
Absolvenții
din nou elevi

din serile trecute, 
agricolă de 

Șimnic, avea 
'deschiderii 

____ .... ... . ‘ t agro
zootehnic. Participam într-un fel, 
la un început de an școlar, ofi
ciat tîrziu, în iarnă...
’ O vizită prin sectorul zooteh

nic al cooperativei și cînd lu
minile au început să sclipească 
în ferestrele caselor, ne-am în
dreptat spre sediu însoțiți de teh
nicianul Gheorghe Petruț, secre
tarul organizației U.T.C. din co
operativa agricolă. In sala spa
țioasă, ou bănci și pliante prin
se de pereți se adunaseră toate 
„cercurile“. Pe scaune nu 
rămăsese nici un loc liber.

— Toți sint viitori „elevi“
— Toți / Cei mai mulți 

absolvenți. Au terminat 
trei. Pentru ei s-a hotărît să se 
organizeze un curs special.

Intr-una 
la cooperativa 
producție din 
loc festivitatea 
cursurilor de înoățămînt

particularitate dacă o pot numi 
așa, o constituie 
îngrijitorii de

cursul pentru 
„, animale.

torul zootehnic, conform ho- 
tărîrii luate în anul trecut,

Sec-

s-a

Manevrarea lor reclamă price
pere. Aceasta este cauza pentru 
care foarte mulți absolvenți din 
anul trecut apar din nou în ma
tricola cercurilor de studii din

mai

? 
sint 

anul
mai extins și s-a modernizat. 
Avem în ferme, mai ales la 
crescătoriile de păsări, o serie de 
aparate moderne, necunoscute 
pînă acum de către îngrijitori.

anul acesta. Majoritatea lor o 
formează tinerii. Consultîndu-le 
părerile cu privire la pregătirea 
lor profesională, notînd sugestii
le, organizația U.T.C. a propus 
consiliului de conducere al coo
perativei să fie organizat acest 
curs cu tematică specială.

— înseamnă că se vor preda 
lecții noi, axate pe problemele 
specifice de producție.

— Desigur. Spre exemplu, 
pînă în anii trecuți foloseam 
drept incubator o încăpere cu 
aer cald, de mică capacitate, 500- 
600 de ouă. Acesta fiind rudi
mentar amenajat avea un randa-

ment scăzut de ecloziune, Noul 
incubator este electrio și are o 
capacitate de 5 000 de ouă. 
Funcționează după o diagramă 
complexă, iar manevrarea lui 
cere o calificare specială. La in
cubație personalul lucrează în 3 
schimburi. Trebuie să se califice 
un număr mai mare de oameni 
și electricieni de întreținere.

— Presupun că este un fru
mos sector de activitate.

— Și destul de solicitat. Pen
tru locurile „vacante“ s-au înscrie 
15 tineri din zootehnie, în special 
fete. Anuța Cluceru, Chirigiu 
Patda, Ioana Manole, Maria 
Popa și altele. Dar vor fi ins- 
truiți toți 15 pentru că în anul 
viitor sectorul avicol se va dez
volta și mai mult.

— Ce capacitate de creștere 
a păsărilor aveți în prezent ?

— Menținem în permanență 
6.000 de păsări matcă de la Care 
se livrează lunar în afară de ouă 
și un număr constant de 200 pui 
pentru consumul pieții. (Coope
rativa agricolă de producție din 
Șimnic fiind situată în vecinăta
tea orașului Craiova este specia
lizată în creșterea păsărilor).

Altă problemă de studiu in
clusă în planul cercului va fi

Spartachiada de iarnă 
în prima zi, la start!

SPORT
VICTORIE CLARĂ
Dinamo București — Internaționale
Milano 2—1 (1—1)

în pag. a Il-a : In pag. a IlJ-a :

Treizeci de ani de la nașterea 
Iui Nicolae Labiș
• înaltul sunet al perfecțiunii
• Prezența poetului
Marile descoperiri
— De Ia Descartes la Newton
• Monumentul cultural de la Alba 

Iulia

Proletari din toate

tineretului
ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Lecție practică la învățămîntul agrozootehnic. (In sera coo
perativei agricole de producție din comuna, Luncani, raionul 

Turda)
Foto: AGERPRES

CU PLANUL ANUAL
ÎNDEPLINIT

Muncitorii, inginerii și tehni
cienii din unitățile de industria
lizare a lemnului și gările de 
exploatare aparținînd Direcției 
Regionale de Exploatare a Lem
nului Maramureș, au raportat 
îndeplinirea înainte de termen 
cu mai mult de o lună a sarci
nilor prevăzute pentru șesenal. 
Un scurt bilanț arată că rezul
tatele întrecerii socialiste, în 
care au fost antrenați forestie
rii maramureșeni în această pe
rioadă, se concretizează în volu
mul producției globale dat peste 
plan în valoare de 93 milioane 
lei. Ca urmare a mecanizării o- 
perațiilor cu volum mare de 
muncă (exploatarea lemnului în 
trunchiuri lungi și catarge etc.) 
economiei naționale i s-a livrat 
mai mult cu 57 500 metri cubi 
bușteni de diferite esențe. De 
asemenea, s-au mai produs peste 
prevederi 30 600 metri cubi che
restea de bună calitate, impor
tante cantități de materiale pen
tru construcții. Un alt succes în
scris pe agenda întrecerii socia
liste se referă la depășirea cu 
peste 1 500 ha. a suprafeței de 
25 000 ha. prevăzute pentru a se 
împăduri în masivele Vișeu, 
Borșa, Tîrgul Lăpuș, Satul Mare 
și altele.

Cele mai Importante succese 
le-au obținut colectivele de 
muncă ale întreprinderii fores
tiere Borșa, Vișeul de Sus, Tîr
gul Lăpuș, Baia ~

cide, policlorură de vinii, faian
ță, conducte din masă plastică, 
produse clorosodice etc. Acest 

■ mare obiectiv al industriei chi
mice realizează în prezent 
numai 19 zile întreaga 
ducție din anul 1938.

in 
sa pro-

Direcția 
Ploiești

• Un calcul făcut la 
de statistică a regiunii 
arată că în luna decembrie uni
tățile industriei materialelor de 
construcție din această parte a 
țării, care au îndeplinit planul 
anual la toți indicii, vor livra în 
plus șantierelor, ciment, prefa
bricate din beton, tîmplăric, 
geam tras, radiatoare de băi etc., 
din care pot fi realizate circa 
2 000 de apartamente.

