așadar și acest „pui de răbu
ială", adică acea oribilă ungere 
cu păcură, făcută desigur pe o 

. suprafață cît mai mare și fără 
cruțare de material sau a victi
mei. Autorul adaugă însă: „ca 
aceea", alt augmentativ, ridi- 
cînd iperbola la puterea a doua.

Alteori, însă, povestitorul în
fățișează un prăpăd într-adevăr 
impresionant, ca fuga mătușii 
Marioara după micul hoț de

ci in aceea a expresiei 
si a felului de a spune.

tate, 
rare 
Mulți vor fi, astăzi mai mulți 
decit în trecut, — datorită lar
gii răspîndiri a operei sărbă
toritului — elevii care vor fi 
spunînd pe de rost sfîrșitul a- 
cestui capitol al doilea, al poz
nelor copilăriei:

„In siîrșit, ce mai atîta vor
bă pentru nimica toată ? Ia, am 
fost și eu, în lumea asta, un 
boț cu ochi, o bucată de humă 
însuflețită, din Humulești, care 
nici frumos pînă la douăzeci 
de ani, nici cuminte pînă Ia 
treizeci și nici bogat pînă la 
patruzeci, nu m-am făcut. Dar 
și sărac așa ca în anul acesta,

scriitorul nu era nici boier, nici 
moșier, ca să se proslăvească 
în huzur. Cum o spune însă 
marele umorist ? într-un cres- 
cînd-o care pleacă de la pre
zent, trece la trecutul apropiat 
și se încheie cu tot parcursul 
existenței sale de peste patru
zeci de ani. Iar forma acestei 
afirmații dureroase, însă de un 
efect voit umoristic, este pro
poziția negativă. Cu ce scop ? 
cu acela de a sugera tocmai 
ideea că totdeauna a fost la 
fel de sărac că niciodată n-a 
intervenit nimic în existența 
lui ca să-i schimbe nivelul de 
trai. Mijlocul sintactic este însă 
derutant.

poporului 
condițiile 
bătîndu-și 
societățile 
suprapuse 
injust și ridicol: popia leneșă 
și hulpavă, tîmpenia metode
lor didactice, recrutarea cu ar
canul, zgîrcenia stimulată de 
concurența dintre proprietăți 
etc., proslăvind întotdeauna tot 
ceea ce spiritul poporului a- 
vea vechi, valoros autentic ? 
optimismul unei inteligențe și 
unei experiențe străvechi. 
Sărbătorirea lui, hotarîtă de 
Consiliul de Miniștri, în același 
an cu aceea a lui Eminescu — 
poetul de care a fost legat în 
viață și în moarte — este săr
bătoarea unui popor întreg, 
care se recunoaște și se desco
peră în filele cărții lui unice,

(
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Dezbaterile din Adunarea

Iii

C. C. a! P. M. R.

Comentariul zilei

u

Generală în R. S. F. Iugoslavia CĂLĂTORIA
NEW YORK 12 — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite :

Cuvîntarea șefului delegației 
cubane la O.N.U. este comen
tata pe larg, mai ales în rîndul 
unor reprezentanți ai țărilor la- 
tino-americane. Unii dintre ei 
privesc vechea politică anticu- 
bană și încercările de a o conti
nua — cu reticență și chiar cu 
împotrivire.

In ședința de vineri după-amia- 
ză a Adunării, reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U., Stevenson, fo
losind dreptul de răspuns, s-a 
referit la acele pasaje din cu
vîntarea reprezentantului Cubei, 
privitoare la blocada economică 
și atacurile anticubane. Afirmînd 
că acțiunile colective și indivi
duale ale guvernelor acestei 
emisfere, — între care restrânge
rea relațiilor comerciale cu Cuba, 
ar fi „măsuri defensive", Steven-

son a arătat că de fapt blocada 
nu a dat rezultatele scontate, 
întrucît în ultimul timp noi și 
noi state încheie acorduri co
merciale reciproc avantajoase cu 
Cuba.

