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e 650 mm de la C.S. Hunedoara

în plus față

La Hunedoara și Reșița

lanul pe ianuarie

(Agerpres)

99

lucrează

vecină", 
de jos.
și acolo

elaborare a unei șarje a fost re
dusă cu 22 minute față de media 
orară înregistrată anul trecut.

umai ochi și urechi sînt copiii în lumea de basm — ații de 
instructivă totuși — a serelor Grădinii botanice din Cluj

Foto : AGERPRES

îndeplinit

î Fruntașii laminorului

re cu grupa sindica
lă, cu sprijinul orga
nizației de partid, a 
desfășurat o muncă 
politică susținută în 
rîndul tinerilor pen
tru întărirea discipli
nei în producție, pen- 

laminatorii tru respectarea disci- 
să-și potri-

VREDNICI
IN FRUNTE

4 DOHA STEM ROSIE

Proletari din toate țările, unîțl-vă!

cînteia
tinerelului

Spre laminorul de 
0 mm de la Combi- 

atul siderurgic Hu- 
edoara, oțelarii tri- 
iteau zilnic, anul 
ecut, sute de tone 
e oțel 
e plan. în această 

ituație, 
ebuiau 
ească mersul după 

al oțelarilor. Cele 3 
rigăzi (pe schim- 
uri) și-au propus să 
porească viteza de 
laminare printr-o uti- 
izare mai intensivă 

agregatelor, urmă- 
ind în același timp 
ealizarea unui indice 
alitativ superior. E- 
hipele de întreținere 

au avut ca obiectiv 
rincipal în întrecerea 
ocialistă — efectua- 
ea operativă și de 

itate a reparațiilor 
entru a reduce 
impui de staționare 

al mașinilor, pentru 
creșterea indicilor lor 

e utilizare.
încă din primele 

uni ale anului, bri
gada condusă de in
ginerul Peterfi Ale- 
andru a început să 

obțină în această pri
vință rezultate mai 
bune decît celelalte 
brigăzi. Organizația 
U.T.M., în colabora-

plinei tehnologice. 
Toți cei aproape 100 
de tineri care fac 
parte din această bri
gadă au urmat cursu
rile de perfecționare 
a cunoștințelor profe
sionale, iar în între
cerea socialistă fie
care și-a luat angaja
mente concrete, lu
nar, care prevedeau 
îri primul rind mă
suri pentru îmbună
tățirea calității lami- 
natelor. Muncind cu 
răspundere pentru 
îndeplinirea angaja
mentelor luate, foar
te mulți dintre ei au 
reușit să se mențină 
lună de lună eviden- 
țiați în întrecerea so
cialistă, alături de 
cei mai buni munci
tori din secție.

Colectivul brigăzii 
lui Peterfi s-a anga
jat să realizeze în 
plus față de plan 
cantitatea de 1643 
tone de laminate fi
nite. în loc de sarci-

na stabilită prin an
gajamentul inițial, 
oamenii au realizat 
în 1964 aproape du
blu, peste 2 900 tone 
de laminate finite. 
Pentru îmbunătăți
rea calității s-a întărit 
controlul tehnic pe 
faze de operații, 
încălzire-laminare-sor- 
tare, reușindu-se să 
se realizeze numai 
0,-38 la sută rebut 
față de 0,40 la sută 
admis. Pentru aceste 
rezultate, hrigăr-i 
conduse de ingmerul 
Peterfi Alexandru i-a 
fost înmânată recent 
diploma de brigadă 
fruntașă în întrecerea 
socialistă pe 1964. 
iar unui număr de 60 
de laminatori, rnzne- 
vranți. cuptcrari, 
electricieni (printre 
care Oniga Eugen — 
laminator șef, Mebe- 
dințean Dumitru — 
laminator. Vizitiu 
Crigore — cuptorar, 
Ungureanu Nicolae 
— manevrau t. Birou 
Augustin — maistru 
etc.) le-a fost înmâna
tă îngîg-na de frun
taș în întrecerea so
cialistă pe anul 1964 '.

nsuflețitele angajamente luate 
oamenii muncii în întrecerea 
ialistă pe anul acesta încep de 
acum să prindă viață. Din 

e două mari „cetăți de foc" 
țării, Hunedoara și Reșița, a 

it vestea îndeplinirii, în secți- 
de bază, a sarcinilor de plan 
prima lună a anului.
umaliștii de Ia Hunedoara au

inut acest rezultat încă în 
mul schimb al zilei de vineri. 
29 zile, ei au produs cu 3 500 
e de fontă mai mult decît în 
reaga lună ianuarie din anul ‘ 
cut. Ridicarea temperaturii ae- 
ui cald utilizat în procesul de 
ire a fontei, respectarea rețe- 
de dozare a încărcăturii fur- 
elor, îmbunătățirile aduse 
cesului tehnologic de funcțio- 
e a agregatelor au permis, 
dată, îmbunătățirea calității 
ducției. în acest sens, cele 
i de seamă succese le-au obți- 

brigăzile și echipele ce de- 
esc furnalul1 de 1 000 mc, care 
produs numai fontă de bună 
itate, reducînd declasatele la 
o.
ndeplinind cu două zile mai 

sarcinile planului pe 
a ianuarie, oțelarii de la Com
atul siderurgic Reșița au ela- 
at cea mai mare cantitate de 

cunoscută pînă acum într-un 
enea interval de timp. Acest 

es a fost obținut datorită fo- 
rii raționale a capacității de 
ducție a agregatelor siderur- 

și a aprovizionării ritmice cu 
erii prime. Pe această cale, 
ducția realizată pe fiecare me- 
patrat vatră de cuptor și zi 
ndaristică este cu 610 kg oțel 
mare decît prevederile de 

. In același timp, durata de
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ROAMELIORATII
Cupă după cupă. «crepere/e 
Înalță ș: îndeasă digul, pu
ternic zăgaz împotriva re- 

vtrsdrii apelor

COLECTIV DIN LUNCĂ’ DUNARH Foto : GH. CUCU

Numeroase sînt obiectivele la care au lucrat in anul 1964 
constructorii de la Grupul II construcții Suceava. Școala peda
gogică de pe strada Mărășești. mozaicurile din Piața centrală a 
orașului, laboratoarele Institutului de cercetări agricole-Sucea- 
va, lucrările de pe șantierul stației de evacuare — sînt cîteva 
din aceste obiective. In tot cursul anului zidarii, dulgherii, mo
zaicarii, instalatorii, antrenați în intrecerea socialistă au reușit 
să dea in folosință numeroase lucrări înainte de termen pentru 
care au primit calificativele de bine și foarte bine. Fiecare 
muncitor a lucrat cu hărnicie, dar dintre ei, unii au avut mai 
multă inițiativă, au muncit cu mai mult entuziasm, evidențiin- 
du-se în mod deosebit în cadrul întrecerii socialiste pentru rea
lizarea sarcinilor de plan.

La o adunare organizată de comitetul sindicatului la care au 
participat muncitorii de pe șantierul nr. 1 și 2 al Grupului II 
construcții-Suceava, a fost scoasă în evidență munca desfă
șurată de harnicii constructori, acordîndu-se unui număr de 
24 de muncitori titlul și insigna de fruntaș în întrecerea socia
listă pe anul 1964.

Echipele de mozaicari și zidari, conduse de Vasile jVițuți.că 
șl Vasile Bogdan, au executat numai lucrări cu calificative de 
foarte bine. Pentru lucrările executate, a căror calitate este 
mult apreciată de cetățenii orașului, aceste echipe au primit 
diplomele de fruntașe în întrecerea socialistă pe anul 1964.

Lucrări la timp și de calitate au dat și dulgherii. Rudolf Jug, 
șeful echipei, a ajutat permanent muncitorii din echipă să-și 
îndeplinească angajamentele luate în întrecere. Acum, un în
semnat număr de dulgheri din echipă, printre care Dumitru 
Rotaru, Mihai Plămadă, Gheorghe Ududec au primit insigna și 
titlul de fruntaș.

Cei mal harnici constructori, care au primit în această zi ti
tlul de fruntaș în întrecere, s-au angajat să muncească cu și 
mai mult elan, alături de ceilalți constructori, pentru a executa 
construcții la timp și de calitate superioară.

A. CĂRUNTU

Ofensiva continuă
ici, în Lunca Du
nării, bătălia pen
tru redarea de noi 
terenuri agricul
turii e în plină 
desfășurare. Pe 
malul sting al flu

viului, se înșiruie, ca o salbă, 
numeroase șantiere de hidro
ameliorații. Acestea fac parte 
din binecunoscutul plan, con
ceput, inițiat fi organizat de 
partid, de efectuare a unor lu
crări de hidvaameliorații, dese
cări, îndiguiri, în scopul pune
rii în valoare, în prima etapă, 
a unei suprafețe de peste 
300 000 de hectare. Dar pentru 
ca această suprafață să fie re
dată în circuitul agricol e ne
voie ca un dig înalt de 4-5 me
tri să se întindă de-a lungul a 
1 200 km. Peste 90 000 000 de 
m.c. de pămînt vor trebui dis
locați și transportați. Iar acest 
mare volum de muncă se exe
cută de numai cîteva sute de 
tractoriști și mecanici care

minuiesc mașini puternice, 
tehnicieni și ingineri hidroa- 
melioratori cu experiență, oa
meni tineri, cutezători, care au 
o medie de vîrstă de 25 de ani.

După ce pe unul din ultime
le fronturi victoria împotriva 
apelor a fost cucerită (este 
vorba de terminarea lucrări
lor de pe șantierul de hidro
ameliorații din Insula mare a 
Brăilei) ei și-au îmbarcat uti
lajele pe șlepuri și au urcat în 
sus, pe Dunăre.

Sîntem în drum spre noul 
șantier de hidroameliorații 
Gostinu, Prundu — Greaca, 
Chirnogi. Călăuza noastră, in
ginerul Vasile Martinciuc, un 
om între două vîrste, și-a în
ceput profesia acum 17 ani și 
cunoaște ca-n palmă toate 
șantierele de acest gen din 
țară.

— Noul șantier — ne rela
tează dînsul — se întinde pe 
o distanță de 41 km. începe 
lingă Giurgiu și se termină la

Culegeri de texte

in limbi străine
In prezent, la Editura didactică 

șl pedagogică se ailă sub tipar 
culegeri de texte în limbile en
gleză, franceză, germană șl rusă 
pentru elevii din învățămlntul de 
cultură generală.

Elevii din clasele V—VIII vor 
avea la dispoziție texte literare 
ușoare și atractive, ghicitori, anec
dote, poezii, iar pentru cei din 
clasele IX—XH vor fi tipărite nu
vele, povestiri din literatura cla
sică și contemporană, precum și 
lucrări de știință popularizată.

Textele vor ii in general pre
scurtări din romanele in mai mul
te volume fiind incluse în cule
geri extrase și rezumate. Texte
le sînt Însoțite de note pentru 
explicarea expresiilor și a forme
lor gramaticale necunoscute tine
rilor cititori. La sllrșitul fiecărui 
volum 
tic la 
seama 
vilor.

gura Argeșului, lingă Oltenița. 
Aici vor fi redate agriculturii 
alte 28 000 de hectare, din care 
peste 8 000 de hectare sînt a- 
coperite, în prezent, de apele 
lacului Greaca.

Navigăm pe-o vreme urîti. 
Cerul e acoperit de nori cenu
șii, apele fluviului, agitate și 
miloase, sînt în creștere. Prin
tre pilcurile de sălcii, de plopi 
și stejari bătrîni, se văd din loc 
in loc, contururile digului, ma
șinile și utilajele scurmînd pă- 
mîntul.

— Prima fază a construcției 
— continuă inginerul Martin- 
ciuc — a fost terminată. S-a 
muncit iarna trecută, în pri
măvară și reluăm acum lucră
rile. Digul făcut însumează 
2 900 000 metri cubi de pămînt 
săpat, cărat și așezat.

Ulterior am aflat și alte a- 
mănunte despre lucrările de 
aici, nu lipsite de semnificație. 
Din cei 41,4 km cît reprezintă 
lungimea digului — peste 30 
de km au fost făcuți prin pă
duri. Pentru ampriza digului 
ca șl pentru gropile de împru
mutat pămînt s-au defrișat 
peste 600 hectare de pădure 
din esențe de slabă valoare 
economică; s-a muncit în con
diții cu totul neobișnuite. Pe o 
porțiune de aproape 1 km s-a 
desfășurat o luptă titanică. 
Ștejari seculari cu un diame-

Pregătiri

de vacantă
CLUJ. — (de la corespon

dentul nostru):
1 000 de studenți clujeni vor 

pleca în tabere de odihnă 
sau alpine. Studenții n-ai 
buni cunoscători ai sporturilor 
de iarnă, cîștigători ai unor 
concursuri, vor pleca în tabe
rele alpine. Aici se va or
ganiza un concurs la care 
vor participa și numeroși clu
jeni. La Sinaia, cîțiva dintre 
membrii cenaclurilor literare 
vor participa la o consfătuire 
pe țară a cenaclurilor studen
țești. Si studenților rămași în 
oraș li s-au rezervat activi
tăți deosebit de atractive. 
Printre acestea figurează 
excursii la Făget, urmate de 
concursuri de schi și săniuțe. 
Pe amatorii de patinaj îi aș
teaptă o bază sportivă special 
amenajată pentru aceasta. La 
Casa de cultură și la Clubul 
I.M.F. vor avea loc audiții 
de muzică populară și ușoară, 
întîlniri cu artiști ai Teatrului 
clujean, cu fruntași în produc
ție, recitaluri de operă și ba
let, reuniuni tovărășești etc.

VASILE CĂBULEA

(Continuare în pag. a IlI-a.)