• Și industria locală din regi
unea Suceava a realizat planul 
șesenal. In 
producția 
1,75 ori, 
ritm mediu 
superior celui prevăzut. Valorifi- 
cîndu-se resursele locale, s-au 
livrat cantități sporite de materi
ale de construcții, amendamente 
calcaroase, mobilier comercial și 
altele.

această perioadă, 
sa a crescut de 
înregistrîndu-se un 

anual de creștere

Bare.

VASILE MOINEAGU

Combinatului• Colectivul 
dumic din Tîrnăveni a îndepli
nit planul șesenal la producția 
globală. în ultimii ani combina
tul a cunoscut o continuă dez
voltare și modernizare, datorită 
cărora produce astăzi zilnic zeci 
de tone de carbid, insectofungi-

La Teliuc, pe o suprafață de 
aproape 30 de hectare se 
înalță halele șt instalațiile 
noii uzine de preparare a 

minereului de fier

Foto: AGERPRES
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Fabrica

va

(Agerpres)

25 BANI

d« confecții 
la Craiova

La Craiova va începe în cu- 
rînd construcția unei fabrici mo
deme de confecții de mare ca
pacitate. Construcția acestui o- 
biectiv prevăzut în planul cin
cinal însumează o suprafață 
de 32 000 mp. Specialiști de 
la Institutul de proiectări al in
dustriei ușoare au imprimat pro
iectelor o linie arhitectonică mo
dernă.

Corpul principal de fabricație 
•— o clădire cu parter și șase e- 
taje — va asigura desfășurarea 
fluxului tehnologic în cele mai 
bune condiții.

Noua unitate industrială
realiza confecții din lînă, bum
bac. din țesături sintetice într-un 
sortiment bogat : costume, pal
toane, pardesie, sacouri, taioare, 
rochii, bluze, precum și o gamă 
variată de îmbrăcăminte pentru 
copii.

Dotarea cu mașini de croit, de 
cusut, cu prese de călcat .și alte 
utilaje de înaltă productivitate, 
precum și aplicarea unor proce
dee tehnologice avansate vor per
mite obținerea unor confecții de 
calitate superioară și la un preț 
de cost cît mai scăzut.

Pentru
prima dată

AMENAJĂRI TURISTICE

Industria sîrmil" — (Simpla Turzii. — Pînă 
acum cîteva luni încă ucenici, Ion Dragolă 
(stingă) și Nicolae Urcani (dreapta) sfnt acum 
muncitori cu deplină răspundere a obligațiilor 

lor...
Foto: ION CUCU

Joi 2 decembrie 1965

La secția de turnătorie a Uzi
nelor siderurgice „Victoria“ din 
Călan au fost fabricați pentru 
prima dată în țară cilindri pen
tru laminarea șinelor de cale 
ferată din fontă aliată. Noii ci
lindri au o rezistență aproape tri
plă față de cei aduși din străină
tate. Cu 
la Reșița, 
de șină, 
tone cît 
import.

ajutorul noilor cilindri, 
s-au laminat 4 000 tone 
față de numai 1500 
se realiza cu cei din

Campingul — formă apreciată 
i turiștii- care vor să beneficieze 
; aerul proaspăt al zonelor verzi, 
i cadrul reconfortant și liniștitor 
. naturii va fi extins în anul

de 
de 
de
al . . - - . ___,.r„ _  ___
1966. In frumosul parc natural de 
la Băneasa, în vecinătatea Bucu- 
reștiului, excursioniștii vor putea 
beneficia chiar din vara anului 
viitor de un nou teren de camping 
cu o capacitate de 200 de locuri. 
Noi terenuri de camping vor fi a- 
menajate Ia Căciulata, Sighișoara, 
Caransebeș, Suceava, Buciura-Iași 
și la Snagov-sat, precum și in ve
cinătatea șoselelor naționale 
București—Giurgiu și București— 
Pitești.

Amplasata lingă liziere de pă
duri, în apropierea unor ape curgă
toare sau în luminișuri, însorite, 
noile campinguri vor dispune de 
suprafețe de teren destinate atît 
instalării de corturi cît și, pentru 
instalarea de căsuțe tip turistic, 
precum și de locuri pentru parca
rea autovehiculelor.

Turiștii vor beneficia la locul 
de camping și de un complex de 
servicii, .terenurile fiind prevăzute 
cu grupuri , sanitare, instalații pen
tru prepararea alimentelor, diferite 
terenuri de sport, posturi telefoni
ce și altele.

(Agerpres)

Pregătiri pentru

producția anului viitor

(Agerpres)(Agerpres)
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De curind, patru tineri din Hunedoara au trimis 
redacției o scrisoare din care reproducem urmă
torul fragment:

„Sîntem siderurgiștl șl locuim lntr-unul din fru
moasele cămine muncitorești din oraș. Am fost re
partizați într-o garsonieră din blocul nr. 4, cu o 
cameră mare, luminoasă, cu baie, cămară și hol 
încăpător. în camera noastră și-a făcut insă de 
mai multă vreme apariția, nepoftită, apa. Intrusul 
stă pe tavan și se plimbă pe pereți, poposește 
pe parchet... Pereții băii sint atît de deteriorați 
incit tencuiala a început să cadă. Aceste lucruri 
sint. cunoscute și de administrația blocului, dar a- 
ceasta nu a luat nici o măsură, dînd vina cînd pe 
constructor, cînd pe proprietar (întreprinderea de 
gospodărie orășenească). Ne întrebăm : chiar dacă 
proprietarul a scăpat din vedere controlul periodic 
al acestor blocuri după recepționate, cum se poate 
ca apartamentele, care au costat atîția bani, să se 
degradeze sub ochii administrației și serviciului 
social al combinatului ? Nu știm cît va mai dura 
această poveste și de aceea ne-am adresat zia
rului..."