Continuînd dezbaterile, Adu
narea Generală a ascultat în 
după-amiaza zilei de vineri pe 
Nidhi Bista, ministrul de externe 
al Nepalului care, după ce s-a 
pronunțat pentru înlocuirea re- 
Erezentanților regimului cian- 

aișist în toate organele O.N.U. 
prin reprezentanți ai R. P. Chi
neze, s-a referit la „situația cri
tică din Asia de sud-est“. El și-a 
exprimat speranța că Națiunile 
Unite vor lua măsuri pentru sal
varea integrității, unității și in
dependenței statelor membre.

12 De la trimisulBELGRAD 
special Agerpres : în cursul zilei 
de sîmbătă, delegația C.C. al 
P.M.R., condusă de tovarășul Ni
colae Ceaușescu, care participă la 
Congresul U.C.I., a fost oaspetele 
orașului Kraguievaț, important 
centru industrial al R. S. Serbia. 
Delegația a fost însoțită de Ne- 
mania Markovici, membru al 
C.C. al U.C. din Serbia, și de 

ambasadorulArso Milatovici,
R.S.F. Iugoslavia la București.

La Uzinele „Crvena Zastava" 
oaspeții au vizitat halele de fa
bricație și montaj a automobile
lor, examinînd diferitele faze ale 
producției. în timpul vizitei prin 
uzină membrii delegației s-au in
teresat de perfecționările tehnice

Scrisoare 
a reprezentantului 

R .P. Romîne
NEW YORK 12. — Trimisul 

special Agerpres, I. Gălățeanu 
transmite :

Reprezentantul permanent, al 
R. P. Romîne la Organizația 
Națiunilor Unite, Mihail Hașe- 
ganu, a adresat o scrisoare se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, prin care îi țace cu
noscut că guvernul Republicii 
Populare Romîne a hotărît să 
se asocieze, în calitate de co
autor, la cererea guvernului 
regal al Cambodgiei, privind 
înscrierea pe ordinea de zi a 
sesiunii a XlX-a a Adunării 
Generale O.N.U., a problemei 
intitulată „Restabilirea drep
turilor legitime ale R. P. Chi
neze în Qrganizația Națiunilor 
Unite*.

r

ale procesului de producție, de 
consumul de combustibil la fie
care tip de motor, de organizarea 
producției.

Delegația a vizitat parcul-mo- 
nument de la marginea orașului, 
unde la 21 octombrie 1941 cotro
pitorii fasciști au ucis cu cruzime 
7 000 de patrioți din Kraguievaț.

In „Casa Orașului" a avut loc 
o întîlnire cu activiști de partid 
și de stat în cursul căreia Slavko 
Zecevici, președintele Skupștinei 
raionale, a prezentat activitatea 
organelor de stat, organizarea ad
ministrativă a raionului și orașu
lui, a vorbit despre proveniența 
și folosirea fondurilor pentru con
strucțiile de locuințe și despre 
dezvoltarea agriculturii în cuprin
sul raionului.

Președintele Skupștinei raionale 
a oferit o masă în cinstea delega
ției. El a toastat pentru prietenia 
iugoslavo-romînă.

în cuvîntul de răspuns tovară
șul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că relațiile dintre cele două po
poare se dezvoltă tot mai mult și 
a urat populației orașului și raio
nului Kraguievaț noi succese în 
dezvoltarea economică și cultu
rală.

BELGRAD 12 Coresponden
tul Agerpres, C. Oprică, trans
mite :

La 12 decembrie, Congresul ol 
VIII-lea dl Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și-a continuat lu
crările pe comisii. In aceeași zi, 
delegații la congres s-au întrunit 
în ședință plenară, unde au fast 
prezentate și aprobate rapoartele 
comisiilor.

Au fost aprobate, de asemenea. 
Raportul de activitate al C.C. d 
U.C.l. și al Comisiei centrele de 
revizie, modificările și completă
rile la statutul U.C1. In cceecr- 
ședință a fost stabilită lista can- 
didaților pentru noul Comitet 
Central al U.C.I. și pentru Co
misia de control și revizie.

--------- •---------- --------------

I||UM| I n condițiile actualelor diver- 
j|W gențe interoccidentale și ur- 

JțS* mind după vizita premieru- 
I ! lui britanic la Washington, 

/ . convorbirile ministrului de
I . externe vest-german Schroe

der la Londra au fost urmă
rite cu interes de observatorii politici 
din capitalele apusene.