(Agerpres)

există un vocabular altabe- 
intocmirea căruia s-a ținut 

de bagajul lexical al ele-

Patinoar

modern

De curînd a tost dat m fo
losință, după o renovare 
completă, în concordanță cu 
concepțiile moderne ale chi- 
rurghiei toracice, și dotat 
cu cea mai perfecționată a- 
paratură, întreg ansamblul 
blocului operator, de la sa
natoriul din Moroieni. In fo
tografie : una din sălile de 

operație

In orașul Petrila a fost înfiin
țat, la arena sportivă, un pati
noar — primul, spre bucuria 
iubitorilor sportului pe patine.

Patinoarul are cele mai bune 
condiții, o lungime de peste 50 m, 
iluminație cu lămpi cu vapori de 
mercur, cameră de încălzire. La 
amenajarea lui o contribuție în
semnată au adus-o membrii aso
ciației sportive „Preparatorul", 
precum și echipele conduse de 
Butuza Pavel, Boko Emerick, Sza- 
kacs Ioan, cu concursul dat de 
maiștrii Cziraki Ștefan, Hor ga 
Ioan și Cupșan Alexandru.

DOBOȘ EMILIAN
lăcătuș

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI"
Cele două fapte cu care 

cititorul va face cunoștință în 
articolul de față nu sînt prea 
recente. Unul s-a petrecut 
acum un an, altul acum trei 
ani. Din cele ce urmează se 
va înțelege însă de ce este ne
voie Să le reamintim astăzi.

...Coborînd scările, un opera
tor dintr-o instalație a Combina
tului de cauciuc sintetic din O- 
nești alerga spre ușa pe care 
scria „electrician de serviciu", 
aflată la parter. încercase mai 
înainte la telefon, dar nu-i răs
punsese nimeni. Strigase, de sus, 
din instalație — nici un răs
puns. Și acum — ușa încuiată, 
iar pe ușă nici o indicație.

Strigă din nou :
„Dimaaa !...“.
„Tovarăși 1 un scurt-circuit... 

trebuie întrerupt curentul"... a 
început el din nou să strige, de 
data aceasta adresîndu-se către

Pe platforme, ieșiră grăbiți, de 
la tablourile lor de comandă, 
cei cîțiva chimiști cîți 
aici.

Aleargă la instalația 
t cineva pe cel

Omul a alergat, dar 
ușa era tot închisă, electricianul 
nicăieri.

ONOARE MUNCII
• Comentarii la o cerere de angajare și cîteva fapte petrecute dupâ aprobarea ei
• Daca Constantin Bostan v-ar

S-a dat semnalul de alarmă 
generală. Un scurt-circuit pare 
un fleac, dar într-o instalație 
chimică, unde pînă și scînteia 
unui blachiu lovit de ciment poa
te da naștere la o aprindere, un 
scurt-circuit poate însemna o 
catastrofă, poate duce la pier
deri de milioane, poate costa 
vieți omenești. Și nu se putea 
tepta. Au căutat niște bare 
fier, au trebuit să spargă ușa, 
trecut prin mari emoții.

Abia mal tîrziu au aflat că 
lectricienii plecaseră... în oraș, 
vadă un film. „Nu credeam 
se întîmple ceva, au explicat 
Am lipsit doar două ore...“

sentimente exprimate prin două 
cuvinte. Două cuvinte simple, 
citite într-o cerere obișnuită și 
pe care o reproducem în întregi
me :

cere pârerea despre cele întîmplate, ce l-ați sfătui?
nat, oriunde va fi nevoie de 
mine.

ONOARE MUNCII I
Semnează : Constantin Bostan 

data : 18 ianuarie 1962".

aș- 
de 
au

e- 
să 
să 
ei.

Celălalt fapt este reprezentat- 
de conținutul de gînduri și de

„Tovarășe director general,
Subsemnatul Bostan Constan

tin, de profesie electrician, mă 
adresez dumneavoastră cu rugă
mintea de a fi angajat în cadrul 
Combinatului de cauciuc sintetic 
Onești. Sînt absolvent al școlii 
profesionale, pînă în prezent am 
lucrat ca electrician la Săvinești. 
Solicit mutarea întrucît părinții 
mei sînt din raionul Adjud și do
resc să fiu mai aproape de dîn- 
șii.

Mă angajez să lucrez discipli-

Cererea, am spus, este o cere
re obișnuită, una dintre acele mii 
de cereri pe care absolvenții 
școlilor profesionale, sau alți 
muncitori tineri, le adresează 
conducerilor întreprinderilor pen
tru a fi angajați. Obișnuite, în- 
trutotul firești, sînt la noi și 
notațiile foarte lapidare, făcute 
cu creion 
re: „Se 
Semnează 
directorul
tului de cauciuc. Data : 19 ianu-

roșu pe această cere- 
aprobă angajarea".

— în cazul de față — 
general al Combinatu-

arie 1962. (Adică, începînd de a 
doua zi, Bostan devenise deja 
muncitor al Combinatului, i s-a 
dat în răspundere supravegherea 
unei uriașe instalații).

Obișnuite, devenite expresie 
generală, sînt și cuvintele, O- 
NOARE MUNCII, cu care se în
cheie cererea. In țara noastră 
munca se bucură de un respect 
deosebit, aproape tuturor tineri
lor noștri le este limpede 
prin muncă 
bogățiile și frumusețile vieții 
noastre. Și 
exemplu mai pregnant decît ne 
poate oferi însuși Oneștiul, unul 
dintre cele mai tinere orașe ale 
noastre, orașul alb de pe Trotuș, 
cu combinatele lui, ale căror

că 
se realizează toate

poate că nu există

produse îi duc faima în multe 
țări ale lumii.

Am relatat cele două fapte al 
căror erou este unul și același tî- 
năr — electricianul Constantin

Bostan — pentru că evidenta 
contradicție dintre ele pune nu
meroase semne de întrebare a- 
supra comportării, concepțiilor de 
viață și de muncă ale acestuia. 
Și poate că n-am fi povestit toa
te acestea (dat fiind că s-au pe
trecut mai de mult) dacă n-am 
fi aflat că Bostan se poartă și a- 
cum cu aceeași lipsă de răspun
dere, că numai într-un singur 
an (în 1962) a lăsat instalația 
singură de 9 ori, că în 1963 pen
tru abateri de aceeași natură i 
s-a desfăcut contractul de muncă, 
că în 1964 a fost judecat de con-

silful de judecată tovărășească 
tot pentru încălcarea disciplinei, 
fiindcă aducea prejudicii proce
sului de producție.

Faptele amintite — cererea cu 
vorbele ei frumoase, pe deopar
te, și întâmplările petrecute de-a 
lungul anilor dintre care una 
relatată mai sus — ne-au adus a- 
minte de un fenomen pe care 
Bostan, ca om calificat, îl cunoa
ște de la lecțiile de electricitate: 
cadențarea, momentele în care, 
intervenind un deranjament pe 
rețelele electrice, se produc de
plasări de energii dintr-o parte 
în alta. Atunci, toate becurile în
cep să pîlpîie, nu ai nici lumină 
plină, nici întuneric de-a bine- 
lea, trăiești o stare de enervantă 
așteptare. Speri, speri, dar pîlpî- 
irea continuă.

Cam așa se întîmplă, în fapt, 
lucrurile cu Bostan. Ce forțe, ce 
deranjamente anulează la el lu
mina ?

Iată ce spun tovarășii lui : 
„Bostan are o părere cu totul 
deformată despre ceea ce înseam
nă respectarea îndatoririlor ca-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)



Alte colective de muncă 
iși iau angajamente 

in întrecerea socialistă

O inițiativă valoroasă:

întîlnire cu actorii
Teatrului Mic

Cuvintu! petroliștilor de la Țicleni
Muncitorii, inginerii yi tehnicienii Schelei de extracție Țicleni sînț 

hotăriți ca, prin folosirea cit mai rațională a fondului de sonde vechi 
și inactive yi prin aplicarea unor măsuri tehnologice, să îndeplinească 
și să depășească planul la toți indicatorii, să reducă procentul de im
purități al țițeiului livrat.

Petroliștii schelei s-au angajat în întrecerea socialistă pe acest an să 
realizeze peste prevederile planului:

— 1 000 000 lei la producția globală j
— 1 100 000 lei la producția marfă ;
— 3 000 tone țiței ;
— 8 000 000 mc gaze ;
— 300 tone gazolină ;
— să sporească cu 1 la sută productivitatea muncii:
— 800 000 lei economii la prețul de cost;
— 1 000 000 lei beneficii;
— să îmbunătățească calitatea țițeiului livrat prin reducerea 

procentului de impurități cu 50 la sută sub limita admisă.

Din care pînă la 1 Mai:

— 300 000 lei la producția globală;
— 320 000 lei la producția marfă ;
— 800 tone țiței;
— 2 500 000 mc gaze ;
— 50 tone gazolină;
— 250 000 lei economii la prețul de cost;
— 300 000 lei beneficii.

Printre prevederile cuprinse în planul de măsuri tehnico-organvrc- 
torice, menit să asigure realizarea acestor angajamente, te numiri: 
efectuarea a 50 acidizări yi tratamente cu substanțe tensioactv.:e , 
executarea a 15 consolidări cu nisip in vederea îmbunătățirii recepti
vității sondelor și măririi afluxului de țiței la sondele de reacție ; re
pararea unui număr de 15 sonde din fondul inactiv; montarea mstc- 
lațiilor locale de tratare a țițeiului în sectorul Colibași cu ajutorul că
rora se vor reduce impuritățile cu 50 la sută sub limita prevăzut ă : 
organizarea cursurilor pentru ridicarea calificării yi specializare pe 
meserii.

Energie electrică la parametrii optimi 

și la un preț de cost redus
Cu ocazia dezbaterii sarcinilor de plan pe 1965, muncitorii, ingi

nerii și tehnicienii de la întreprinderea electro-centrale Doicești, au 
arătat că există posibilitatea ca planul să fie realizat yi depășit, indi- 
cînd yi căile concrete pentru obținerea de noi succese în livrarea ener
giei electrice la parametrii optimi yi In un preț de cost mai redus.

Colectivul întreprinderii iși ia următoarele angajamente in -
rea socialistă pe acest an :

— să producă peste planul anual o cantitate de energie elec
trică de 2 400 000 kWh prin realizarea unei durate de utilizare 
anuală a puterii instalate de 120 Mw de cel puțin 7 000 ore ca 
rezultat al măsurilor ce se vor lua pentru preîntâmpinarea ava
riilor ;

— să reducă cu 5 zile perioada de reparații planificate a caza 
nelor din centrală :

— să realizeze 750 000 Iei economii la prețul de cost prin redu 
cerea cu 1 gr a consumului specific de combustibil Conventions’ 
pentru producerea unui kWh energie electrică și prin depășirea 
planului de livrare a energiei electrice In sistemul energetic na 
țional ;

— să obțină 600 000 lei beneficii peste plan

Din care pină la 1 Mai:

— 1 000 000 kWh energie electrică ;
— 250 000 Iei economii suplimentare la prețul de cost ;
— 200 C00 lei beneficii.

Pentru realizarea acestor angajamente a fost alcătuit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice, care prevede printre altele : extinderea 
automatizărilor, semnalizărilor și blocajelor în instalațiile pentru 
transportul combustibilului in centrale, in scopul măririi siguranței 
de funcționare; introducerea ventilatoarelor de aer și gaze arse de 
tip perfecționat la cazonele din centrală, pentru îmbunătățirea func
ționării lor și reducerea consumului propriu de energie electrică ; îm
bunătățirea izolațiilor termice a suprafețelor radiante din instalații 
pentru reducerea pierderilor de căldură.

(Agerpres)

Noi descoperiri arheologice
CONSTANȚA (de la corespon

dentul nostru). — Recent s-a 
descoperit în orașul Mangalia o 
statuetă romană din marmură a- 
vînd o lungime de 90 cm. Printre 
obiectele descoperite mai semna
lăm o ancoră bizantină, de o lu
crătură puțin obișnuită, perfect 

rotundă, un fragment dintr-o 
masă de marmură cu margini 
crenelate, pe care se mai văd 
încă urmele de grăsime și fum 
ale unui străvechi opaiț și un 
tub de canalizare din epoca ro
mană.

In sala de lectură a bibilotecii orășenești Siănic-Moidova

mi noștri de școală 
și facultate de acum 
citeva decenii ne-au 

, lisat felurite amin
tiri. Personal, prea 
multe amintiri plă
cute nu am. Și este 

explicabil. Incățămintu! pe atunci 
era, în totul, foarte departe de 
școala socialistă de astăzi, care 
are porțile larg deschise pentru 
tați cei de virsta învățăturii, iar 
fecssltttie iși deschid porțile pen
tru cei cărora le e dragă învăță
tura. Școala in care a învățat ge
nerația mea era școala burghe
ziei, aservită ei, cu profesori că
rora li se impunea să-t crească pe 
tmeri in spiritul preceptelor sale. 
Totuși, nu putem afirma că nu 
ne-au rămas și amintiri plăcute, 
că anii de învățătură n-au lăsat 
in curța noastră urme adinei, 
n-au alimentat intelectul nostru 
cu cunoștințe trebuincioase, du
rabile. Căci aveam și profesori 
buni, îndrăgostiți de profesia lor 
și de copii, existau tineri silitori, 
pentru care școala și facultatea 
însemnau un lucru serios, cărora 
îi dăruiau timp și hărnicie. Din 
toate amintirile care mi-au rămas

Regiunea Crișana

Al 4-lea Festival bienal 
„I. L. Caragiale“

ORADEA (de la 
corespondentul nos
tru). — în raioanele 
Oradea, Salonta și 
Șimleu a început faza 
intercomunală a celui 
de-al 4-lea Festival 
de teatru de amatori 
,J. L. Caragiale". In 
acest an, la fazele co

munale vor participa 
aproape 600 de for
mații de teatru de 
amatori din regiune. 
Casa regională de 
creație populară Cri
șana, în colaborare cu 
Teatrul de stat, a a- 
sigurat ca, la centrele 
de concurs, un artist

Pledoarie pentru lectură
dan eeemao uceniciei, aș alege 
una singură, despre care si dis
cut eu tinerii de astăzi.