Pe urmele 
unei 

scrisori - 
prin 

căminele 
hunedorene

combinat

de vinificație
PITEȘTI (de la corespondentul 

nostru). — :in mii locul ■ dealurilor 
terasate ale frumoasei podgorii 
Golească, în apropierea orașului 
Pitești, stațiunea experimentală 
Argeș a Început construirea unul 
mar« combinat de vinificație. 
cest combinat va cuprinde 
spațiu de prelucrare de 450 
goane struguri și 
depozitare de 800 
Construcția noului 
va întinde pe o 
peste 1 hectar. Aici vor func
ționa secții moderne de pre
lucrare și fermentare, condiționare 
și imbuteliere. De asemenea, pen
tru o mare parte din vin se vor- 
asigura condiții moderne de în
vechire. Dotat cu utilaje moderne 
întregul proces de fabricați» va fi 
mecanizat.

un spațiu 
vagoane 
combinat 
suprafață 

vor 
de

A- 
un 

va
da 

vin.
se 
de

IAȘI (de la corespondentul nostru).
îrt anul viitor, la Atelierele de material rulant 

„Nieolina" din Iași vor fi asimilate noi'produse. 
Printre acestea se numără boghiuri cu trei osii, 
stații de preparare a mixturilor asfaltice și di
ferite piese de schimb. Pentru ca încă din prima 
zi a noului an să se asigure ritmicitatea și cali
tatea corespunzătoare a noilor produse, în ate
liere s-au făcut intense pregătiri. Au fost execu
tate și trimise la Uzina de vagoane din Arad 
piesele necesare pentru ansamblarea a două pro
totipuri de boghiuri cu trei osii. Concomitent, în 
întreprindere se confecționează prototipul sta
ției de preparare a mixturilor asfaltice, se exe
cută sculele, dispozitivele și verificatoarele ne
cesare.

De asemenea, se revizuiesc tehnologiile de exe
cuție ale tuturor reperelor de la produsele ce sint 
executate în prezent aici, se întocmesc fișe tehno
logice noi.

atit de clasică 
imaginea pe care o a- 
vem despre meșter și 
ucenic incit nici nu ne-o 
putem Închipui altfel 
declt așa : meșterul bă- 
tiin și sfătos, dar nea
părat băt’rin, cu sau fără 
mustăți și ochelari iar 
ucenicul, un adolescent 
sau încă un copil, cu 
obrazul neted, 
mari și avizi.

lată insă că 
se pot petrece 
Se. nasc meșteri tineri 
de tot care se apleacă 
asupra ucenicului cu 
grijă și răspundere pen
tru perpetuarea meseri
ei și a însușirilor de bun 
muncitor.

La „Industria sirmei" 
Cimpia Turzii, au intrat 
ahul acesta în producție 
circa 10 de absolvenți ai 
școlii profesionale de 
ucenici. Primiți cu dra
goste alături de ceilalți 
muncitori ai uzinei, ei 
au intrat in viața de 
muncilor cu toate drep- 

dar și cu toate 
cuvenite.

cu ochii

lucrurile 
și aitici.

I

/urile, 
răspunderile

l-am găsit pe doi din
tre ei in schimbul de 
dimineață al secției Iră- 
gătoria 
(T.O.T.) 
lucrează 
na lui

de oțel tare 
Sint trafilatori, 
iiec.are la moși
și s-au dovedit

buni cunoscători ai ma
șinii și < 
numai i 
intrarea : 
au dat 
ridicare 
calificare 
Sint acum muncitori cu 
gradul IV de calificare, 
deși Încă au Înfățișarea 
și expresia unor ucenici 
mai mari. Asta la prima 
vedere, pentru că la o 
cetreetare mai amănunți
tă ei au, dimpotrivă, 
comportarea și trăsături
le morale ale unor mun
citori maturi.

— Ucenicii — răspun
de cu un aer ușor jignit 
Nicolae Urcani — ierta- 
ți-ne, dar acum avem 
noi în grija noastră uce
nici...

Regretlnd, firește, În
trebarea cercetezi mai 
departe și afli...

Afli că Dragată Ion, 
cel de al doilea tinăr 
absolvent, are in grija 
Iui un ucenic din anul 
II al școlii profesionale, 
pe Ion Popa, că ucenicul 
acesta e ascultător și 
isteț, că-1 siciie pe. 
„meșter“ cu fel de fel 
de întrebări profesionale 
cărora „meșterul" le 
răspunde cu calm si 
condescendentă de cu
noscător, cu grija de a ti 
explicit și convingător 
șl că grație acestui fel 
de relații intre meșter 
și ucenic, ucenicul știe 
de acuni să conducă 
procesul tehnologic al 
mașinii, să calculeze cu 
precizie datele pentru 
exactitatea operațiilor...

Afli apoi că ucenicul 
simte și respectă auto
ritatea meșterului său 
nu numai in ce privește 
profesia, ci și comporta
mentul în viața de toa
te zilele. Odată s-a 
simțit și el îndemnat să 
se grozăvească fumind o 
țigară, dar n-a mai pro
cedat așa a doua oară 
pentru că asupra lui 
s-au abătut mustrările... 
părintești ale meșterului 
de J9 ani. Asta numai 
ca să dăm un exemplu... 
Ucenicul este deadrep- 
tul emoționat clnd „meș
terul" vine la școală să 
se intereseze de situația 
Iul Ia Învățătură...

Meșterul gîndește ma
tur și cu deplină răs
pundere de muncitor și 
pedagog, deși îl despart 
de virsta ucenicului 
său doar cițiva ani, și 
această ipostază nouă a 
noțiunilor de „meșteri și 
ucenici", 
pundere 
a ajuns 
tor sint 
de toate puternicului a- 
parat educativ care se 
cheamă : școala, uzina 
și organizația U.T.C.

ai meseriei. La 
trei luni de la 
In producție ei 
un examen de 
a gradului de 

• și-au reușit.

această răs- 
majoră la care 
tlnărul munci - 

datorate Intli

C. MIHAIAngajamente îndeplinite
La aotiunile de muncă 

patriotică, organizate în 
acest an de Comitetul ra
ional Cîmpulung Moldo
venesc ,al U.T.C., au par
ticipat mii de tineri din 
întreprinderile și coope
rativele agricole de pro
ducție. Ei au colectat și

expediat oțelăriilor 400 
tone de metale vechi 
(față de 200 tone — an
gajament), au împădurit 
o suprafață de 250 ha, 
au plantat 23 000 pomi, 
au întreținut și curățat 
2 000 ha pășuni Și fî-

nețe. Valoarea economii
lor 
din
prin muncă
s-a ridicat la
1 625 000 lei, In fruntea 
acțiunilor întreprinse au 
stat tinerii de la Fabrica

realizate de tinerii 
raionul Cîmpulung 

patriotică, 
aproape

„Molidul“, de la- între
prinderea economică 
„Moldova“, întreprinde
rea forestieră „Moldovi- 
ța“ și de la Depoul 
C.F.R. Cîmpulung.