Scopul principal al vizitei lui Schroe
der in Anglia a fost de a „încerca să afle 
care sînt intențiile Marii Britanii cu pri
vire la rolul ce ar urma să-l joace R.F.G. 
în problema apărării nucleare" (ASSO
CIATED PRESS).

Sînt cunoscute suspiciunile iscate la 
Bonn după cuvin tarea lui Wilson în Ca
mera Comunelor și după afirmarea opo
ziției britanice față de prezența degetu
lui vest-german pe butonul nuclear. 
S-au exprimat temeri, mai mult sau mai 
puțin voalate, că Anglia urmărește prin 
contrapropunerile sale la proiectul 
F3T3L împiedicarea influenței vest-ger- 
mane în NAT.O.

Pare puțin probabil că actualele con
vorbiri au dus la clarificarea deplină în 
ce privește poziția britanică. Purtătorii 
de cuvint ai celor două părți au subliniat 
că n-a fost vorba decît de un schimb 
preliminar de vederi. Ministrului vest- 
jpjmaii i-a fost remis, potrivit relatări
lor agențiilor occidentale, un document 
analog celui remis de Wilson lui Johnson 
in timpul vizitei în S.U.A., document 
care, așa cum s-a relatat anterior, nu 
conține decît „unele idei" și nu prezintă 
„vn plan clar britanic*. Unii opiniază că 
pentru Anglia, boicotarea ideii sau sa
botarea unui gen oarecare de „integrare 
atomică militară-, ar putea impune o 
încordare serioasă a relațiilor cu S.U.A.

într-un moment cînd guvernul englez 
privește spre Washington pentru asis
tență economică de perspectivă. O astfel 
de poziție, afirmă unii comentatori, ar 
izola totodată Anglia de Germania occi
dentală. Fapt este că, avînd de arbitrat 
între tendințele laburiste contradictorii 
în ce privește F.N.M. (stînga laburistă 
opunîndu-se oricărei „integrări nuclea
re") cabinetul de la Londra nu s-a gră
bit să-și expună acum mai detailat pro
priul plan privind integrarea nucleară, 
în cercurile politice din capitala brita
nică se așteaptă ca, în cadrul unei expu
neri ce urmează s-o facă săptămîna vii
toare în Camera Comunelor premierul 
Wilson să clarifice liniile mari ale pla
nului britanic. Mulți observatori consi
deră că acest lucru s-ar putea petrece 
•și mai devreme, la congresul laburist sau 
cu prilejul afirmării poziției britanice în 
prima zi a Consiliului N.A.T.O. (marți).

Potrivit unor versiuni care circulau 
ieri de dimineață la Brighton, unde s-a 
întrunit congresul laburist, premierul 
Wilson ar fi acceptat principiul unor 
participări britanice la F.N.M. Aceleași 
surse afirmau că în timpul vizitei la 
Washington detaliile acestei participări 
nu au putut fi elaborate. La înapoiere 
Wilson a declarat că nu și-a luat nici un 
fel de angajamente în acest domeniu, și 
că speră, chiar, să reducă la minimum 
această participare. Dar potrivit știrilor 
ce circulă la Brighton, premierul brita
nic ar fi căzut de acord cu președintele 
Johnson asupra creării unui directorat 
politic în cadrul N.A.T.O., compus din 
Statele Unite, Marea Britanie, Franța și 
R.F.G. — ca membri permanenți — și un 
al cincilea membru ales prin rotație din 
rîndul celorlalte țări membre ale 
N.A.T.O.