Sigur, tot ce-ți dă școala și apoi 
facultatea, trebuie învățat, totul 
este important. Aș spune chiar că 
nu-i deajuns si înveți numai ceea 
ce-ți dau profesorii, ci mult mai 
mult. Alți colegi de generație sau 
mai tineri, din specialități dife
rite, vă adresează în cadrul ru
bricii „Anii de ucenicie" rînduri 
convingătoare din care lesne pu
teți înțelege de ce trebuie să 
ajungeți în fața profesiunii 
cu un bogat bagaj de cunoștințe 
din domeniul matematicii, fizicii,

ANII
limbii yi literaturii romîne, știin
țelor naturii, istoriei, intr-un cu
vin!, stă pini pe toate disciplinele. 
Eu aș încerca să vă spun citeva 
lucruri despre lectură.

Oamenii de știință și cultură 
care vi s-au adresat v-au vorbit 
despre o zestre intelectuală bo
gată, adunată cu trudă pe băn
cile școlii și facultății. Fiți si- 
âuri că n-ar fi izbutit s-o adune 

acă n-ar fi transformat anii de 
ucenicie în anii lecturilor multi
laterale. Gustul pentru lectură se 
formează în anii tinereții. Atunci 
mi-am început și eu prietenia a- 
dincă, trainică, cu cea care mi-a 
devenit tovarăș pe viață — 
cartea.

Citifi biografiile marilor oa
meni ai vremurilor și veți găsi a- 
colo concludente mărturii că lec
tura este mai ales'tovarășul tine
reții. Biografii marilor personali
tăți au rămas întotdeauna pro
fund impresionați de imensa 
cantitate de cunoștințe asimilate 
prin lectură de către aceștia, de 
cele mai multe ori încă din anii 
adolescenței.

Oricît de înzestrat ar fi un tâ- 

profesionist să ajute 
formațiile teatrale de 
amatori.

Cu prilejul prime
lor întreceri din loca
litățile Berechiu, Co
păcel, Fizeș, Santăul 
Mic și altele, s-a con
statat un nivel ridicat 
de pregătire a forma
țiilor.

acad. Victor Eftimiu
năr, oricită intuiție ar acea în 
marile probleme ale vieții, el nu 
se va putea realiza integral și pe 
măsura posibilităților sale, dacă 
nu va citi îndeajuns.

In zilele noastre, toate como
rile culturii sînt la dispoziția tâ
nărului. Muzee, case de cultură, 
biblioteci, mai ales biblioteci. Bi
blioteci școlare, universitare, ale 
tineretului și copiilor, raionale, 
centrale, ale unor instituții. Li
brăriile sînt yi ele doldora de 
cărți. Milioane yi milioane de 
cărți. In ele se descifrează tai

DE UCENICIE
na atomului, se indică drumu
rile spre celelalte planete, se 
cîntă frumusețea morală a omu
lui nou, creator al unei vieți noi.

In fața unei asemenea atît de 
fericite realități, apare firesc ape
lul la o lectură bogată și diversă.

„Să ne urcăm în celelalte pla
nete — îi îndemna pe tinerii săi 
prieteni un confrate — dar să 
nu uităm să-l luăm cu noi yi pe 
Horner".

„Fără poezie și fără muzică, 
viața mi s-ar părea pustie și 
stearpă" îi scria soțului său, ma
rea cercetătoare și om de știință 
Eva Curie, și tot o asemenea

Vedere din cartierul Socola-Ni colina din Iași

Foto: AGERPRES

idee nota undeva și Benjamin 
Franklin.

Acela dintre tineri care nu este 
încă destul de conștient de nece
sitatea absolută a unei lecturi 
variate, harnice și chibzuite cit 
timp este tînăr, este în schimb 
aproape sigur sortit rămînerii în 
urmă. El va fi mereu un om de
pășit de realități, căruia suflul 
nu-i este puternic, să-și ajungă 
din urmă colegii, pentru că n-are 
antrenamentul necesar. E ca și 
cum ai cere unui om de 40 de 
ani să devină campion la aler
gări, fără ca el să fi fugit vreo
dată.

In fața bibliotecii înțesate cu 
cărți, in fața librăriilor, în care 
zilnic apar alte cărți, pentru un 
moment tînărul se poate înspăi- 
mînta și poate exclama: „Sînt 
atît de multe cărți I Oare am să 
pot vreodată să le citesc pe toa
te P“ E firesc ca tinerii fără ex
periență să-și pună asemenea 
probleme, să se înspăimînte. Și 
aș spune chiar că acesta este un 
semn bun, un semn că tînărul do
rește să citească cit mai mult. 
Dar nu poate citi totul. Ar fi ab
surd să creadă acest lucru. Un 
tînăr trebuie să cunoască deocam
dată numai ceea ce este esențial 
în toate problemele asupra că

Utilitatea educativă a unor 
legături permanente în
tre tinerii spectatori și 

artiștii dramatici e un fapt care 
nu mai trebuie demonstrat. Tî- 
nărului care intră seară de sea
ră în sala teatrelor i se oferă 
minunatul prilej de a participa 
emoțional la desfășurarea unei 
experiențe de viață căreia ac
torii îi dau expresie artistică, 
în virtutea unui mesaj educa
tiv valoros. Uneori, legătura 
unui colectiv artistic teatral cu 
tinerii spectatori se produce 
însă și altfel și în alt loc decît 
la spectacol și în sala teatrului 
respectiv. Invitat de comitetul 
U.T.M. de la I.R.I.C.-București 
(secretar: Tufan Aurel) un 
grup de actori ai Teatrului Mic 

rora dorește sau trebuie să se do
cumenteze.

Să luăm, de pildă, literatura 
beletristică. Elevul, la încheierea 
studiilor medii, trebuie să cunoas
că tot ceea ce este esențial din 
creația marilor noștri clasici. Pa
ralel cu aceasta, elevul are ne
voie să parcurgă literatura noas
tră nouă, contemporană, anima
tă de ideile umanismului socia
list.

Lectura nu trebuie făcută la 
voia întîmplării. Nu o să începem 
în nici un caz să-l citim pe 
Goethe în original, cită vreme 
nu-l cunoaștem încă temeinic pe 
Eminescu. Desigur, că, după a- 
ceastă etapă, vom ajunge, la 
timpul cuvenit, și la Goethe, 
Shakespeare, Tolstoi, Victor 
Hugo și poate la Virgiliu, Hora- 
țiu, Homer și alți iluștri creatori 
ai literaturii universale.

Cunoștința cu Alecsandri, Emi
nescu, Creangă, Sadoveanu, Re- 
breanu, mai legați de sufletul no
stru, ne deschide ochii și inima 
către celelalte piscuri ale artei 
literare, mai bine decît oricine. 
Este foarte important să știm 
ce să citim yi cum să citim.

Repet, biografiile marilor oa
meni de știință yi cultură sînt o 
pledoarie pentru o lectură atentă, 
sistematică, plină de pasiune, în 
anii de învățătură.

Folosiți acești ani minunați ca 
să dobîndiți cunoștințele cele mai 
vaste, comoară de preț pe care 
prezentul nostru o dăruiește mi
nunatului vostru viitor.

— Doina Șerban, Constantini 
Codrescu, Stamate Popescu, I'a 
Frimu — a participat la o se J 
culturală organizată la clubll 
acestei întreprinderi, alături del 
tineri invitați din șapte între
prinderi ale raionului Nicolae 
Bălcescu. Vorbind despre rolul 
teatrului în reflectarea vieții șil 
preocupărilor tineretului, Con-| 
stantin Codrescu a subliniat în 
mod expresiv străduința acto
rilor de a întruchipa veridic 
exigențele etice ale personaje
lor din piesele repertoriului teaJ 
trai. Actorul a expus pe scurt, 
celor peste două sute de tineri 
prezenți în sală, conflictul și 
caracterul personajelor din pie
sa „Andrea", piesă din reper
toriul actualei stagiuni a Tea
trului Mic. In continuare am
fost prezentate două tablouri 
din această piesă. Succesul de 
care s-a bucurat o astfel de in
teresantă întîlnire a fost conJ 
firmat de toți cei prezenți, 
aplauzele și declarațiile lor con-l 
stituind un îndemn la conti-l 
nuarea unor asemenea acțiuni.

C. STĂNESCU

P. S. Dintre cei două sute del 
tineri prezenți în said am aflatl 
că aproape 40 văzuseră specta-l 
colul la sediul teatrului. N-aml 
fi reținut acest lucru, altfel o-l 
bișnuit, dacă secretarul comile-l 
tulul U.T.M. n-ar fi adresat lai 
un moment dat tinerilor dini 
sală invitația de a pune între
bări, de a discuta despre con
ținutul piesei. Nimeni însă nu 
a răspuns acestei invitații. 
După aceea am aflat că întâl
nirea fusese „pregătită" doar 
prin stabilirea datei și orei cînd 
va avea loc și invitarea celor 
200 de tineri. Evident, dacă 
comitetul U.T.M. al întreprin
derii, ajutat de activiștii comi
tetului raional N. Bălcescu țpre- 
zenți în sală) i-ar fi cunoscut 
dinainte pe cei care văzuseră 
spectacolul și dacă înainte de 
această întîlnire ar fi discutat 
cu ei, lucrurile s-ar fi desfășu
rat mai bine. Organizarea aces
tor acțiuni înseamnă și pregă
tirea punerii în discuție a unor 
probleme de interes larg, cum 
ar fi munca actorului sau ches
tiuni legate de conținutul de 
idei al piesei, de comportarea! 
personajelor etc. In cazul de 
față, o asemenea dezbatere ar 
ii tost utilă, avînd în vedere 
iaptul că pe 7 februarie 350 de 
tineri din raion vor viziona pie
sa la Teatrul Mic, In cadrul 
unui spectacol cedat.

în curînd

Teatrul Regional 
București

Prezintă premiera pe țară

Noaptea la drumul 
mare

piesă italiană de RENATO 
LELLI

în distribuție: SANDU
RĂDULESCU, artist eme
rit, EUGEN PETRESCU, 
ANGELA MACRI, JORJ 

VOICU.

Regia artistică: ION SI- 
MIONESCU

Scenografia: arh. VLADI
MIR POPOV

Fotografie și poezie
- in colaborarea in

spirată a unui ar
tist fotograf — 
Ion Miclea — și a 
unui poet — Ion 
Brad — a rezultat
o carte pe care ti

părind-o, Editura tineretului 
ne-a făcut o surpriză dintre 
cele mai plăcute. Este vorba 
de albumul „Eroii fabulelor" 
în care excelentele fotografii 
ale unej „suite" de felurite a- 
nimale, păsări și gîngănii sur
prinse în diverse ipostaze ca
racteristice și expresive de Ion 
Miclea, sînt comentate în ver
suri, nu o dată îneîntătoare, de 
Ion Brad. Albumul amintește, 
în bună tradiție, „Cartea cu 
jucării" a Iui Tudor Arghezi 
și „Desenul alfabetului viu, 
pentru copiii mici și copiii bă- 
trîni" al lui N. N. Tonitza, pe 
care aceeași editură îl tipărea 
prin 1960 cu un text de Barbu 
Brezianu și cu o prefață de 
Tudor Arghezi, și care ar me
rita o reeditare. Cu aceasta 
din urmă apropierea „Eroilor 
fabulelor" e încă mai vizibilă. 
Tonitza imaginase pentru 
fiecare literă o vietate, un 
om ,într-o anumită poziție, un 
obiect care, schematizat succe
siv și sugestiv, ducea la semnul 
alfabetic dorit. Textul în pro
ză „spunea" pentru fiecare 
dintre aceste ipostaze alfabe
tice o „poveste" scurtă, agrea
bilă și accesibilă atît copiilor 
mici aplecați să descifreze tai
nele scrisului, ori desenului cît 
și celor mai vîrstnici. Desenul 
și textul în proză relevau aco
lo sub niște semne, altfel con
venționale, niște surprinzătoa
re asemănări cu lumea vie. 
Dincoace aparatul vede, în 

lumea faunei mai mult sau 
mai puțin obișnuite, atitudini, 
„capete de expresie", „poze*, 
„gesturi", „necazuri" și „bucu
rii" pe care versul le subli
niază, le completează și 
comentează cu multă fante
zie, totul sfîrșind prin a emo
ționa pe oricare dintre privi- 
torii-cititori. Semnele Iui To
nitza te îndeamnă a duce 
creionul pe aceleași căi pentru

a ajunge la literele sau făp
turile ce le închipuiau. Foto
grafiile lui Miclea și versurile 
luj Brad întrețin emoția prin- 
tr-un subtil îndemn la me
ditație, prin elevarea ade
sea a unui alt chip sau par
ticularitate a dihaniei sau 
gînganiei pe care o știam ori 
ne-o imaginam înainte. Mîn- 
zul, porumbelul, puii de găină, 
vițelul, cățeii, măgărușul, puiul 
de leu, veverița, iepurele, e- 
greta, dropia, libelula și alte 
vietăți, înfățișate în cele o 
sută șasesprezece fotografii ale 
albumului, ne apar astfel în 

momente pe care versurile le 
subliniază inteligent și preg
nant, fixîndu-ni-le cu grație 
în minte. De altfel colaborare* 
celor doi artiști a fost tntr-a- 
tît substanțială Incit aproape 
că nu-i de conceput acum. Ia 
capătul ei, imaginea fără ver
surile care o însoțesc și in
vers, versurile fără fotogra
fiile pe care le comentează. 
Privind, bunăoară, păianjenul 
plantat în mijlocul plasei sale 
repeți aproape involuntar ver
surile poetului: „Un maestru 
țesător / Care-ntinde pinza-i 
fină / ca pe-un fermecat co
vor / De-ntuneric și lumină. / 
Dar minunea lui plăpîndă / E 
capcană și e pîndâ". Sau deli
cata libelulă surprinsă pe un 
virf de frunză: „Unde să 
se-ascunză ? / Printre frunze-1 
frunză, / în lumina lină — / 
Scamă de lumină / Printre

no#o <fle lector
fiori e floare / Ce-a-nvățat să 
zboare". Ori dungata zebră: 
„Glumă, da, dar nici așa / Ca 
să umbli tralala / Toată ziua-n 
pijama". Și așa mai departe, 
versul și imaginea fotografică 
se mulează una pe alta, cu 
discreție și eleganță.