C. SLAVIC

Oameni ai temperaturilor înalte
Am pornit »pe .urmele scriso

rii. La Hunedoara, ne-au întîm- 
pinat patru blocurl-turn cu cîte 
nouă etaje, care domină prin 
silueta lor scuarul din centrul 
orașului nou.

însoțiți de administratorul 
căminului muncitoresc nr. 4, 
Hermann Ettinger, și de șeful 
biroului social Balaș Kerekv, 
am trecut dincolo de boxa por
tarului. Iată-ne în garsoniera 
cu pricina. Arată exact cum au 
descris-o tinerii. Apa nu mai 
curge pe pereții camerei, au 
rămas doar urmele umezelii. In 
baie, însă, tencuiala plafonului 
abia se mai ținea.

— Cum puteți lăsa bala

tratați... cu răcealâ
așa? — l-am întrebat pe șeful 
biroului social.

— Nu-i treaba noastră, ci a 
I.G.O.-Hunedoara. Și apoi pe
reții nu-s în stare chiar așa de 
proastă.

Am găsit pe jos un portpro- 
sop din material plastic, care 
de mult a căzut din perete. Cu 
el am ciocănit puțin tavanul, 
iar tencuiala s-a prăbușit în 
cadă...

Baia aceasta este prevăzută 
cu grilă de aerisire însă doar 
de formă, deoarece construc
torii au astupat cu mortar co
loana de ventilare și de doi 
ani, în lipsa ventilației, pereții 
au colectat ca o sugativă tot 
aburul condensat din această 
încăpere. Aceeași situație am 
găsit-o și la apartamentul 23 
din căminul nr. 1, doar că aici 
neglijenta constructorilor de la

șantierul 4 al întreprinderii de 
construcții siderurgice Hune
doara se manifestă într-un mod 
și mai curios: au „uitat" să 
monteze grila de ventilație, 
lăsînd peretele... intact.

După ce am vizitat citeva 
zeci de apartamente din cele 
patru cămine ne-a fost ușor să 
tragem concluzia că starea de 
degradare a unor încăperi și a 
băilor se datorește, în pri

mul rînd, instalației sanitare 
executată de mîntuială si neîn- 
treținută de la darea în folo
sință a blocurilor.

Acesta-i un aspect. Atmos
fera puțin primitoare din unele 
locuințe ale tinerilor siderur- 
giști, est? cauzată și de aspec-1 
tul general al apartamentelor. 
Cît am stat. în apartamentul 3 
din căminul nr. 4 am înghețat, 
cu toate că radiatoarele calori
ferului frigeau. Motivul ? Am
bele geamuri ale unei ferestre 
erau sparte. Intre ele — zăpa
dă. Și această situație dăinuie 
din primăvară. La etajele supe-

Ing. ARTHUR IOAN

(Continuare tn pag. a ll-a)
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Halterofili ai clubului „Olimpia" in timpul întrecerilor din pri
ma zi, disputate la Casa de cultură a tineretului din raionul 

Tudor Vladimirescu
Foto: N. STELORIAN

Spartachiada de iarna

ÎN PRIMA ZI,

LA START!

I eri s-a dat star
tul în ediția 
1965—1966 a 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretu
lui. Mii de tineri 
figurau în listele 
de concurs, gata 
să se întreacă

| pentru obținerea unor rezultate 
cît mai bune. In București am 

| avut prilejul să urmărim mani
festările prilejuite de deschiderea I festivă a primei etape a Sparta
chiadei de iarnă la cluburile I sportive „Olimpia" și „Voința“-

Numeroși sportivi de la „Olim
pia" au fost prezenți după-amia- 

Iză în sala Casei de cultură a ti
neretului. Gimnaștii asociației 
„Flacăra roșie“ au făcut o reu- 

Ișită demonstrație, iar halterofilii 
și boxerii din secțiile de perfor
manță ale clubului au primit de I asemenea aplauze la „scenă des
chisă". La trîntă s-au întrecut 
cîțiva dintre elevii Școlii profe- 

Isionala’ „“Timpuri noi“. A fost un 
început care, așa cum ne declara 
tovarășul Nicolae Păun, secretar I coordonator al clubului „Olim
pia“, a dovedit din plin, popu
laritatea acestei competiții de I iarnă. Sportivii din raionul Tudor
Vladimirescu au luat un start bun 
din prima zi a competiției.

IO altă dovadă în acest sens 
o constituie întrecerile primei zile, 
disputate la Uzina „Vulcan“. Pri- 

Imul concurs desfășurat pentru 
desemnarea „celui mai puternic 
sportiv“ a chemat la start tinerii 

Idin secția sculerie. S-au întrecut 
35 de concurenți. Bine pregătiți 
au evoluat Vasile Penciu, (la 

Icateg. 78 kg) și Ilie Zaharia (la 
categ. 67 kg). Rezultate promiță
toare au obținut și Marin Nego- 

Iescu, Ion Simion și Ștefan Minea.
întrecerile vor continua în fie
care zi. Sportivii își vor disputa I întîietatea la șah, haltere, tenis

de masă și tir. în fiecare dumi
nică, cu prilejul excursiilor la 
munte, se vor organiza concursuri 
de orientare turistică. Planul eta
pei I, întocmit în colaborare cu 
comitetul U.T.C., cuprinde și 
alte acțiuni interesante.

La poligonul de tir de la Sta
dionul tineretului am întîlnit ieri 
aproape 50 de tineri, membri ai 
asociațiilor sportive „A.M.C.“- 
Otopeni și „Motorul“. Instructorii 
Traian Niculescu și Ioan Iones- 
scu îndrumau sportivii aflați la 
start. O parte dintre aceștia 
participau pentru prima dată la 
un concurs de tir : frezorul Flo- 
rea Stoica, șoferul Florea Popes- 
cu, ajustoarea Stanca Hurmuzes- 
cu și desenatoarea Florica Costa- 
che. Alții doreau să-și îmbună
tățească cu acest prilej, rezulta
tele realizate în competiții pre
cedente. Dintre aceștia amintim 
pe maistru Vasile Stana, proiec
tantul Adrian Mureșan și lăcătu
șul ajustor Gheorghe Ghira. Re
marcăm faptul că majoritatea 
sportivilor s-au dovedit bine pre
gătiți. Președintele asociației 
sportive „A.M.C.“, tovarășa Va- 
leria Vasile, ne relata că în ve
derea startului primei etape s-au 
organizat numeroase concursuri 
de antrenament. Și nu numai la 
tir ci și la tenis de masă, șah, 
haltere și alte discipline sportive 
cuprinse în regulamentul Sparta- 
chiadei de iarnă.