Problema care se menține deschisă 
rămîne în ce măsură britanicii sînt dis
puși să participe la navele cu echipaj 
mixt, în ce măsură s-ar decide ei să ac
cepte un mecanism de integrare atomică 
care să dea vest-germanilor un rol de 
primă mînă în “ ' ’ 
clear atlantic 
arsenal atomic

Pînă acum, 
tură să arate că poziția Londrei nu mul
țumește pe deplin Bonnul. Trebuie re
marcat că, în primul interviu acordat 
după tratativele de la Washington, pre
mierul Wilson a ținut să reafirme : „noi 
nu vom aproba propuneri în virtutea că
rora alte degete, vest-germane sau altele, 
să aibă controlul asupra butonului ato
mic". La rîndul său, ministrul de externe 
vest-german a subliniat la conferința de 
presă ținută ieri la Londra că R.F.G. ră
mîne fidelă unei organizații multilatera-

folosirea arsenalului nu- 
(cuprinzînd și actualul 
englez).
există elemente de na-

le, adică proiectului F.N.M. „Trebuie să 
ajungem la integrare — a spus el — nu 
numai în domeniul armamentului clasic 
ci și în domeniul nuclear". Așadar, încă 
o dată, ministrul de externe vest-german 
s-a făcut interpretul acelor forțe din 
R.F.G. care doresc să obțină cît mai grab
nic un acces la arma nucleară. Iar acest 
lucru, evident, nu servește cauzei destin
derii, creează dimpotrivă pericole pentru 
pacea și securitatea internațională.

Sînt indicii că incertitudinile vest-ger- 
manilor cu privire la intențiile britanice 
persistă. Bonnul se teme ca Londra să 
nu introducă în varianta sa a forței nu
cleare atlantice „elemente care să-i asi
gure un loc privilegiat și să diminueze 
influența vest-germană“ (D.P.A.). Ziarul 
„DIE WELT" exprimă foarte direct în
grijorarea Bonnului. „Dacă Londra con
cepe un gen de integrare în care să-și 
înglobeze doar propriile forțe nucleare a- 
ceasta servește de minune numai intere
sele engleze. Anglia își va putea asigura 
o influență mai mare și va avea de chel
tuit mai puțini bani cu extinderea arma
mentului atomic. Dar politica (vest) ger
mană trebuie să aibă în vedere intere
sele Germaniei (occidentale). De ce s-ar 
angaja R.F.G. pentru vase și avioane cu 
echipaj mixt, în vreme ce alții și-ar re
zerva submarinele atomice cu echipaj na
țional ? De ce ar fi îngreunată ponderea 
britanică cu avioane în parte depășite și 
în parte neperfecționate, iar Marea Brita- 
nie să aibă un cuvint mai decisiv de spus 
în controlul forței nucleare atlantice ?".

Fondul divergențelor rămîne în picioa
re. Nu-i ușor să fie realizat un compro
mis pe deplin satisfăcător într-o proble
mă atît de dificilă. Cu atît mai puțin ne 
putem aștepta la o împăcare a interese
lor contradictorii și la o renunțare la 
lupta pentru o cît mai mare influență.

E de prevăzut că Bonn-ul nu va înceta 
să acționeze pentru a-și asigura un acces 
la armele nucleare. Iar pericolul ca într-o 
zi vest-germanii să dispună de un „bu
ton atomic" rămîne un factor de îngrijo
rare la Londra (ca și în alte capitale oc
cidentale), dată fiind experiența tragică 
a istoriei.

Ceea ce pare evident după vizita lui 
Schroeder la Londra e faptul că ideile 
Londrei privind forța nucleară atlantică 
au primit doar remarca că „vor fi stu
diate cu interes14 la Bonn. Anunțarea 
unei vizite a lui Wilson în R.F.G. în 
cursul lunii viitoare e interpretată tocmai 
în sensul persistenței rezervelor vest- 
germane față de proiectele britanice. Se 
apreciază că premierul englez va urmări 
să obțină din partea lui Erhard o poziție 
netă în legătură cu planul britanic.

EM. RUCĂR

K.

PE5CUUT
VARȘOVIA. — In cadrul șe

dinței din 12 decembrie a Seimu
lui R. P. Polone au fost apro
bate proiectele de lege cu privire 
la planul economiei naționale și 
la bugetul de stat pe anul 1965.

Potrivit prevederilor, producția 
industrială va crește cu 7,8 la 
sută. Bugetul totalizează la capi
tolul venituri 291,9 miliarde zloți, 
iar la cheltuieli 289,3 miliarde 
zloți.

DELHI. — In capitala Indiei se 
desfășoară tratativele americano- 
cambodgiene, în vederea rezolvării 
diferendelor dintre cele două țări.