A rezultat astfel un album 
care-i de fapt o carte de pri
vit și de citit în același timp, 
stîrnind spiritul și subliniind 
cu un umor reținut nuanțe 
ce-i îndreptățesc cu prisosință 
titlul de eroii fabulelor. Un 
volum a cărui răsfoire creează 
clipe de substanțială desfăta
re, destindere și cunoaștere a 
acestor mici și mari eroi din 
lumea largă a faunei terestre.

GEORGE MUNTEAN

Ion Grigorescu:

ffZig - zag 
pe mapamond"

țSRHV I eporterul este, ca și
I criticul, mai înainte
I de toate un inter-
I median El este
* omul care a văzut 

1 1!l"''1 " ■''1 ți transmite cele vă
zute. O definiție in

teligentă a criticii literare susține 
că un critic este în primul rind 
un om care știe să citească și 
poate să spună și altora ce a ci

tit. Parafrazînd, reporterul este 
un om care știe să vadă, și apoi 
să relateze altora ceea ce a vă
zut. Cărțile încărcate parazitar de 
fapte, fără ax conducător nu au 
primit niciodată sufragiile publi
cului, indiferent de domeniu. Au 
existat totuși cărți de ‘reportaj 
care, deși înregistrau egal, zilnic, 
totul, au fost citite pe nerăsufla
te. Ele erau autenticele jurnale 
de bord ale călătoriilor veacului 
trecut, în care cititorii căutau 
singuri faptul interesant. Repor
terul actual e însă un om specia
lizat, un om profesionalizat, fără 
a încetă de a fi creator. El are 
menirea de a relata esențe și de 
a evita accidentalul, nesemnifica
tivul. In locul disciplinei pe care 
ghidul tipărit o impune turistu
lui, reporterul modem cunoaște 
o altă disciplină, al cărui aot de

finitor e libertatea de a alege, se
lecția. Din mulțimea situațiilor 
întâlnite, reporterul selecționează 
citeva fapte, citeva trăsături, rea- 
lizînd un portret exact Ceea ce 
adaugă in plus e o confirmare a 
portretului inițial. Ceea ce se repe
tă, peste toate acestea, devine ba
last El se adresează omului din 

cela mai diferite straturi sociale 
vorbind în termeni cunoscuți 
despre lucruri necunoscute.

Noul volum de reportaje al lui 
Ion Grigorescu realizează într-o 
manieră captivantă, condiția re
portajului modem. Cu Zig-zag pe 
mapamond, (care pare a calchia 
Razna prin patru continente a 
celebrului Egon E. Kisch), la an
tipodul călătoriei programatice 
cu pretenție de studiu, autorul 
încearcă să ne ofere fapte de 
viață semnificative. Investigația 
depășește sfera europeană trecînd 
în America de Nord și în exoti
cele pămînturi ale Asiei, Indone
ziei, pe urmele lui R. Kipling, 
P. Loti. Mirajul lecturilor copilă

riei din acești autori și alții ca ei, 
nu iese însă consolidat din întâl
nirea cu realitatea actuală.

Farmecul teritoriilor altă dată 
misterioase a dispărut Ca Bengt 
Danielsson, care pleca tn Insulele 
fericite să regăsească raiul descris 
de vechi cărți de călătorie, și de 
noile reviste americane ori pros
pecte de voiaj, și Ion Grigorescu 
constată latura reală nu lipsită de 
colorit dar lipsită în orice caz de 
poezia care i-a fost atribuită. La 
New York, Bowery este strada tu
turor posibilităților, a oamenilor 
care dorm pe stradă și e foarte 
puțin probabil că vreunul dintre 
ei va deveni milionar, cum sus
ținea un mit al modului de viață 
yankeu. Calcutta nu e nici ea atât 
de misterioasă, cît de aglomerată 
și înfometată. Și așa mal departe. 
Senzaționalul nu poate seduce un 
mod de a gîndi antitetic, care 

știe că sub fast poate găsi mize
ria și că un oraș sau o țară nu 
se poate compune numai din as
pecte contestabile. New York-ul 
nu se reduce numai la Bowery... 
Limitele lui sînt altele: „zeul 
automobil" cum îl numește auto
rul, fascinează pe drept cuvînt 
viața americanului, obligîndu-1 
în schimb la anumite competiții 
ireversibile. La New York se află 
Haarlemul, cartierul negrilor, 
după cum aici, în Nord, rasismul 
e o politică abolită. Această pri
vire imparțială care nu se lasă 
anexată de extreme, ci caută să 
le înțeleagă, să le explice, e pro
prie întregului volum. O vizită la 
fabrica de avioane „Caravelle"- 

Franța e un elogiu adus geniului 
uman și muncitorului francez. 
Din ansamblul reportajelor se de
gajă insistent simpatia autorului 
pentru vechile culturi umaniste și 
civilizațiile străvechi, fie europe
ne, fie asiatice, odată cu o ușoară 
aversiune pentru ritmul automo
bilistic cu consecințele dezumani- 
zante al Americii de azi.

Ceea ce e hotărîtor în modali
tatea reporterului de a-și informa 
cititorul e găsirea unor momente 
cheie, a unor situații care conțin 
în sine, ca în limbajul cinemato
grafic, sursele înțelegerii, ima
gini care nu mai au nevoie de 
explicații. La Nicosia reporterul 
surprinde un grup de tineri în
soțiți de fete care colindă stră
zile trecînd cu pensula peste in
scripțiile englezești ale străzilor, 
comemoratoare ale unei lumi 
străine Ciprului, înlocuindu-le 
cu nume noî. Neatinse rămîn 
„Shakespeare Street" și „Byron 
Street". Lapidaritatea imaginii 
exclude comentariile, după cum 
simbolul acelui portocal generos 
care hrănea, din vechime, familii
le vecine ale unui turc și unui 
grec domină parcă cu reproș în
cleștarea naționalistă în care se 
află angajată insula. De un dra
matism zguduitor sînt paginile 
închinate Poloniei. Ca o sfidare 
a morții și distrugerii și ca semn 
a măreției omului, Varșovia re
naște din ruine în vechea ei al
cătuire arhitecturală. Un bătrîn 
feroviar, care a salvat în timpul 
incendierii Varșoviei un tablou 
ds Canaletto, de o valoare ines
timabilă mai ales în procesul ar
hitectonic de reconstituire a Var
șoviei, îl dăruiește generos comi
siei de arhitecți refuzînd banii 
dar cerînd în schimb o simplă, 
modestă, copie.

Este plăcut să constați la Ion 
Grigorescu ușurința cu care se 
întâlnește cu patria dincolo de 
granițele ei, capacitatea de a face 
din istorie o prezență familiară. 
Oriunde merge, în orientul în
depărtat sau extremul occident, 
reporterul rememorează cu pie
tate antecedentele romînești. în
tocmai ca Sadoveanu, care măr
turisea odată „n-am fost la His
tria ca să vînez cocori, ci ca să 
văd mormintele", călătoriile re
porterului par simple pretexte 
pentru sinteze spirituale. „Dar 
am venit Ia Filadelfia pentru 
Stokowski și Toscanini. Pentru 
Ormandy și Edgar Alan Poe. Și 
mai ales (de ce n-am mărturi
si-o?) pentru pietrele triste, me
ditative, topite în săruturi de ne
despărțit, șlefuite ea razele de 
soare, cărate aici din Oltenia de 
sub dalta autorului „Coloanei 
infinitului". Lanurile de secară și 
pletele plîngătoare ale mestece
nilor de la Grunwald îi aduc 
aminte de oștenii lui Alexandru 
cel Bun îngropați aici în marea 
bătălie împotriva cavalerilor teu
toni. Un zbor deasupra Himalaiei 
e un prilej de a reaminti numele 
aviatorului romîn Radu Beller, 
care într-o tentativă de record 
și-a găsit mormîntul în prăpăstii
le de gheață ale munților unici, 
în Transcaucazia îl întâmpină Di- 
mitrie Cantemir, ca sfetnic al lui 
Petru cel Mare, în Franța o co
hortă a marilor dispăruți ca Geor
ge Enescu ori Iosif Clișci.

Trăsăturile subliniate asigură 
volumului unitatea de viziune ri- 
dicînd în subtext o concepție și 
o ideologie bine configurate care, 
organizează materia și dau greu
tate observației de viață.

M. UNGHEANU
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PROFESOARA Satele —

, DE
Profesoara Nicu- 

lina Costescu a ve
nit la Școala medie 
din Pucioasa în 
1957, după absolvi
rea facultății, fi tot 
atunci și-a început, 
o dată cu primele 
ore de limba romî
nă, munca nobilă de 
pedagog. Propria ei 
dragoste pentru co
morile literaturii 
noastre, tînăra pro
fesoară o transmite 
acum elevilor săi. 
Lecțiile sale pregă
tite cu pasiune sînt 
ascultate întotdea
una cu interes și se 
poate spune că nu 
există elev care să 
nu fi îndrăgit mate
ria predată de ea. 
Ața se explică fap
tul că, la clasele a 
X-a și a Xl-a unde 
predă, elevii au la 
limba romînă note 
din cele mai bune. 
Anul trecut, de e- 
xemplu, la exame
nul de maturitate, 
datorită unei te
meinice pregătiri, 
toți elevii au obți
nut la limba romi- 
nă calificative bune 
și foarte bune. Me
ritul este, firește, în 
bună măsură, și al 
profesoarei Wiculi- 
na Costescu.

Dar Niculina Co
stescu nu este nu
mai o bună profe
soară, un edueator 
priceput. Ea și-a 
cîștigat stima oa
menilor și pentru 
activitatea desfășu-

ROMÎNĂ

rată în toți acești 
ani, și pe tări-n ob
ștesc. De fiecare 
dată ea a luat par
te, cu mult entuzi
asm, alături de cei
lalți intelectuali ai 
orașului, la activita
tea brigăzilor ști
ințifice, la rirpi-.- 
direa cunoștințelor 
științifice și cultu
rale in satele raio
nului. Tînăra profe
soară indeplines’.e 
totodată și sarcina 
de propagandistă Ia 
învățămîntul politic 
de partid. Tn școa
lă, la acțiunile ob
ștești. cc-e cu loc 
in oraș, in ccti~.tc- 
tea culturtl-edsea-

tiră profeșoe»» St- 
culi na Costeaca erte 
totdeauna prerecă 
cu paxrsmec șs cs- 
nc rtintele s*ta_

Prețaiad ec-săși- 
le ținem prof eroa
re, rpmtv! e ie 
răspundere ta edn- 
eeres elerCor, dro- 
gostea cu exro par
ticipă ta revbwta 
odrtert» crtaroi •- 
resulnd Pacsoasa •* 
p~opus-o recent pe 
tocwrdșa .WWW na 
Coseeaen re* f tax-ta 
fa etage-Le de de- 
pntoți penzra Jfc- 
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Carnet electoral

La casele alegătorului din Timișoara

Acțiuni dedicate 
tineretului

• La cele 20 de case 
ale alegătorului dm 
orașul Timișoara do
tate cu televizoare, 
aparate de radio, 
broșuri (printre care 
recenta monografie 
„Banatul în plină în
florire") se desfă
șoară o bogată acti
vitate. Printre pri
mele acțiuni care «. 
și avut loc, se nu
mără discuția pe 
marginea noului 
film romînesc „La 
patru pași de infi
nit", deschiderea ci
clului de expuneri 
pe tema „Monocra- 
fia orașului Timi
șoara" etc. Acțiuni
le au loc zilnic la 
fiecare casă a alegă
torului. La casa ale
gătorului de la clu
bul „Industria linii* 
a avut loc o tntîlni- 
re cu oameni de

cultură »: ară din 
oraș pe ’ema „Ale
gerile ta trecut și 
de azi” ia care au 
participat numeros’. 
tmerL Multe man:- 
festăr tint dedicate 
tmemlcr care votea
ză pentru prima 
oară. Zilele trecute, 
în pauza de prlnz. 
la iaițtatra comite
tului l’T.M. de la 
Vztaeta mecanice 
Timișoara au avut 
loc. In 3 secții. în- 
Hîntri ale tinerilor 
care retează pentru 
prima dată eu mun
citori în vîrrtă si 
cadre dm conduce
rea uzinei. La secția 
turnătorie ceste 30 
ce tineri »-au tntfl- 
nit cu tovarășul 
Gheorgbe Șchiopa, 
membru al comitetu
lui de partid Aso-

menea întllnlri au 
mai avut loc la sec
ția construcții meta
lice i: Iăcătușer-e- 
montaj la care au 
participat peste 180 
de tineri.

Începînd din a- 
ceastă săptămlnă. 
din inițiativa Comi
tetului orășenesc
U-T-M. Tnnisoara 
vor avea loc expu
neri destinate tine
retului la cluburile 
din cras La Clubul 
.-Banatul”, de exert- 
piu, tinerii de la în
treprinderile Elec- 
tmban»tul”, „Tehno- 
metal”. „Banatul” 
și altele vor asculta 
expunerea .Caracte
rul profund demo
cratic al orfnduirii 
noastre de stat”.