★
Astăzi vor fi inaugurate între

cerile Spartachiadei de iarnă în 
asociațiile sportive din raza de 
activitate a cluburilor „Avîntul“, 
„Constructorul“, „Flacăra", „Glo
ria“, „Rapid“ și „Metalul". O- 
dată cu deschiderea festivă se 
vor desfășura și concursurile 
etapei I la care își vor disputa 
întîietatea alți tineri din Ca
pitală.

iroiec-

AUREL CRIȘAN

Victorie clară
Dinamo București

Internazionale Milano 24 (14)

D București, 
prezent 
11 în 

clasamentul actua
lului campionat a 
reușit ieri pe Sta
dionul „23 August“ 
în optimile de fina
lă ale „Cupei cam

pionilor europeni“, o victorie de 
prestigiu, învingîntl cu 2—1 
(1—1) renumita echipă italiană 
Internazionale Milano, deținătoa
rea „Cupei intercontinentale“. 
Deși în turul campionatului nu 
a făcut dovada valorii sale de 
altădată, nu a mai realizat acele 
jocuri care încîntau publicul și 
ridicau în picioare tribunele prin 
pase și execuții tehnice spectacu
loase, în viteză, prin faze de 
gol palpitante, ieri echipa din 
Ștefan cel Mare ne-a furnizat o 
veritabilă surpriză, practicînd în 
ansamblu un joc bun aplaudat 
'în repetate rînduri de specta
tori. A plăcut linia de atac, 
care, bine alimentată de mij
locași, a fost mai combativă, 
a depășit prin rapiditate puter
nica apărare a oaspeților. (Cele 
două goluri au fost marcate de 
Frățilă în minutul 25 cînd a tri
mis cu capul în plasă o minge 
centrată de Ghergheli și de Haidu, 
în minutul 52, cînd a reluat puter
nic sub bară o minge pierdută de 
fundașul italian Landini). Au 
plăcut de asemenea Și multe din 
intervențiile prompte ale apără
torilor dinamoviști.

Partenerul echipei Dinamo 
București, Internazionale Milano 
echipă în componența sa cu mul
te individualități de mare clasă, 
a făcut în prima repriză un 
frumos confirmînd reputația sa 
mondială.

In confruntarea cu această re
numită echipă, Dinamo a învins 
pentru că a jucat mai clar, mai 
bine. Important ni se pare însă 
și altceva : faptul că dinamoviș- 
tii au pornit, de data aceasta jo
cul cu curaj, cu multă încredere 
în propriile forțe, în ciuda aure
olei adversarilor șl au luptat cu 
toată hotărîrea. cu deosebită ar
doare și dăruire 
Aceasta a făcut ca în final, la 
capătul unui joc în care a avut 
în cea mai mare
Dinamo București să obțină vic
toria, îmbogățindu-și cartea de 
vizită cu un succes de prestigiu,

inamo 
situată în 
pe locul

joc

pentru victorie.

parte inițiativa,

succes pentru care, îi felicităm 
pe toți jucătorii și antrenorii. 
După o altă recentă victorie, cea 
de ieri confirmă pe deplin afir
mația, făcută nu o dată, că dis
punem de fotbaliști de talent 
care pot să pășească cu optimism 
în întâlnirile cu echipe redutabi
le, și renunțînd la tracul ce a de
terminat unele insuccese, să ob
țină victorii pe care voința și 
puterea de luptă le îndreptățesc 
cu prisosință.

E adevărat, am văzut ieri în 
echipa italiană Cîțiva ași ai 
fotbalului, am văzut pase, exe
cuții tehnice de mare clasă. 
Păcat însă că echipa italiană, în 
partea a doua a jocului, în mo
mentele cînd era net depășită, le
zată de perspectiva unei înfrân
geri (așa cum s-a și întâmplat) 
a dovedit pînă la urmă că nu 
știe să piardă. Conduși cu 2—1 
și dominați teritorial, o parte din 
fotbaliștii italieni au creat pe te
ren o atmosferă de nervozitate, 
au apelat la atacuri și durități 
care au făcut ca jocul să-și piar
dă din cursivitate. (Atacuri și 
durități uneori chiar cînd adver
sarii nu erau în posesia mingiei, 
ceea ce la drept vorbind nu se 
poate spune că e 
tivă și care n-au 
comun cu „clasa“ 
la Internazionale).

Aceste durități (în care din 
păcate s-au lăsat antrenați la im 
moment dat și unii jucători de 
la Dinamo) ar fi trebuit să 
fie sancționate în mod prompt 
de arbitrul de centru, elvețianul 
K. Keller (care, trebuie spus, nu 
întotdeauna a fost obiectiv în 
deciziile date și a pierdut inex
plicabil jocul din mină), 
bitraj prompt.

o luptă spor- 
avut nimic 

jucătorilor de

Un ar-
respectind întoc-

Sarti intervine spectaculos dar tardiv : 2—1 pentru Dinamo.
Foto: VASILE. RANGA

mai regulamentul jocului de 
fotbal ar fi temperat 
cesul de nervozitate al 
nor j 
nale.

Numeroși sportivi străini, ar
bitri , spectatori veniți să-și încu
rajeze echipele la întâlnirile cu 
echipe românești 
ciot nu o dată 
spectatorilor noștri, 
lor în aprecierea obiectivă a ce
lor mai l , ' .
ren, fapt dovedit și în finalul

PE SCURT
în runda a 

campionatului 
blican de șah 
maestru Florin Gheor
ghiu a cîștigat în nu
mai 20 de mutări 
partida cu maestrul 
internațional Victor 
Ciocîltea. Partoș l-a 
învins pe Rădulescu, 
Mititelu pe Szabo, 
Nacu a cîștigat la 
Georgescu, Bondoc la

8-a a 
repu- 

marele

Vaisman, iar Neamțu 
a pierdut la Ungu- 
reanu. S-au terminat 
remiză partidele : 
Pavlov-Drozd; ‘
țescu-Nacht; 
cher-Botez;
Moisini; Soos-Voicu- 
lescu.