După ședința de vineri, a fost 
dat publicității un comunicat co
mun în care se spune că cele două 
delegații „au căzut de acord asu
pra unei serii de probleme specifi
ce. care vor forma ordinea de zi a 
tratativelor și care urmează să fie 
examinate în mod amănunții*.

SOFIA. — La Sofia a fost sem
nat un protocol pentru schimbul 
de mărfuri dintre Bulgaria și Da
nemarca pe anul 1965. Bulgaria va 
livra Danemarcei mașini, fructe și 
legume proaspete și conservate, 
articole de piele, material lemnos, 
metale neferoase etc. și va im
porta mașini, utilaje chimice, pes
te, animale de rasă etc.

UGANDA : Monumentul Indepe ndentei din centrul orașului 
Kampala, capitala țării

.Remarque congolaise et africaine“

„Schimb de figuri?"
Sub titlul „Schimb de figuri în publicația ..Remarque congo- 

laise et africaine“, care se tipărește la Bruxelles, a apărat un 
articol despre poziția primului 
be, în care se spune :

n duda operației de cuce
rire a Stanleyville-ului cir
culă zvonuri că la Bru-

ministru congolez, Moise Chom-

Prezențe romînești
© Cu prilejul expoziției

unor artiști plastici

la Atena

„Runda Kennedy"

I
schimbarea lui Chombe,

MOSCOVA. — La 12 decem
brie, Alexei Kosîzhin. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit, la cerere, pe 
sir Humphrey Trevehan. amba
sadorul Marii Britanii m 
U.R.S S., cu care a ax-ct o con
vorbire.

ANKARA. — La Azkzrz « c- 
nunțat că în urma dem:i:ei eriot 
trei miniștri ai CaMaetnM fcrc. 
portofoliile tnnărierida rCwae 
vacante vor B atribuiri 
relor persoane : Sirri Aîaly. sec
tor din partea partidu-ui repazz- 
can al poporului — aiarifru c. 
justiției; Sadik Kntahv. aenbrz 
al partidului republican a! poporu
lui — ministru al construcții-’or : I 
Mahmut Vural, cere, recent, a tre
cut de la partidul Turciei nai. 
partidul republican — ministru al 
comunicațiilor.

CAIRO. — Frontul national de 
eliberare din Arabia de sud a dat 
publicității la Cairo m comuni
cat în care se arată că forțele 
patriotice din acest teritoriu eu 
lansat noi atacuri împotriva trupe
lor britanice amplasa:e Ia Dalie ș: 
în alte locuri, provocindn-Ie în
semnate pagube ia echipament 
militar.

Comunicatul mentioneazl, tot
odată, că avioanele rr.:an:;e care 
se retrăgeau din regnnen Aakfita. 
au fost reperate de ertîZeria anti
aeriană a unităților anMfeâ de eli
berare națională, care a dobori! 
un avion.

aea sohzrie
hacru-

i

NEW YORK. — PSrrre Salin 
ger, fostul secretar de presă al 
președintelui Kennedy, a enunța- 
în cadrul unei conferințe de presă 
că la 31 decembrie i$i ti da d-a- 
misia din funcția de senator de
mocrat al Californiei. Astfel. Sa
linger, care a candidat fără succes 
la recentele alegeri, va ceda, ca 
trei săptămîni înainte de temesral 
cerut, locul de senator în favoarea 
rivalului său republican, fostul ac
tor de cinema, George Murphy

Record electorii 
în S. U. A.

PE SCURT

In sfirșit, Bomboko. Acesta 
este un politician venal, al cărua 
rol în crimele din decembrie 1960 
— ianuarie 1961 este bine cu
noscut

Dar, vot exclama unii, dacă 
toți fruntașii (după părerea lor) 
vieții politice ar fi înlăturați, 
cine ar mai rămîne ? Să zicem 
că un Gizenga, care în ciuda tu
turor schingiurilor nu și-a trădat 
idealurile... în afară de Gizenga 
sînt și alte persoane care se află 
în fruntea luptei pentru renaște
rea națională a congolezilor, ca 
de exemplu MuJele, Soumiabt, 
Gbecye, Kanza, Pakassa și alții.