I BRINDESCV

tot mai

frumoase

Ca pretutindeni in țară, in 
anii puterii populare au 
avut loc prefaceri înnoi

toare ți In comunele raionului 
Șirnieu. Cooperativele agricole 
de producție obțin venituri tot 
mai mari, averea lor obștească 
a crescut de la an la an și ca 
urmare s-a schimbat și infa- 
ți-area satelor.

Pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii socialiste din a- 
ceastă parte a raîcnului, aa 
fost create la Nușfaiău o pu
ternică unitate SALT. și o 
școală prcferitcală de n-eca- 
nîzatnri cade 200 de eteri în
vață pentru a deveni cadre 
de nădejde ale acneoltora. Tn 
«*=si s-a dat in ftlnemță o 
școală ea etaj. c= • «iu de 
clasă, cm r*—■ cuTural boc. 
dispensar mseâeal

sa. drept caa&das at FDF •= 
.uu ,,r.vnțta eueemrajă ne. * 
Statal ta ata*K*t *e *patata 
ta Mxrea Asanare Xvenraăă
ac vortrt ca mradrije aerpre 
iar. -» euremseertsca

— î- xJsruT țn at: aef — a 
tritat snrtai Saeoe^e 
OMă tei . ai Ct'imrirea'tg

Adunarea a primit cu bucu
rie propunerea ca pentru cir
cumscripția electorală nr. 9 să 
candideze. în alegerile de de- 
putați in Marea Adunare Na
țională, tovarășul Liviu Mol
dovan. prim secretar al Comi
tetului regional U T AL Cri- 
șana. Mulțumind pentru cin
stea și încrederea acorda
tă. tovariș-zi Liviu Moldo
van a rubliniat în cuvîn- 
tul său grija partidului pen
tru tineretul patriei noa
stre minunatele condiții de 
muncă și învățătură de care 
se buturi azi fiecare tînăr de 
ta noi. „întreaga noastră tine
rețe este datoare partidului 
drag” — a spus vorbitorul. EI 
s-a angajat să-și sporească și 
mai mult eforturile în munca 
de educație a tineretului, de 
antrenare a lui la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de pro
ducție.

C BEJAN

In curînd, pc scenă
IAȘI (de la corespondentul 

nostru)
Zilnic, după ce lasă lucrul, 

peste 50 de tineri artiști ama
tori de la Fabrica de rulmenți 
Bîrlad vin la club pentru re
petiții. Aceștia tint componen
ța unei formații de teatru a 
două brigăzi artistice de agita
tei, ai unui taraf de muzică 
populară și ai unei echipe de 
dansuri. Formațiile artistice, 
soliștii vocali și instrumentiștii 
de aici și-au înnoit repertoriile 
dedicîndu-le alegerilor de la 
7 martie. Echipa de teatru a

secției teulerie repeta piesa 
,Sus Tudorache, jos Tudora- 
che“, brigada artistică de agi
tație a secției strunguri pre
gătește programul „Te cintăm, 
patrie frumoasă și bogată*, 
iar cea a secției rectificare 
programul intitulat «înnoiri, 
înnoiri”. Echipa de dansuri 
și-a inclus in repertoriu o 
nouă sultă de dansuri popu
lare moldovenești, taraful — 
noul program „Zi-i lăută, etn- 
tee drag', iar solistele Maria 
Stafie, Aurica Horișcă și Ade

CINEMATOGRAFE
CAN-CAN — film pentru ecran 

panoramic: Patria (orele 9,30» 
12,30| 15,3O| 18,30 , 21,30). CÎN-
TÎND ÎN PLOAIE: București (orele 
S, 11,15, 13,45, 18,15, 18,45 , 21). 
Excelsior (orele 10, 12.30, 15,30, 
18, 20,30), Grivita (orele 9, 11, 14,
16.30, 19 , 20,30), Flamura (orele 
8,30-, 11, 13,30, 16, 18,30 , 21). TI- 
TANIC-VALS: Republica (orele
9.30, 11,45, 14, 16.30, 18.45 , 21).
O POVESTE NEINVENTATĂ: Lu
ceafărul (orele 9,30, 11,45; 14:
16,15; 18,30; 20,45), Rahova (orele 
16; 18,15; 20,30). VIAȚĂ UȘOARĂ: 
Capitol (orele 10; 12; 16.30, 18.45, 
21), Feroviar (orele 9,30; 11,30: 
13,45; 16, 18,15: 20,30), Melodia 
(orele 10: 12; 14, 16; 18, 20). AH. 
EVA1: Bucegi (orele 9; 11,15,
13,30; 16; 18,30; 21), Aurora (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,15, 18,45, 21). 
MOSCOVA-GENOVA: Festival
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30,
20.45) . EROI CURAJOȘI CA TIGRII: 
Victoria (orele 10, 12, 16,15» 18,30,
20.45) ȘEFUL: Lumina (orelo 9,30,
11,45; 14; 16,15, 18.30; 20,45) SO
ȚIE PENTRU UN AUSTRALIAN - 
cinemascop: Central (orele 9.45; 
12, 14.15; 16.30; 18,45: 21). Munca 
(orele 14; 16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10, 12; 14; 16,30; 20.30).
TINERII: Carpati (orele 10: 12;
14. 16). OMUL DIN FOTOGRAFIE- 
Union (orele 15; 17; 19; 21). PRO
GRAM PENTRU COPII - dimi
neața (ora 10) la Doina. REBELUL 
MAGNIFIC: după-amiază <orele 
11,30; 13,45; 16, 18.15; 20,30). LA 
PATRU PAST DE INFINIT: Glulesti 
(orele 9; 11,15, 13,30, 15,45; 18,

20.15) , Tomls (orele 10, 12, 14,
16.30, 18,30 ; 20,30). UN NOU
GHILGAMEȘ: Înfrățirea între po
poare (orele 13,15, 15,30; 17,45,
20) , Volge (orele 10, 12,15, 16,
18,15; 20,30). TREIZECI DE ANI 
DE VESELIE: Cultural (orele 15; 
17; 19, 21). ÎNTÎLNIRE CU SPIO
NUL: Dacia (orele 9,45, 12; 14,15, 
16,30; 18.45: 21). Viitorul orele:
15,30; 18; 20.30), Cotrocenl (orele
14; 16,15; 18,30; 20,45) — UMBRE- 
LELE DIN CHERBOURG (orele 11). 
JUDECĂTORUL DE MINORI: 
Buzești (orele 14,15; 16,30; 18.45;
21) . SEDUSĂ SI ABANDONATĂ;
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,30). 
DOI ÎN STEPĂ: Unirea (orele 
16; 18,15, 20,30). CU M1INILE
PE ORAȘ: Flacăra (orele 14, 
16.15, 18,30; 20,45). DRAGOSTE 
LA ZERO GRADE: Vitan (orele 
15; 17, 19, 21). CALABUCH: Mio
rița (orele 10, 12,15, 15,45, 18.15,
20.15) . SĂLBATICII DE PE RÎUL 
MORȚII — cinemascop: Popular 
(orele 15; 17, 19; 21). GHEPARDUL
— cinemascop — ambele serii: Mo. 
șilor (orele 15,30; 19,30). DIAVO
LUL DEȘERTULUI: Arta (orele
14.30, 16,30; 18,30; 20,30), Feren
tari (orele 10,30; 14; 16,15; 
18,30; 20.45) COMISARUL MAI
GRET SE ÎNFURIE: Colentina ic
rele 15,30: 18 , 20.30). ROȘU SI 
NEGRU — (ambele serii): Floreas
ca (orele 10,30; 16, 19,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI - cinemascop
— ambele serii: Progresul (orele
15,30; 19,30). ZIUA FERICIRII:
Cosmos (orele 16, 18,15, 20,30).

la Cocoș 10 cîntece noi. Pro
gramele vor fi in curînd pre
zentate la casele alegătorului 
din orașul și raionul Bîrlad.

*

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru)

în sala Teatrului de stat din 
Galați a avut loc recent o ma
nifestare culturală organizată 
de comitetul regional al fe
meilor. Peste 400 de femei au 
ascultat expunerea „Votăm 
pentru fericire". După confe
rință colectivul Teatrului de 
stat a prezentat fragmente din 
piesele „O scrisoare pierdută" 
și „Conu Leonida față cu 
reacțiunea" de I. L. Caragiale.

(Urmare din pag. I)

re-i revin unui muncitor, afirmă 
inginerul Teodor Ionașcu, șeful 
secției electrice a Combinatului. 
Șirul succeselor pornește în pri
mul rînd de la respectarea pro
gramului de lucru, de la înde
plinirea cu exactitate a sarcinilor 
pe care le ai oricît de mărunte 
ar părea. Or, cu lucrurile ace
stea, prin faptele lui se dove
dește a nu fi de acord".

„La locul de muncă Bostan 
tratează totul ca pe un fleac oa
recare. Este drept, în instalație 
nu are prea multe de făcut, are 
o cameră în care lucrează sin
gur ; totul este curat, frumos, 
are un birou de la care ascultă 
zumzetul ușor al instalației, sar
cina lui fiind aproape una sin
gură : să fie ochi treaz și 
ureche atentă, să nu se desli- 
pească de la locul acela. In ca
zul că se întîmplă ceva pe miile 
de cabluri electrice, el trebuie să 
întindă mîna și să deconecteze 
energia care atunci devine oarbă. 
Nu i se cere cine știe ce efort fi
zic, din acest punct de vedere 
munca 'mi este ușurată de teh
nică, ca pentru toți muncitorii 
din industria modernă. I se cer 
însă o mie și una de cunoștințe 
de specialitate, i se cere să fie
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Primirea de către Gheorghe Gaston Marin, 
vicepreședinte a! Consiliului de Miniștri, 

a ambasadorului Italiei
Vineri 29 ianuarie, Gheorghe 

Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al' R. P. 
Romîne, a primit în audiență 
protocolară de prezentare pe Nio-

colo Moscato, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Ita
liei la București.

(Agerpres)

O consfătuire utilă
despre folosirea unui bogat ma
terial didactic intuitiv: planșe, 
fotografii, experiențe chimice, 
mulaje, aparate meteorologice.

Participanții la consfătuire au 
fost invitați în comunele Vedea, 
și Peretu, unde au asistat 
la predarea unor lecții care au 
oglindit teme ca : „Fenomene 
meteorologice”, „Clima și regimul 
ploilor” și „Originea și evoluția 
omului”. După expuneri, vizitato
rii au discutat cu membrii cercu
rilor tinerilor naturaliști.

Concluziile pe marginea refe
ratelor, discuțiile purtate, demon
strațiile practice sînt de un real 
folos pentru mai buna organizare 
a activității cercurilor tinerilor 
naturaliști.

N. CHHUAC 
secretar al Comitetului raional 

U.TM.

Pe șar* erele de hidroameliorații 
din Lunca

OFENSIVA CONTINUĂ

eeeb ca i—h.li „îszari de an- 
ra" axxzrae a ea Scat n aad

czș* anta sepțs.
A dona E. hraa s-a pitiri ta" 

ea • aemeta isrirzzere j zstre- 
-i—ear*) why a. sar Vțu, care 
awa ezaasea la LCLF. aa a fost 
ta fare ta răsprrrU mar ""r-

intrtbărta tfca hdetcl de exa- 
—-“xreficaac tot tmpul o inter- 
ferongă as rreiamrta ocbrtoare ale 
reriacresteior boenreștene și a- 
eest hxm :-a dat multă bătaie 
de cap cehai examinat, ideile nu 
se închegau, frazele se întrera- 
peau brusc, punindu-1 în peni
bila postură a omului care s-a 
prezentat la examen fără să fie 
pregătit A „ciupit" totuși un 5 
salvator. Dar începutul e greu, 
că pe urmă vin și celelalte. Știți 
povestea cu ulciorul... Asistentul 
Voica. de la catedra jocuri spor
tive a I.C.F„ cu care am stat de 
vorbă, ne relata că studentul 
Uțu s-a prezentat după 2—3 zile 
și la obiectul Teorie și Metodică 
total nepregătit dînd unele răs
punsuri care stîrneau ilaritate. El 
a primit un binemeritat 3 1

Pentru a repara integral „ine
xactitatea” din ziarul „Sportul 
popular", trebuie să facem cu
noscut cititorilor încă un amă
nunt Elogiile aduse de Pîrcăi'ab 
restaurantului „Ambasador" (cu 
care sîntem întru totul de acord) 
își au explicația în faptul că ex
trema dreaptă a dinamoviștilor 
își ia cu regularitate „porția" de 
băutură la acest local. Iată ce ne 
spunea ospătarul Stanciu Achim 
de la barul „Ambasador" :

— DL Pîrcălab este un client 
obișnuit al localului nostru...

Ei, da, pentru un sportiv de 
performanță este foarte impor
tant să aibă localul lui preferat. 
E altfel, oamenii te cunosc, te 
respectă, îți spun pe nume, cei 
din jur se fericesc c-au avut oca
zia să stea la masă alături de 
„vedetele" fotbalului...

Și tu, iubitor al fotbalului, care 
vii la stadion și tremuri de frig, 
reziști ploilor torențiale, ori su
porți cu stoicism canicula verii, 
îți mai pui întrebări și probleme 
ca acestea : Ce se-ntîmplă dom- 
ite cu fotbalul nostru ? Pîrcălab a 
fost în etapa asta de nerecunos
cut I Lufturile lui Ivan și „saltu
rile artistice” după ce mingea s-a 
oprit în plasă ale lui Uțu te fac

perienta. Ixei ei »-« ita< eb- 
aece ta* ei taesro* ta ertae 
reetaetetaM wro» șpataia. aeta 
tar de e pnn ș> tamgs eroica 
Ueta ca ctae ta hw itata 
sa roeefâ rrAectere și âsioltx- 

te ’, fM andeî, cxnot de-a bste- 
ieze ciefe pe cere trctaoe e-e 
tata an sportie de peiforienți 
Petaru rf viața pe cc-e o duc na 
trebuie ti le fie indiferentă mei 
tar, dacă nici nevi, sutelor de au» 
de iubitori ei sportului nu ne e. 
Si nu-i este indiferent tubitorului 
fotbalului ce fel de viață sportivă 
duce un Fircălab, sau Ufu, sau 
Ivan, pentru că aceasta își pune, 
cu putere, amprenta pe activita
tea lor pe terenul de sport, în 
rezultatele pe care le obțin. Cu 
această „erată la un articol" inci
tăm insistent forurile răspunză
toare să ia măsuri radicale pen
tru a pune capăt cit mai degrabă 
odată pentru totdeauna, unor 
asemenea atitudini și acte de in
disciplină, unor asemenea abateri 
grave de la normele vieții spor
tive. Nu exagerăm și nici nu 
spunem nimic nou afirmind că 
ȘI DE AICI ar trebui începută 
mult așteptata „redresare" a 
fotbalului nostru.