I
ae nervozitate at u- .

jucători de la Internazio- I

■ Iw I
a u ap re- . 

comportarea I 
competența |

zi&uctku ui/i&vm/u <<■ uv* 

buni sportivi de pe te- I
, t dovedit și în finalul ’ 

partidei de ieri, cînd publicul a . 
admonestat comportarea jucate- I 
rilor echipei bucureștene, cate I 
au încercat să tragă de timp, a 
deși nu aveau motive. Tocmai I 
de aceea, ni se pare nefirească • 
comportarea unor spectatori care | 
— indiferent de mobilurile ce I 
i-ati determinat — nu aveau • 
dreptul să stînjenească buna des- I 
fășurare a întrecerii sportive. I 

In Concluzie, ieri, Dinamo a • 
obținut o victorie pe care, alături a 
de spectatori, o aplaudăm cu do- I 
rința ca în viitoarele întâlniri să 1 
dovedească revenirea în formă | 
așteptată de la o echipă cu I 
componenți valoroși. 1

S. SPIREA |

I 
:l 

simplu | 
1 noas- I

I 
I

Ghi-
Rei- 

Suta-

** l a Stockholm, în 1 
cadrul campionatelor 
pe tenis de .masă ale 
Scandinavici, echipă

ex- 
ti-

masculină a României 
a învins cu 3—1 
chipa R. D. Germane 
și cu 3—0 pe cea a 
R. F. Germane.

în proba de s 
femei, jucătoarea 
tră Maria Alexandru 
s-a calificat în semi
finală, după ce a în
trecut-o în sferturile 
de finală cu 3—0 pe 
Simon (R.F.G.).

(Agerpres)

Serată matematică
(de la corespondentul 
— Cercul de materna-

IAȘI 
nostru), 
tică al elevilor secției reale de 
la Liceul nr. 4 din Iași, au orga
nizat nu demult o reușită se
rată matematică. Cu prilejul 
acesta a fost prezentat un re
ferat intitulat „Din activitatea 
gazetei matematice în 70 de ani 
de apariție neîntreruptă“ după 
care au urmat curiozități 
matematice. Concomitent, Ia 
gazeta științelor din școală s-au 
publicat articolele „Invățămin-

i"tul matematic superior la Iași" 
și „Cum a luat ființă seminarul 
matematic ieșean".

S-a amenajat cu acest prilej 
o vitrină cu primele exemplare 
ale revistei amintite, și alte im
portante lucrări.

Elevele liceului au vizitat 
pe urmă In colectiv seminarul 
matematic de la Universitatea 
„Al. Ioan Cuza", unde Ii s-a 
vorbit despre activitatea științi
fică și de pregătire a cadrelor 
didactice.

INFORMATA
Plecarea ministrului 
afacerilor externe 

al Pakistanului
i

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala Zulfikar Aii Bhutto, mi
nistrul afacerilor externe al Pa
kistanului, împreună cu persoa
nele care l-au însoțit. Cu același 
avion a plecat și M. Shafqet, 
ambasadorul Pakistanului la 
București.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați de 
Comeliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, și de Eduard 
Mezincescu, adjunct al ministru
lui.

Semnarea planului de co
laborare științifică între 
Academia Republicii So
cialiste România și Aca
demia Chineză de Științe

La 1 decembrie a fost șemn- 
nat, la București, planul de cola
borare științifică pe următorii doi 
ani între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia 
Chineză de Științe. Planul preve
de dezvoltarea în continuare a 
relațiilor științifice prin vizite 
reciproce pentru documentare, 
schimb de experiență și partici
pare la diferite reuniuni cu ca
racter științific, schimburi de 
cărți, publicații și de alte mate
riale de specialitate.

Planul a fost semnat de acad. 
Ștefan Nădășan, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socia
liste România, și de acad. Ien 
Tzi-țî, șeful secției tehnico-știin- 
țifice a Academiei Chineze de 
Științe.

Printre cei prezenți la semna
re se aflau acad. Iorgu Iordan, 
vicepreședinte, și Dumitru Du
mitrescu, secretar prim al Aca
demiei, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, precum 
și Liu Fan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, și membrii 
delegației Academiei Chineze de 
Științe, aflați în țară cu acest 
prilej.

Un nou pasaj în portul Constanța
CONSTANȚA (de la cores

pondenții! nostru).
în cadrul lucrărilor de sis

tematizare a portului Constan
ța, colectivul întreprinderii de 
construcții hidrotehnice exe
cută un pasaj pentru pietoni 
la poarta nr. 2 — al treilea 
clin ultimul timp. El va ușura 
trecerea peste liniile de cale 
ferată, platforme și canalizări

executate în cadrul lucrărilor 
de modernizare. Pasajul are o 
lungime de 172 metri, iar lăți
mea părții carosabile este de 
3,30 metri. Prin structura sa — 
el este alcătuit din două arcuri 
de beton armat, finisate cu 
mozaic —• constituie o adevă
rată lucrare de artă care se 
armonizează perfect cu peisajul 
arhitectonic al falezei.

Dorințele cinefililor din Deleni
Țăranii cooperatori din comu

na Deleni, raionul Vaslui, iubesc 
mult cinematograful. In 9 luni 
ale anului. în cele trei cinema
tografe din 
spectacolele 
spectatori.

Ar

comună, 
peste

ți bi”s însă ca

au vizionat
20 000 de

filmele ro

mânești să fie programate mai 
repede și la unitățile sătești. De 
exemplu, nici o producție româ
nească de anul acesta nu a ajuns 
în comuna noastră deși au trecut 
trei trimestre.

V. VASILIU
funcționar

O imagine cotidiană in viata universitară: studen/i in laborator. Fotografia prezintă pe 
cîțiva dintre viitorii profesori care se pregătesc la Institutul pedagogic de 3 ani din Pitești 

Foto : N. STELORIAN

Absolvenții sînt din nou elevi
(Urmare din pag. I)

folosirea razelor infraroșii în 
grajdurile vițeilor și purceilor. A- 
ceste instalații au dat bune re
zultate la păsări, fapt care ne-a 
asigurat livrarea de pui chiar și 
pe timpul iernii. Apoi, tineri ca 
Pena Tudor, Bărăga Constantin, 
Ionesou B. care au absolvit a- 
nul trecut cu calificativul „foar
te bine" cursurile de învățămînt 
și lucrează acum la grajdurile va
cilor unde obțin producții bune 
de lapte, sînt și ei prezenți în 
astă seară aici, fiindcă va fi ne
cesar să deprindă metodele mo
derne ce vor fi introduse anul 
acesta în zootehnie : alăptarea 
vițeilor cu ajutorul bateriilor 
D.A.V.-4 care pot hrăni în apro
ximativ 20—30 minute un lot de 
25 de viței, folosirea razelor in
fraroșii în perioada de creștere 
etc.