ATENA 12 — Coresponden
tul Agerpres, AL Gheor^ău, 
transmite:

în cadrul manifestărilor orga
nizate cu prilejul Expoziției ar
tiștilor plastici romini, Bddeț 
Covaliu și Ion Vlad, descksă la 
Atena la începutul acestei hoți, 
secretarul general cl Mirtâiem- 
lui Educației, Papcnutsos, a c*V- 
rit o masă în cinstea celor dă 
artiști romini. Au parțiâpst di
rectorul Direcției culîu-zle dw 
Ministerul de Externe d Greciei» 
Vlahos, președintele Udând cr- 
tiștilor plastici greci, Ten^os, 
rectorul școlii de Arie Frmat 
din Atena, Papas, și câte pem>- 
nalități culturale. Au particzoGZ, 
de asemenea, ambasodonl TUPR. 
la Atena, Mircea Bălănacn d 
membri ai ambasadei.

La cocteilul oferit de cm&o- 
sadorul Mircea Bâldnacn a» 
luat parte doamna Costopcdc»» 
soția ministrului de externe, 
Vardmoffnnis, mmitfm la preșe
dinția Concfiofiă. Vntfifct» 
președintele grvptdsd pcricnee- 
tar de prietenie greeo-rcerin, de- 
putați, funcționari superiori dn

MA-E. și Ministerul Educației, 
fwjfMfiem, personalități cultu- 
rvie, ziariști. Au fost, de aseme- 

ai unor misi- 
sm diplomatice din Atena. Coc- 
trlul s-a desrășurat intr-o atmes- 
fari de prietenie.

Tot in cumi zilei la Ministe
rul Edaczț»ri cl Greciei a avut 
loc etneri o irtSbwe intre condu
cere» direcției pentru arte fru- 
■mm** dm eceri muuster și ar- 
tssti psestid ronuni — Brăduț 
Cocet» ți las Mad.

L P. ■ .//
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Perspectiva „ajustării excepțiilor44

VARȘOVIA — Intre 10 și 20 
Geeeribne » Voevodatul Kos- 
:: - z-::-z-:z-z „Deceda

C* eeest prilej în sălile Mu- 
:-.z'. s-z deschis ex- 

z:: • z 2-.zz-e-‘.:.-zl în cei 20 
- z- : e'..Zz-zre‘.

Ix ecdrxl decadei vor fi or- 
poxinxre o expoziție de grafică 

rominească, ex- 
yaalfBflleelrții vominești, zile 
ale fîlaKaln romînesc, diferite 

,^0 de ani 
ze la serarea Romîniei".

Zisexi locul și studioul de 
cx publicat și au trans- 

crzazle si informații des- 
p-e •esJxzcrile R. P. Romîne 
a ee 29 de ani de la elibe-

riai. M

ION D. GOLK

C

Conferința tineretului

vice- 
Unite 
a de-

a Geneva, au fost 
reluate miercuri tra
tativele dintre mem
brii Acordului Ge
neral pentru Tarife 
și Comerț (G.A.T.T.) 
din cadrul „rundei 

entru reducerea tari- 
f. în cadrul acestor 

negocieri se preconizează ca pri
mă etapă în vederea liberalizării 
comerțului reducerea cu 50 la 
sută a tarifelor vamale.

După cum se știe „runda Ken
nedy* a cărei idee aparține fos
tului președinte al S.U.A., J. F. 
Kennedy, are ca scop o reducere 
generală și liniară a tarifelor va
male în cadrul țărilor membre 
ale G.A.T.T. Propunerea ameri
cană, în cadrul unor lungi discu
ții, nu a fost acceptată integral 
de țările Pieții comune care au 
susținut că, o reducere generală 
și liniară ar favoriza partea a- 
mericană deoarece în această țară 
tarifele vamale sînt mai ridicate 
comparativ cu cele în vigoare în 
alte state. Țările Comunității 
Economice Europene au venit 
cu o contrapropunere în vede
rea apropierii pozițiilor. Ele au 
propus să se treacă la o redu
cere „diferențiată" deoarece tari
fele lor vamale sînt mai mici, în 
acest fel asigurîndu-se o oarecare 
egalizare a tarifelor lor cu cele 
ale S.U.A. Asemenea pretenții 
protecționiste au fost ridicate și 
de alte state membre ale G.A.T.T. 
în acest nțod contradicțiile le
gate de această problema nu au 
putut fi soluționate multă vre
me, căzîndu-se totuși de acord 
ca țările participante la negocieri 
să propună liste de excepții în 
care să fie incluse produsele cele 
mai importante pentru care să se 
mențină un regim protecționist și 
asupra cărora să nu se aplice re