In sierturilo de timid ale 
„Cupei campionilor eu

rope*!” fa handbal

Dinamo București — 
RIK âoteborg: 24—11

Vineri seam le
Coteb'.i'g echipa 
maseulind de 
handbal Dmamo
București a în
cins cu scorul 
de 24-11 (9-5) 
pe R.I.K. Go- 

teborg, campioana Suediei, în
primul meci din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni". Handhaliștii
bucureșteni au jucat la adevă
rata valoare și au dominat ma
joritatea timpului fiind deseori 
aplaudați de spectatori.

Din echipa dinamovistă s-au 
remarcat îndeosebi Hnat, Nica și 
Ivănescu care au marcat cite 4 
puncte. Cel mai bun jucător al 
gazdelor a fost Gosta Carlsson.

Returul va avea loc la 21 fe
bruarie la București.

sr» ie ta «cert șt c* rtafri- 
wâe «tae tafrpe* ta ptata^ 
rcsssn e*

Dar eaneao. c.itsri de asc- 
șau paZenaee. c* tarea». 
Taanaa gropita em estxpae 
șt pe teroa&I aetssâ erozc&M 
ttrb*.

Aaeorăm. Pm mai popas — l* 
grxpsl HI «zîtajc. seri omU I dc 
lacra Gosrixa. Ia cmtperspe 
eu proporp^ lacrăruor, wamă- 
rul ooateaitar este mie: sub 
2M. îa luna decembrie, con
form plexului, băieții de aici 
trebuiau si didoce, să trans
porte și si așeze o cantitate 
de 90 MO mc ce pămînt. Con
form tradiției, insă, ei și-au 
depășit proprule engafamente, 
realizind un volum de peste 
IZ? 000 mc. l-am cunoscut pe 
frații Dumitru și Marin Toma. 
Ei au lucrat și în Insula mare 
a Brăilei. O faptă, de dată re
centă, a fratelui mai mare, e 
cunoscută, acum pe tot șantie
rul. Lipsind fratele mai mic, 
care era schimbul lui de ziua 
pe utilaj, fratele cel mare, ca 
să nu stea neproductiv scre- 
perul — fapt care ar fi îngre
unat realizarea angajamentu
lui întregului lot — a lucrat în 
ambele schimburi timp de 12 
zile. Dar asta nu-i totul. Tînă- 
rul acesta avea planificat să 
facă zilnic cite 60 de curse. 
El a realizat în cele două 
schimburi peste 200 de curse.

Seara, am fost oaspeții 
grupului IV Greaca, condus de

Afluență mare la patinoarul 
artificial Floreasca

:- A-
cext c~s.P <ta cea mai

I I.’C cei pasere. «Cartierul ge- 
aerol” d șsxherahâ ta plină 
cvpssxzcre ie cbia scriseră 
alTiearie uzitare cx* Insula 
ma-e c Br&taQ se taszctase 
tatr-o pădxre. X« tatu, cu 
cele rts: pazeresee tractoare 
•țe șesîta, r-cu crort drumurita 
de eccex. In efrera zxle au fost

bi-ir-Je ta linii drep
te ea vagoanele doi mitor, iar 
ta r-.-.eă distasță. ta malul Du
nării, esseoraseri cele 5 vase 
dor mitor. E penetul cel mai 
izolat — Ge.rt’.nu. Aftîndu-ta 
aici, nu simți insă rmgurăta- 
tea. E nespus ce multi tine
rețe și voioșie. Marea majori- 

nicUor sînt utemiști: aproape 
200. Comitetul U.TJă a între
prins, di* prima zi, artiusi or
ganizatorice de gospodărire și 
înfrumusețare a acettei noi 
așezări omenești, a cărei viață 
va fi de scurtă durată. S-au 
făcut repartizările pe dormi
toare, s-au amenajat birourile, 
sălile de mese, locurile ce 
parcare și punctele de alimen
tație, s-cu inițiat ccțiuni cul
tural-educative. Ultima de a- 
cest fel a fost un simpozion 
literar urmat de dans. S-a 
dansat pe vas, în legănarea 
undelor Dunării.

Deocamdată, despre succe
sele de aici ale grupului TV 
nu se pot spune prea multe. 
Vom aminti că oamenii din a- 
cest grup au venit cu izbind 
remarcabile dobînite în Balta 
Brăilei. Acolo au realizat 50 
km de dig din totalul de 135 
km realizat de 7 grupuri. Au 
terminat digul pe porțiunea 
planificată cu o lună mai de
vreme, apoi au dat ajutor 
grupului VI. Cele 4 drapele 
atestă cuceririle obținute de 
tinerii din această unitate pe 
frontul împotriva apelor. La 
noul punct de lucru au de îm
plinit digul pe o distanță de
II km și de evacuat apele la
cului Greaca. Pentru aceasta 
va fi săpată o rețea de canale 
de 
re 
de 
să 
de 
furie de pămînt să primească 
iar razele soarelui.

Fapte obișnuite din viața și 
munca unor oameni obișnuiți. 
Viața de șantier e aspră, dar 
frumoasă, interesantă, bogată 
în evenimente. Trăiesc și mun
cesc pe apă Dar ideea că în 
urma lor rămîne un imens 
ogor fertil, îi animă, îi face să 
învingă greutățile inerente. 
Departe de casele lor, veniți 
aici din mai toate regiunile ță
rii — acești tineri ridică ma
rele dig care îmblânzește na
tura, disciplinează bătrînul 
fluviu pentru a da agricultu
rii țării, noi terenuri mănoase.

a tractoriștilor și rrtcca-

S. IONESCU

«*
«-

desecare. O stație plutitoa- 
de pompare cu o capacitate 
7 mc pe secundă, va trebui 
pompeze continuu peste 60 
zile pentru ca imensa far-

OMOARE Ml \
capabil a face într-o secundă, cu 
ocniul omului priceput radiogra
fia întregii rețele electrice, 
i se cere să nu greșească. Dar 
pe lingă cunoștințe — ca munci
tor i se cere și un puternic sen
timent al responsabilității perso
nale, conștiința marii răspunderi 
că pe mîna lui, 8 ore zilnic, este 
lăsată o parte a uzinei. Oridte 
cunoștințe ai avea, dacă n-ai a- 
eeastă responsabilitate, tu, ca 
muncitor, nu valorezi nimic; dim
potrivă, într-o secundă poți a- 
duce pagube imense.

Tocmai această responsabilita
te n-o are Bostan, el ia totul 
ușor, crede că lucrind într-o în
treprindere automatizată, auto
mat el se poate scuti și de con
știinciozitatea profesională, din- 
totdeauna cerută muncitorului", 
ne spunea maistrul Nicolae Pa- 
tachi.

„Onoare muncii ?“ Ce preț pe 
onoarea muncii poți pune atunci 
cînd te împrietenești cu niște 
pierde-vară, ca Dima ? Nu mai 
lucrează la noi acest tînăr, dar 
se află tot în Onești, îi „fericeș
te" pe cei de la Rafinărie cu...

lenea și indisciplina lui. Dima 
este dintre aceia care nu fac pu
rici pe nicăieri, fiind mereu în 
căutare de locuri călduțe, fără 
răspundere, unde să nu-i ceară 
nimeni respectarea unui program. 
Cînd oamenii îl iau la rost — 
pleacă, se duce în alte părți, după 
ce i-a adus la exasperare pe cei 
cu care a lucrat înainte. A fost 
pe la Onești, apoi la Focșani, la 
Adjud ; s-a întors iar în Onești. 
Peste tot a stat pînă cînd a sim
țit că nu mai poate fi suportat și 
s-a mutat la... alții, profitînd de 
înțelegerea și atenția cu care sînt 
priviți la noi tinerii în ceea ce-1 
privește pe Bostan spun și repet: 
a-ți căuta un prieten ca Dima, a 
încerca să fii ca el, te dezonorezi 
de la început pe tine însuți". 
(Popa Jean, electrician la Com
binatul de cauciuc sintetic din 
Onești și coleg de muncă cu 
Bostan).

„Bostan face parte dintre miile 
de tineri cărora statul nostru le-a 
pus la dispoziție toate posibilită
țile : școală gratuită, cărți gratui
te, haine gratuite, le-a dat pînă 
și bilete de tren gratuite, ca să

meargă în vacanță, la munte, la 
mare sau la părinți. Totul gratuit. 
Te revoltă să vezi că printre atî- 
tea mii de băieți și fete harnici, 
disciplinați, se mai află și cîte 
unul ca Bostan care nu știe să 
răsplătească ceea ce s-a făcut 
pentru eL Cînd i s-a desfăcut 
contractul de muncă a venit la 
noi, la comitetul U.T.M., s-a ru
gat să-l ajutăm, a promis că nici
odată în viața lui (scrie negru pe 
alb 1) n-o să se mai poarte în așa 
fel îneît să facă greutăți în pro
cesul de producție. Electrician, 
operator, strungar, șofer, tîm- 
plar — orice meserie ai avea și 
oriunde ai munci trebuie să știi 
că fiecare minut este important, 
că n-ai dreptul moral să irosești 
nimic.

I-am explicat lui Bostan toate 
acestea ; a zis că înțelege. Pe noî 
faptul ne-a bucurat, l-am ajutat. 
Dacă mai este astăzi în combinat, 
aceasta o datorează și interven
țiilor noastre, fiindcă ne-am an
gajat și noi pentru el în fața 
conducerii combinatului. Dar

(II
iată, chiar recent, oamenii cu 
care lucrează îmi spuneau că 
s-au săturat pînă în gît de el. 
Pentru oricare dintre noi aseme
nea cuvinte ar însemna o dezo- 
norare. E£ însă parcă nu simte... 
au ajuns oamenii să i-o spună de 
la obraz..." (Gh. Mândrie, mem
bru în comitetul U.T.M.).

...Dar el, Bostan, el ce zice ? 
își dă el seama de această ca
dență — între lumină și umbră 
— între care oscilează faptele 
sale ?

I-am pus direct această între
bare, voiam și răspunsul său ver
bal, deși cele aflate de la tova
răși spun totul despre concepțiile 
pe care le are privind munca și 
disciplina. Drept răspuns ne-a 
repetat niște angajamente (a cîta 
oară și le ia ?), a zis că... este 
tînăr, că... o să se îndrepte... 

După toate cîte s-au întîmplat, 
după atîtea angajamente neres
pectate este greu însă să-l crezi. 
Oamenii așteaptă de la el fapte,

nu vorbe, iar faptele, s-a văzut 
de ce fel sînt

Nu știm cîți tineri ca Bostan 
mai sînt în Onești (unul mai exis
tă, precis: Dima, cel care lu
crează acum la rafinărie), dar în
tâmplările relatate, prin conclu
ziile și învățămintele ce se pot 
desprinde din ele, depășesc sfera 
restrînsă, a cazului. Firește, sînt 
puțini tineri ca Bostan sau Dima 
dar atîta vreme cît mai există 
într-un loc sau altul', fie și unul 
singur, noi, ceilalți, avem obliga
ția morală să-i scoatem din pe
rioada „cadențărilor", să-i aju
tăm să înlăture din concepțiile 
lor acele păreri și atitudini care 
produc deranjamente atît de gra
ve în comportare.

Sîntem siguri, prin Intermediul 
ziarului, al rubricii noastre „Să 
discutăm despre tinerețe, educa
ție, răspunderi", că cititorii, tineri 
sau vîrstnici, îi vor ajuta pe tî- 
nărul electrician și pe alții ca el 
— prezentîndu-le exemplele bune 
pe care le cunosc de la locurile 
lor de muncă — să înțeleagă ce 
înseamnă, în toată complexitatea 
sa, sentimentul de mîndrie, de 
onoare a muncii.
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Execuția de la Saigon belgian împotriva
♦

1 ltimele știri sosite 
din capitala sud- 
vietnameză anunță 
prima acțiune te
roristă a noului 
guvern. După cum 
transmit agențiile

de presă americane, în zorii 
zilei de vineri autoritățile mili
tare din Saigon au executat în 
piața centrală a orașului pe 
tînărul student Le Van Khuyen,, 
în vîrstă de 20 de ani.

Le Van Khuyen a fost ucis 
ca urmare a acuzației de a fi 
transportat o grenată ușoară și 
documente aparținînd forțelor 
patriotice. Agențiile relevă că 
prin această execuție autorită
țile au urmărit „să demonstre
ze budiștilor și altor elemente 
că noul guvern sud-vietnamez 
nu va tolera demonstrații, aten
tate sau alte manifestări ca cele 
desfășurate recent la Saigon".

Execuția care a avut loc vi-

neri la Saigon lămurește o 
bună parte din semnele de în
trebare care apăruseră după 
căderea lui Trang Van Huong. 
Deși revenirea lui Khanh la 
putere n-a constituit o surpriză 
pentru observatorii politici, u- 
nele cercuri speraseră că mi
litarii grupați în jurul lui vor 
încerca, măcar temporar, să 
procedeze cu mai multă 
prudență față de opinia pu
blică, avînd în vedere ex
periențele falimentare din 
trecut. Uciderea lui Le Van 
Khuyen înlătură aceste speran
țe. Ea constituie prima carte 
de vizită a noului cabinet.