— Sînt prevăzute în acest 
plan al cercului și demonstrații 
practice ?

— După fiecare lecție! Mai 
întâi „vom vedea la alții“ cu aju
torul aparatelor de proiecție și

diafilmelor. După aceea fiecare 
lecție este exemplificată la locul 
de producție sub îndrumarea in
ginerului zootehnist. In măsura 
în care noțiunile teoretice sînt a- 
similate mai greu, se fixează ore 
de consultații. Unele capitole din 
cursuri cum ar fi măsurile profi
lactice pentru combaterea bolilor 
sînt expuse de către medicul ve
terinar la sediul circumscripției 
fiindcă în cazul îmbolnăvirii ani
malelor, îngrijitorul trebuie să 
fie acela care constată primul 
simptomele de boală și anunță 
în consecință medicul.

Pentru anul viitor cîțiva tineri 
au cerut organizației U.T.C. să 
fie propuși pentru a fi trimiși la 
o școală tehnică în zootehnie sau 
veterinară. Acum în cercuri fa
cem o repetiție generală care 
va folosi unora direct în practi
că, altora pentru viitor, ca spe
cialiști...

Timpul atribuit convorbirii 
noastre s-a apropiat de sfîrșit. 
Tovarășul Gheorghe Preduț, se
cretarul organizației U.T.C., 
fiind unul din lectori, era solici
tat în altă parte.

★

Miercuri la amiază, acad. St. 
S. Nicolau, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, a pri
mit la Palatul M.A.N. pe acad. 
Ien Tzi-țî, membru al Comitetu
lui Permanent al Adunării Re
prezentanților Populari din în
treaga Chină, și acad. Gu Gun- 
șiui, membru al Adunării Repre
zentanților Populari din întreaga 
Chină, sosiți în țară cu prilejul 
semnării planului de colaborare 
științifică între Academia Repu
blicii Socialiste România și Aca
demia Chineză de Științe.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au participat deputatul C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, și acad. 
Dumintru Dumitrescu, secretar- 
prim al Academiei. A fost de 
față ambasadorul R. P. Chineze 
la București, Liu Fan.

Vizitele delegației 
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

Delegația Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole, condusă 
de Bazarîn Șirendîb, a făcut 
miercuri o vizită pe șantierul de 
construcție a hidrocentralei elec
trice „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
Oaspeții mongoli au primit ex
plicații asupra construcției de la 
directorul șantierului, ing. Vio- 
rel Păunescu, și de la alți ingi
neri și tehnicieni. După amiază, 
președintele Sfatului popular al 
regiunii Argeș, Sandu Constan
tin, a oferit un dineu în cinstea 
oaspeților.

Seara, delegația Marelui .Hu
ral Popular s-a înapoiat în 
București.

★

La Universitatea „Al. I. Cuza“ 
a avut loc miercuri un simpozion 
organizat de facultatea de istorie 
și filozofie în colaborare cu Insti
tutul de istorie al filialei din lo
calitate a Academiei, consacrat 
împlinirii a 25 de ani de la asa
sinarea lui Nicolae Iorga. Prof. 
univ. Dumitru Bernescu, prorec
tor al Universității, a vorbit des
pre : „Nicolae Iorga — omul și 
opera“, cercetătorul științific 
Leonid Boicu despre „Iorga și 
istoria modernă“, iar cercetăto
rul științific Gheorghe Buzatu 
despre „Nicolae Iorga apărător 
al drepturilor popoarelor împo
triva agresiunii hitleriste".

Oameni ai temperaturilor înalte
tratafi... cu răceală

(Urmare din pag. I)

rioare (6-9) nu curge apa (nici 
caldă nici rece).

Cu doi ani în urmă, înainte 
ca cei aproape 3 000 de tineri 
Siderurgiști să se mute în noile 
locuințe, comisiile de recepție 
consemnau ca „bune" toate a- 
ceste patru blocuri în care se 
învestiseră peste 16 000 000 lei. 
A urmat mobilarea camerelor 
si a cluburilor, au fost montate 
lustre și galerii cu perdele, au 
fost cumpărate covoare astfel 
că în documentele contabile 
s-au mai adăugat alți bani ro
tunjind suma totală a investi
țiilor făcute de stat pentru că
minele muncitorești la mai 
bine de 20 000 000 lei. De ce 
nu se manifestă grija cuvenită 
pentru conservarea pe timp cît 
mai îndelunqat a acestor va
lori ?

Ne răspunde tovarășul Ma- 
rlus Planicec, șeful serviciului 
social din Combinatul siderur
gic Hunedoara:

— Vina o poartă în primul 
rînd constructorul care a exe
cutat necorespunzător întrea
ga instalație de alimentare cu 
apă și de scurgere, iar în al 
doilea rînd I.G.O. Hunedoara, 
care nu vine să repare strică
ciunile în calitate de proprie
tar.

— Blocurile sînt totuși în 
administrația dumneavoastră, 
se deteriorează sub privirile 
administratorilor de bloc. Bă
ieții n-au coșuri de gunoi, n-au 
geamuri la ferestre și la uși.

— De cîte ori am observat 
ceva în neregulă am trimis a- 
drese I.G.O.H.-ului, dar nicio
dată nu au venit Ia timp insta
latori de Ia această întreprin
dere, iar de multe ori au refu
zat chiar să execute reparații 
Ia instalațiile interioare spu- 
nînd că nu-i treaba lor. De fapt 
ce putem face noi mai mult de- 
cît să trimitem niște adrese... 
Dacă nu rezolvă directorii, 
care discută toată ziua, o să 
rezolvăm noi ? Cît privește co
șurile de gunoi, n-avem. Iar 
geamurile — să le plătească 
cine le-a spart.

— Credeți că prin aceste a- 
drese ați rezolvat totul ?

— Nu, dar noi ne-am făcut 
datoria — a încheiat tovarășul 
Planicec.

Scurt și cuprinzător. Total 
deosebită de atitudinea șefului 
serviciului social, a fost aceea 
a conducerii întreprinderii de 
gospodărie orășenească.