ducerile tarifelor vamale. Listele 
respective de excepții au fost de
puse pînă la 16 noiembrie la 
sediul G.A.T.T. Referindu-se la 
conținutul lor agenția „FRANCE 
PRESSE" relata că „deși conți
nutul lor este secret s-a aflat că 
Piața comună a cerut o exceptare 
pentru 9,5 la sută din importurile 
industriale globale ale acestui or
ganism, în timp ce S.U.A. au 
propus o listă care nu atinge de
cît între 8 și 9 la sută" Agenția 
„ASSOCIATED PRESS" remarca 
faptul că „delegația franceză a 
făcut importante concesii care au 
permis un acord de ultim mo
ment “. Specialiștii în problemele 
economice occidentale au averti
zat că marea diversitate de pro
duse exceptate și deosebirile de 
volum vor da naștere la poziții 
diferite între parteneri.

Principalii oponenți care iau 
parte în cadrul negocierilor sînt 
S.U.A., Piața comună (C.E.E.) și 
Asociația europeană a liberului 
schimb.

în cadrul recentei reuniuni 
discuțiile au început prin exa
minarea listelor propuse, fiecare 
membru G.A.T.T. urmînd să dea 
explicații detaliate asupra cauze
lor pentru care produsele res
pective ar urma să fie exceptate 
de la reducerile tarifare.

„Cercurile oficiale din apro
pierea conferinței consideră — 
potrivit relatărilor agenției UNI
TED PRESS INTERNATIONAL 
— că din cauza procedurii ex
trem de complicate tratativele 
vor continua chiar pînă la înce
putul anului 1966“. Dificultatea 
ajungerii la un acord, într-un timp 
relativ scurt, apare și mai eviden
tă dacă ținem seama de faptul 
că de la primele luări de cuvint, 
fiecare țară își apără cu tărie pro-

tecționismul produselor sole pro
puse spre exceptare. Astfel, 
delegatul japonez a încercat să 
justifice lista țării sale calificată 
ca fiind încărcată pe motivul că 
industria are încă o capacitate de 
concurență destul de redusă și 
că riscul șomajului este conside
rabil. Marea Britanie a început 
justificarea listei sale cerînd ca 
industria de bumbac să fie prote
jată, ea fiind tradițională pentru 
această țară.

Deși în cadrul negocierilor au 
fost adoptate o serie de reguli 
diverse de procedură care să ta
toneze etapele viitoare ale nego
cierilor, cu toate acestea o doză 
mare de scepticism plutește și a- 
supra unei alte probleme. Este 
vorba de propunerea americană 
de a include în cadrul negocie
rilor privind reducerea tarifelor 
vamale și produsele agricole. 
La această propunere țările Pie
ții comune au refuzat să subscrie 
pînă ce problema unificării poli
ticii agrare în cadrul acestui or
ganism nu va fi rezolvată. Dar 
după cum „Piața comună agri
colă" constituie unul din punc
tele de disensiune din C.E.E. și 
cum rezolvarea ei e mereu a- 
mînată aceasta se ca repercuta, 
desigur, și în tergiversarea din 
cadrul negocierilor din „runda 
Kennedy*.

Ziarul francez „LES ECHOS" 
referindu-se la tratativele recente 
și la cele ce vor urma după 15 
ianuarie 1965, dată la care ur
mează a fi reluate negocierile, 
arată în unul din ultimele nume
re: „Va fi necesară o perioadă 
de confruntare și justificare. Nu 
trebuie să ascundem că vom a- 
vea încă multe surprize și -difi
cultăți"

Noi
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JL P. CHINEZA: Turbine hidraulice la Centrala hidroelectrică de pe fluviul Sinan
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