Jertfa tînărului student — 
care a înfruntat cu curaj plu
tonul de execuție — este însă 
revelatoare pentru abnegația 
cu care tînăra generație din 
Vietnamul de 
democrație și

sud luptă pentru 
independență.

I. G.

Reuniune studențească la Tunis

L a Tunis a avut loc o se
siune de două zile a Se
cretariatului Confedera
ției uniunilor studen

țești din Algeria, Tunisia și 
Maroc, cu care ocazie au fost 
hotărîte o serie de acțiuni me
nite să contribuie la dezvolta
rea colaborării dintre aceste 
organizații.

Printre măsurile adoptate 
figurează crearea unor comi
tete de coordonare în toate 
centrele universitare, în care 
sînt reprezentate cele trei u- 
niuni și organizarea a trei se-

minării internaționale studen
țești.

Secretariatul a hotărît, de 
asemenea, să lărgească schim
bul de delegații cu prilejul di
feritelor manifestări cultural- 
sportive. iar la Festivalul 
mondial al tineretului și stu
denților, ce va avea loc la Al
ger, cele trei uniuni vor pre
zenta un program comun.

Participanții la reuniune au 
salutat realizările înregistrate 
de mișcarea studențească pan- 
africană și s-au pronunțat 
pentru lărgirea colaborării cu 
aceasta.

înarmării nucleare

unei conferințe 
presă organizată la 

Bruxelles de reprezen
tanți ai mai multor organiza
ții de tineret din Belgia, s-a 
anunțat că la 28 martie în ca
pitala belgiană urmează si 
aibă loc o demonstrație a ti
neretului împotriva înarmării 
nucleare.

„New York Post":

„Oare invătămintul constituie un rău?"

/n cadrul 
de

SOFIA. — Lc 28 ianuarie 
s-a deschis la Sofia prima 
sesiune a ConsUiulai perma
nent al reprezentanților con
ducerii uniunilor xeriitorilor 
din țările balcanice la care 
participi reprezentanți ai scri
itorilor din R. P. Albania, 
R~ P. Bulgaria, Grecia, RST. 
Iugoslavia și Turcia. Dia R. P. 
Romînă participă Pop Simian, 
secretar al Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă.

zriârAe au luat sfârșit și Chom
be și-a făcut apariția la Bru
xelles. Radios, a cooorît fără 
grabă scara avionului la capă
tul căreia se aflau două perso
nalități belgiene de prim rang : 
pmrml-cimistru Tbeo Lefevre, și

m-nistrul afacerikx externe Paul Henri Spaak. 
Stringer-. de mină, zimbete, gesturi protoco
lare pe care fotograf:: se agitau să le imor- 
tahzrze pe pebeuiă. Ceremonia s-a desfășurat 
după riguroasele reguli ale primirilor oficiale. 
Nxmc nu trăda mdfspcziția care a dominat 
ni saptămimle dm urmă relații'? dintre Bru
xelles și Leopoidvdie.

Chombe a sosit la BnrxeBes cu sentimentul 
nae pccfumde jigniri. Dar el este suficient 
de lucid spre a-și da seama că partida nu a 
fost defm to jucată. Pireu inul congolez mai 
țme iz Erină o carte și vrea să-ți încerce 
șansele pini la capăt. Prezența lui in capi
tala hrirână are in prunul rfad scopul de 
a-șs sonda mtrejocuioni. de a măsura influ
ența pe care a doefadit-o rivalul său Adoula. 
Diplomația belgiană n-a făcut alegerea hotă
râtoare și atita vreme cit Adoula nn a primit 
facă tutela Bruxellesului, Chombe încearcă 
să recâștige spojmnl ce pare a-1 fi pierdut.

Oficial, Chombe va trebui să ofere expli
cații asupra măsurilor care afectează inte
resele belgiene fa Katanga. Discuția se anun
ță tăioasă. Lui Chombe i se impută o mâ
neri care vizează deschiderea porților Ka
tangăi pentru alții. Pe de altă parte, premie
rul congelez va trebui să facă față unei

♦

pretenții belgiene de 37 000 000 000 franci 
belgieni, datorii contractate de Congo în Bel
gia. Suma este prea mare pentru ca anemicul 
buget congolez să o poată suporta. Deci, va 
începe o tîrguială în care se va jongla cu mi
lioanele, iar concesiile vor fi indispensabile. 
Dar problema nu este strict economică. La 
Bruxelles 
Magnații 
resele le 
asemenea 
GARTER
atît americani cît și belgieni „au recunoscut 
limpede că au greșit atunci cînd au mizat 
pe Chombe. Acesta nu a justificat speran
țele puse în el". Ziarul vest-german apre
ciază chiar că „Chombe a devenit o afacere 
proastă pentru Washington și Bruxelles". 
Interesele americane și belgiene sînt însă co
mune numai pînă la un punct. Dincolo de 
acest punct interesele devin contradictorii și 
în lumina acestei realități trebuie judecate 
perspectivele lui Chombe.

Apariția la rampă a lui Adoula a micșorat 
șansele lui Chombe de a păstra funcția de 
prim-ministru. Agitata reintrare a lui Adoula, 
care a surprins chiar și pe apropiații săi, a 
avut mai multe episoade semnificative. 
Adoula, care locuiește la Roma într-un mo
dest apartament, intenționa să țină o con
ferință de presă pentru a-și prezenta planul 
de reglementare a situației din Congo. In
citațiile fuseseră lansate pentru 11 ianuarie. 
Pe neașteptate (sau poate că „surpriza" a 
fost calculată) îi sosește o telegramă din Bru
xelles : ă rog, așteptați". Semna : Spaak.
25 de minute înainte de ora fixată pentru 
conferința de presă, doi înalți funcționari 
de la Ministerul de Externe italian îl preve
neau că proiectata întîlnire cu presa nu tre
buie să aibă loc. Doua zile mai tîrziu — 
miercuri 13 ianuarie — Adoula se afla la 
Bruxelles într-o călătorie „familiară", întîl- 
nindu-se in secret cu Spaak. Ceea ce a ur
mat se cunoaște...

Pentru Bruxelles, o „experiență Adoula" 
ar fi poate avantajoasă. Planul fostului pre
mier este conceput ca o soluție politică și 
are ca punct de bază tratativele cu răscula
ta- Ideea este a unei reconcilieri fără Chom
be. Reticențelor manifestate în unele capi
tale africane față de persoana lui Adoula 
< căruia i se reproșează trecuta sa guvernare) 
li s-au adăugat declarațiile lipsite de echivoc 
ale lui Gbenye, conducătorul guvernului 
insurgenților.^ Gbenye exclude posibilitatea

s-a subliniat acest lucru cu tărie, 
belgieni doresc garanții că inte- 
vor fi protejate. Poate să ofere 
garanții Chombe ? După „STUTT- 
ZEITUNG", vechii săi protectori

unei colaborări cu Kasavubu, Chombe sau 
Adoula deoarece ei „au participat la asasi
narea lui Lumumba". Revista „REMARQUE 
CONGOLAISE ET AFRICAINE" amintea 
că în lunile exilului său de la Madrid, 
Chombe îi acuzase pe Adoula și Kalonji de 
a-1 fi asasinat pe Lumumba. In replică, Ka
lonji (care ulterior a abandonat pretențiile 
de... împărat și s-a mulțumit cu funcția de 
ministru în guvernul lui Chombe) a afirmat 
că grupul care a organizat asasinatul a fost 
compus din Chombe, Kasavubu, Adoula, 
Ileo, Nendaka și Bomboko. Dezvăluirile per
mit să se presupună responsabilitatea comună 
a tuturor celor implicați în această afacere 
murdară.

Declarațiile lui Gbenye reduc perspecti
vele „planului Adoula". Reconciliere con
goleză fără acordul răsculaților înseamnă 
încă o experiență lipsită de viitor. După cum 
alegerile anunțate pentru jumătatea lui mar
tie nu pot fi, în actuale condiții, decît frau
duloase.

Reacțiile africane preocupă Bruxellesul și 
Washingtonul. Bilanțul reuniunii de la Nai
robi a comisiei „ad-hoc“ pentru Congo, a 
Organizației Unității Africane va influența 
evoluția viitoare a problemei congoleze. Dez
baterea de la Nairobi, desfășurată cu ușile 
închise și fără prezența vreuneia din părțile 
beligerante din Congo, urmează convorbiri
lor la nivel înalt pe care fruntașii mișcării 
insurecționale congoleze le-au purtat în 
mai multe capitale africane (reputate prin 
influența lor pe întregul continent). După 
„THE ECONOMIST", comisia O.U.A. va 
acorda „o recunoaștere tot mai largă lui 
Gbenye". Totuși, nu trebuie omis că atitu
dinile africane în problema congoleză nu 
sînt uniforme.

„THE ECONOMIST" consideră că dacă 
Chombe va pierde partida la Leopoldville, 
el va putea reedita secesiunea katangheză. 
Ex-președintele de la Elisabethville ar fi luat 
chiar unele măsuri în perspectiva unei ase
menea eventualități. Va fi oare Chombe ne
voit să se retragă în provincia care a devenit 
un fel de domeniu personal al său ? „Union 
Miniere" va finanța din nou „independența" 
Katangăi ?

Chombe va încerca să afle răspuns la 
multe întrebări (nu numai la cele enume
rate) cu ocazia acestui voiaj dificil și poate 
decisiv la Bruxelles.

EUGENIU OBREA

Sub titlu 
mîntul 
rău ?“,

York Post", 
mație în care arată că autori
tățile din localitatea Old 
Westbary din Long-Island au 
respins cererea Institutului 
tehnologic din New York de a 
crea aici o secție a sa. Refu
zul este motivat prin faptul 
că înființarea unui institut de 
învățământ superior „ar du-

titlul „Oare învăță- 
constituie un 
ziarul „New 

publică o infor-

ce la încălcarea liniștei și la 
creșterea delicventei" în re
giunea respectivă. Ei au ex
plicat că doresc să păstreze 
cartierul unde era prevăzută 
construirea secției Institutu
lui tehnologic, în care locuiesc 
3 000 de cetățeni înstăriți, ca 
un loc de „odihnă, departe de 
frămîntările muncitorești, pi
chete de grevă, delicventa ju
venilă și circulația rutieră".■ e apropie oare sfir- 

șitul disputelor pri
vind „fuziunea 
xecutivelor 
ropene" ? Agenția 
FRANCE -----------
sugerează

e-
vest-eu-

JAPONIA. De curînd, arhitec
tul Kiyonori Kikantahe a reali
zat o machetă a „orașului plu
titor' care urmează să lie con
struit în golful Tokio pentru a 
se rezolva astfel, criza de lo- 
cuințe a metropolei suprapopu
late. Potrivit proiectului reali
zat de Kiyonori construcțiile 
ultra-moderne, de 300 metri 
înălțime, din beton armat, vor 
fi construite pe un uriaș soclu 
plutitor, de formă circulară, 
executat, de asemenea, din be
ton armat. Fiecare clădire în 
formă de turn are o capacitate 
de 50 000 de persoane și posi
bilități de parcare pentru 8 000 
de automobile. In fotografie: 

macheta orașului plutitor

politică cu

guvernului cu privire 
la înlăturarea barierelor vamale

intre țările C.E.E.A

BRUXELLES. — După cum 
relatează agenția D.P.A., gu
vernul francez s-a pronunțat 
împotriva hotărîrii consiliului 
ministerial al țărilor C.E.E. 
privitoare la înlăturarea de-

complicații...

plină pînă la 1 iulie 1967

Columbia:
Preludiul unei crize?

nstabilitatea politică 
s-a făcut din nou 
simțită în Columbia. 
După cum au anun
țat agențiile de pre
să, la Palatul prezi
dențial din Bogota,

ziua de miercuri a fost marcată 
ca fiind foarte agitată. Președin
tele țării Leon Valencia a primit 
in această zi membrii civili ai 
guvernului precum ji pe coman-1 
danții diferitelor corpuri de ar- > 
mată prezenți în capitală.

La sfîrșitul unei lungi întreve
deri cu președintele Columbiei, 
ministrul de război Alberto Ruiz 
Novoa și-a prezentat pe neaștep
tate demisia. In locul său preșe
dintele Leon Valencia a numit 
imediat pe generalul Gabriel Re- 
veiz Pizarro, rămînînd tn acest 
mod liber postul de comandant 
general al forțelor armatei colum
biene. Pe de altă parte generalul 
Mariano Ostina Navia, coman
dantul forțelor aeriene columbie
ne, a ținut să sublinieze în cursul 
unei declarații făcute tot în 
cursul zilei de miercuri că „for
țele aeriene columbiene vor con
tinua să sprijine guvernul".

Deși autoritățile nu au dat ofi
cial nici o explicație asupra cau
zelor care au produs ultimele

PE SCURT

PRESSE 
_ că ceea

ce comentatori occidentali denu
mesc „o problemă delicată" își 
va găsi soluția după o împotmo
lire de un an și jumătate.

Istoricul disputei nu e lipsit 
de semnificație. El scoate în 
evidență, încă o dată, o realita
te plastic relevată de Maurice 
Duverger în L’EXPRESS : „în 
Piața comună, cel mai puțin co
mune sînt interesele parteneri
lor".

Ridicată în toamna anului 
1963, problema fuzionării celor 
trei executive (Pieței comune, 
Euratomului și Comunității eu
ropene a cărbunelui și oțelului) 
a suscitat controverse. Una din
tre acestea se referă la stabili
rea unui sediu pentru proiectate
le „executive fuzionate". Aici 
s-a manifestat opoziția Luxem
burgului. înalta autoritate a Co
munității europene a cărbunelui 
și oțelului, care-și are azi sediul 
în micul ducat luxemburghez, ar 
urma să se mute la Bruxelles 
(unde se află și sediul celorlalte 
două organizații — Piața comu
nă și Euratom).' Luxemburgul 
își apără însă cu înverșunare 
propriile interese. El nu vrea 
să piardă avantajele materiale ce 
le are ca țară gazdă a C.E.C.O. 
și cere compensații. Luxembur
ghezii au revendicat mutarea pe 
teritoriul lor a „parlamentului 
european" — alcătuit din repre
zentanții țărilor Pieței comune 
— și care își axe sediul la Stras
sbourg 
ciocnit

(Franța). Acesta idee s-a 
însă de adversitate în

„parlamentul" de la Strassbourg. 
Dezbătută cu subtilități diploma
tice, chestiunea a luat pe alocuri 
o turnură ce friza ridicolul. Par
lamentarii vest-germani aduc ar
gumentul că Luxemburgul va 
constitui o amplasare nepotrivi
tă din cauză că legăturile fero
viare sînt necorespunzătoare (a- 
ceasta este adevărat numai 
în sensul că neconcordanța se 
referă la legăturile cu căile fe
rate vest-germane). Un parla
mentar argumenta 
din fostele colonii, 
Piața comună, vor avea greutăți 
în... găsirea Luxemburgului. E 
evident însă că opoziția ' 
„parlamentul european" nu re
flectă o reacție la „lipsa de 
tracție a vieții luxemburgheze", 
ci anumite interese concrete. 
Cum ar fi, de pildă, interesul 
Franței de a menține sediul a- 
cestei instituții Ia Strassbourg.

Găsirea unui compromis, atit 
în problema modalității „fuzio
nării executivelor", cît și în sta
bilirea unui sediu, s-a vădit 
complicată. Tratativele, discuțiile 
s-au perpetuat. Potrivit agenției 
FRANCE PRESSE, în prezent, 
Luxemburgul și președintele 
înaltei autorități a cărbunelui și 
oțelului se opun, în continuare, 
unui acord în această chestiune. 
Primul, din cauza compensațiilor 
slabe care i-au fost oferite, pen
tru renunțarea la sediul C.E.C.O., 
iar al doilea pentru că apreciază 
ca o „erezie" fuzionarea execu
tivelor fără o fuzionare concomi
tentă a organismelor respective 
(C.E.E., Euratom, C.E.C.O.) ,și

că africanii 
asociați la

din

a-

în consecință, a tratativelor de 
la Roma și Paris.

Referindu-se la surse informate 
din Luxemburg, agențiile de pre
să susțin că Comisia Pieței co
mune, într-o încercare de a în
lătura opoziția Luxemburg-ului 
înaintea întrunirii de la 2 februa
rie a Consiliului ministerial al 
Pieței comune (care ar urma să 
dezbată chestiunile ..fuzionării") 
a însărcinat cinci reprezentanți 
ai partenerilor Luxemburgului în 
cadrul C.E.E. să supună guver
nului luxemburghez un proiect de 
acord formal care constituie după 
cum se pare, ultima concesie pe 
care ei sînt dispuși să o ofere. 
Cei cinci parteneri ai Luxem
burgului intenționează să-i ofere 
acestuia, în schimbul pierderii 
sediului înaltei autorități a 
C.E.C.O., Banca europeană de 
investiții și Oficiul comun al pu
blicațiilor europene, al căror se
diu se află actualmente la Bru
xelles. Luxemburgul ar urma să 
păstreze, de asemenea, sediul 
Curții de Justiție a celor trei or
ganisme vest-europene — C.E.E., 
Euratom și C.E.C.O. — precum 
și Secretariatul Parlamentului eu
ropean. In total, numărul func
ționarilor vest-europeni care vor 
lucra la Luxemburg, va fi iden
tic cu cel al C.E.C.O.

Guvernul luxemburghez n-a 
luat încă poziție față de aceste 
propuneri. Unii observatori sus
țin că ele sînt inacceptabile și nu 
satisfac decît într-o mică măsură 
interesele Luxemburgului. Se opi- 
niază totodată, că luxemburghe
zii nu vor putea rezista multă 
vreme presiunii partenerilor lor.

In această ultimă alternativă 
consideră, probabil, FRANCE 
PRESSE că „abcesul pe care îl 
constituie fuzionarea executivelor 
vest-europene pare să fie copt și 
miniștrii — „chirurgii" — nu aș
teaptă decit data de 2 februarie 
pentru a da lovitura de bisturiu 
decisivă".

Mulți comentatori occidentali 
relevă că marile și complexele 
probleme care se pun în legătu
ră cu „fuziunea executivelor" nu 
au șanse să fie rezolvate prin me
tode rapide „cu bisturiul". Se re
marcă, de pildă, că „fuzionarea" 
va impune reelaborarea tratatelor 
care călăuzesc activitatea celor 
trei comunități. „O nouă elabo
rare a statutelor — remarcă zia
rul francez „COMBAT" — ar 
face necesar să existe aceleași 
reguli pentru Comunitatea cărbu
nelui și oțelului, pentru Euratom 
și pentru Piața comună. Una din 
clauzele pe care Franța Ie găseș
te deosebit de supărătoare, e 
clauza fundamentală după care, 
la sfîrșitul acestui an. Piața co
mună ar trebui să fie condusă in 
cea mai mare parte a chestiuni
lor prin regula majorității. A- 
ceasta ar pune capăt posibilității 
de veto pe care fiecare țară o 
are în prezent. Cu atit mai mult 
Franța n-ar tolera extinderea 
unei asemenea clauze in celelal
te două comunități".

Dincolo de reușita sau nereuși
ta „operației" de la 2 februarie 
divergențele și ciocnirile de inte
rese în problemele integrării 
vest-europene rămîn valabile.

a 
barierelor vamale între țările 
C.E.E. Guvernul francez pro
pune, în schimb, ca tarifele 
vamale pentru produsele in
dustriale să fie reduse la 1 ia
nuarie 1966 și 1 iulie 1967 cu 
cîte 10 la sută, urmînd ca asu
pra restului tarifelor să conti- 
nuie discuțiile.

Agenția D.P.A. este de pă
rere că „hotărîrea guvernului 
francez de a nu lua încă o 
hotărîre definitivă în pri
vința înlăturării totale a ba
rierelor vamale ar putea face 
imposibilă realizarea planuri
lor Comisiei C.E.E. privind 
realizarea definitivă la 1 iulie 
1967 a uniunii vamale a țări
lor C.E.E. Prin noul său de
mers, susțin experții de la 
Bruxelles, Franța vrea să păs
treze o posibilitate de control 
asupra realizării unei piețe 
industriale și agrare comune 
pînă la 1 iulie 1967".

Festival
international
al cintecului

SAN REMO. — Miercuri 
seara s-a deschis la San Re
mo cel de-al 15-lea Festival 
internațional al cîntecului, la 
care participă numeroși cîn- 
tăreți din șapte țări.

La acest festival, fiecare 
cîntec este cîntat de două ori: 
o dată de un cîntăreț italian 
și apoi de un cîntăreț străin, 
în prima seară a festivalului 
sînt cîntate 12 cîntece de cîte 
două ori, iar în cea de-a do
ua seară, alte 12 cîntece de 
două ori. Douăzeci de jurii, 
aflate în diferite orașe italie
ne, urmăresc prin televiziune 
desfășurarea festivalului și 
își dau votul pentru cele mai 
bune 12 cîntece. Cele 12 cîn
tece, primele clasate, vor fi 
repetate de cîte doi interpreți 
sîmbătă seara, în finala festi
valului, cînd va fi ales și cel 
mai bun cîntec.

schimbări, totuși surse din apro
pierea cercurilor guvernamentale 
au declarat doar, că actuala si
tuație politică columbiană indică 
un „început de criză și că sînt 
de așteptat noi demisii".

Referindu-ne la noile măsuri 
luate la Bogota, nu putem trece 
cu vederea evenimentele care au 
avut loc în această țară în ulti
mele zile. La 25 ianuarie urma 
să izbucnească o grevă la care 
iji dăduseră consimțămîntul or
ganizații sindicale reprezentînd 2 
milioane de muncitori și funcțio
nari. Se revendica abolirea unei 
legi noi a impozitelor, precum și 
a unor dispoziții de reglementare 
a relațiilor de muncă care au 
dus la înrăutățirea situației oa
menilor muncii.

In fața unei puternice presiuni, 
guvernul prezidat de Valencia a 
fost nevoit să ducă tratative cu 
reprezentanții Uniunii muncitori
lor din Columbia. In acest sens 
s-a format un comitet din care 
făceau parte 6 miniștri numiți de 
președintele țării. Paralel cu tra
tativele desfășurate între liderii 
sindicali și comisia guvernamen
tală — poliția și armata au pus 
la punct un plan de acțiuni me
nit să interzică orice manifestație. 
Ministrul de război, actualmente 
demisionat, a avertizat atunci că 
„armata va garanta ordinea pu
blică cu orice preț". In cele din 
urmă ca urmare a concesiilor fă
cute de unii lideri sindicali față 
de autorități greva a fost contra
mandată. Dar, ceea ce este prin
cipal, oamenii muncii și-au men
ținut revendicările. In afară de 
aceasta, autoritățile trebuie să 
facă față și „războiului civil ne
declarat" din mai multe provincii 
ale țării. Cu numai cîteva zile 
în urmă la Bogota a devenit cu
noscut că partizanii au desfășu
rat recent cu succes o serie de 
operațiuni militare în mai multe 
regiuni. Pe de altă parte, agen
țiile de presă apreciază că în ul
timele luni s-au întărit grupurile 
politice aflate în opoziție.

Atmosfera creată ca urmare a 
existenței unei asemenea stări po
litice a dus guvernul Valencia 
— după cum remarcau observa
torii din Bogota — într-o situație 
în care în orice moment se poate 
declanșa o criză.

IOAN TIMOFTE

Acord comercial

EM. RUCĂR TURCIA: Vedere din orașul Antalya

sovieto-norvegian
cfcLO. — La 29 ianuarie au 

fost semnate la Oslo acordul 
cu privire la schimburile co
merciale dintre U.R.S.S. și 
Norvegia pe anii 1965 — 1967 
și acordul de plăți.

Acordul comercial prevede 
lărgirea considerabilă a co
merțului reciproc. în 1965 — 
1967, volumul schimburilor 
comerciale va fi cu 60 la sută 
mai mare decît în perioada 
precedentă de trei ani. A fost 
lărgită considerabil lista de 
mărfuri.

CAIRO 29 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
La 27 ianuarie s-a semnat la Ca
iro protocolul de colaborare în
tre Comitetul de radio și televi
ziune de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R.P.R. și organismul 
de radio și televiziune din R.A.U. 
Protocolul prevede schimburi de 
înregistrări de programe muzi
cale, concerte publice radio, re
portaje, cronici literare și științi
fice, emisiuni de varietăți, pro
grame pentru copii și tineret, ac
tualități documentare etc., precum 
și schimburi de specialiști în do
meniul programelor și tehnicii 
radioteleviziunii.

Din partea romînă protocolul 
a fost semnat de Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul R.P.R. la Ca
iro, iar din partea R.A.U. de A- 
min Hammad, directorul orga
nismului de radio și televiziune.

PRAGA — La 28 ianuarie 
s-a deschis la Praga expoziția 
de proiecte tip pentru con
strucții, la care sînt prezen
tate exponate ale statelor 
membre ale C.A.E.R.: Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Mongolia, Polonia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S.

Au fost de față delegațiile 
guvernamentale care participă 
la cea de-a XlX-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

LONDRA. — Prezența la 
Londra a unor oameni de stat, 
veniți să participe la funerali
ile fostului prim-ministru bri
tanic Winston Churchill, prile
juiește mai multe contacte di
plomatice de prim ordin. Vi
neri seara a avut loc o între
vedere între președintele Fran
ței, de Gaulle, și premierul bri
tanic, Wilson, la cererea aces
tuia din urmă. Observatorii a- 
tribuie o importanță conside
rabilă acestei întrevederi, în 
contextul răcirii care s-a pro
dus în ultima vreme în relații
le franco-britanice.

Această întîlnire a fost pre
cedată de o convorbire între 
primul ministru britanic și se
cretarul de stat al S.U.A., Rusk, 
în cursul serii, secretarul de 
stat american s-a întîlnit și cu 
noul ministru de externe brita
nic, Stewart.

ALGER. — După vizita sa în 
R.A.U., unde a avut convorbiri 
cu președintele Nasser și cu alto 
personalități guvernamentale, Cris- 
tophe Gbenye, primul ministru 
al guvernului forțelor răsculate 
din Congo, a sosit joi după-amia- 
ză Ia Alger. El a fost întîmpinat 
la aeroport de membri ai Birou
lui Politic al F.L.N., în frunte cu 
Ben Bella.
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MOSCOVA. — In urma unor 

convorbiri care au avut loc la 
Moscova între persoane ofici
ale sovietice și americane au 
fost precizate problemele con
crete privind realizarea acor
dului pe anii 1964-1965 cu 
privire Ia schimbul de stagiari 
și profesori.

KHARTUM. — Printr-o hotărtre 
a guvernului sudanez, au tost 
puși in retragere 12 ofițeri din for
țele armate și 13 ofițeri ai politi
ei. Un purtător de cuvin! al forțe
lor armate a dezmințit informații
le publicate de unele ziare suda
neze potrivit cărora un număr im
portant de ofițeri și-ar fi prezen
tat demisia. In legătură cu aceste 
noi epurări din armata sudanezi 
nu s-au dat alte amănunte.

MEXICO —CITY. — Cunoscutul 
pictor mexican, David Siqueiros, 
a fost internat în spital in urma 
unui atac de cord.

Siqueiros tocmai a început să lu
creze la o irescă monumentală 
consacrată istoriei omenirii.
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