— Nu folosește nimănui fap
tul că ne „bombardăm" reci
proc cu fel de fel de hirtii — 
ne-a declarat tovarășul ing. 
IOSIF HUROȘ, directorul în
treprinderii. Doar există o Ho- 
tărîre a Consiliului de Miniștri

care reglementează cît se poa
te de clar obligațiile proprieta
rilor și administrațiilor blocu
rilor destinate căminelor. Ne 
punem întrebarea : de ce di
recția administrativă a combi
natului nu respectă Hotărîrea ? 
Iată, spre exemplu astăzi, am 
încercat aproape o oră să-l lă
muresc pe tovarășul Francisc 
Budai — directorul administra
tiv al C.S.H. — să preia admi
nistrarea lifturilor, să păstreze 
cărțile de evidență ale acestora 
și să organizeze întreținerea 
lifturilor.

Gospodarii orașului sînt și ei 
de acord că instalațiile sanitare 
au fost prost executate. Pentru 
aceasta, I.G.O. Hunedoara a 
cerut constructorului, încă în 
termenul de garanție, să resti
tuie costul unor instalații de 
scurgere din P.V.C. care au fost 
executate necorespunzător, su
ma ridieîndu-se la 184 000 lei. 
Au trecut însă aproape doi ani 
de cînd se desfășoară acest li
tigiu Ia Arbitrajul de Stat, do
sarul numără acum vreo 200 de 
file, constructorul nu a plătit 
încă, iar instalațiile au ajuns 
în starea pe care au sesizat-o 
tinerii. Reparațiile necesare a- 
cum întrec de cîteva ori suma 
imputată întreprinderii de con
strucții siderurgice Hunedoara 
în martie 1964.

— Dacă nu se vor lua mă
suri urgente pentru stăvilirea 
procesului de degradare al băi
lor din căminele muncitorești

— ne spunea tovarășul Fran
cisc Pop, de la I.G.O. — vom 
fi nevoiți să trecem — cu mult, 
mult timp înainte de termen — 
la executarea reparațiilor capi
tale, care într-adevăr depind 
de noi. Nu înțelegem cum în- 
tr-un combinat ca al Hunedoa
rei nu au putut și nu pot fi 
găsite mijloace pentru executa
rea unor reparații atît de ne
cesare.

CONSIDERĂM CĂ TOVA
RĂȘII DE LA I.G.O. HUNE
DOARA AU DREPTATE. ÎN 
HOTĂRÎREA CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI LA CARE SE 
REFEREA TOVARĂȘUL HU
ROȘ. EXISTĂ O ANEXĂ — 
NR. 2 — ÎN CARE SÎNT SPE
CIFICATE TOATE LUCRĂRI
LE DE ÎNTREȚINERE ȘI RE
PARAȚII CE REVIN CHIRIA
ȘILOR DEȚINĂTORI DE SU
PRAFEȚE LOCATIVE CU 
ALTĂ DESTINAȚIE DECÎT 
ACEEA DE LOCUINȚĂ. DA
CA TOVARĂȘII DE LA 
SERVICIUL SOCIAL AR FI 
CITIT-O CU ATENȚIE, AR FI 
VĂZUT CĂ DE TOATE LU
CRĂRILE PENTRU CARE S-AU 
TRIMIS ATÎTEA SCRISORI 
RĂSPUNDEA DE FAPT DI
RECȚIA ADMINISTRATIVĂ A 
COMBINATULUI ȘI NICIDE
CUM PROPRIETARUL ACES
TOR BLOCURI.

Fără îndoială, nota de con

fort într-o cameră de cămin 
este dată și de grija tinerilor 
locatari pentru menținerea cu
rățeniei și ordinei Am intrat 
în garsoniera 23 din căminul 
nr. 1. Aici locuiesc tinerii Va
sile Popovici — zidar șamotor, 
Ștefan Băzăluică — aglo- 
meratorist, Ioan Roșu — larni- 
norist la laminorul de 800 mm. 
Fără exagerare, ți-e milă să 
calci pe jos. Curățenia este de- 
săvîrșită. Băieții și-au zugrăvit 
pereții, și-au cumpărat un 
aparat de radio. Tovarășa 
administrator Dumitra Damian 
a deschis, cu un gest larg, du
lapul. Totul era pus cu dichis: 
într-o parte cărți, caiete, în 
alta rezerve pentru gustarea 
de dimineață, în cealaltă parte 
— haine, paltoane — fiecare 
pe umerașul său — cămăși căl
cate-învelite în celofan și po
lietilenă.

— Facem totul ca să ne sim
țim ca acasă — ne spunea Ște
fan Băzăluică. Avem însă și 
nemulțumiri. Spun așa, pen
tru că la peste 700 de oa
meni, cîți sîntem într-un că
min, lipsesc o serie de mijloa
ce care să ne asigure confortul. 
Nu avem, de pildă, o cameră de 
studiu pentru cei ce sînt Ia li
ceul seral. La patru cămine 
există un singur televizor care 
se află în păstrare la acest că
min — socotit mai bine între
ținut. Dar cînd vin tinerii 
și de la celelalte cămine 
vă dați seama ce este aici.

— De fapt, la început fiecare 
cămin avea clubul său — ne-a 
confirmat tovarășul PETRU 
VERBUNCU, secretarul comite-? 
tului U.T.C. al Combinatului si
derurgic Hunedoara. Dar, nejus
tificat și numai pentru faptul 
că mobilierul a fost necesar în 
altă parte, comitetul sindicatu
lui a desființat cluburile. La 
sala de lectură și studiu nu. se 
gîndește nimeni, cu toate că în

cele 4 cămine locuiesc peste 
500 de elevi la liceul seral. Di
recția administrativă se ocupă 
insuficient de ordine șl cură
țenie, acest lucru fiind scos în 
evidență șl la conferința de 
dare de seamă și alegeri a or
ganizației U.T.C. Obiectele de
teriorate trebuiau înlocuite de 
mult, pentru că tinerilor le-a 
fost reținută contravaloarea 
lor.

Tovarășii de la serviciul 
social au motivat că n-au spa
ții pentru încăperile solicitate 
de tineri. În schimb, în aceste 
cămine, administrațiile, maga
ziile — iar Ia căminul nr. 1 și 
serviciul social și chiar persoa
ne din afara combinatului — 
ocupă în total vreo 10 aparta
mente și garsoniere. Oare în 
pavilionul administrativ al com
binatului nu se pot găsi 2—3 
birouri pentru acest serviciu, 
ca sălile de lectură și clubu
rile să-și ocupe locul cuvenit 
în cămine ?

Din cele prezentate pînă aici 
se poate vedea că tovarășii care 
se ocupă de administrarea că
minelor muncitorești nu au luat 
încă în serios această sarcină, 
nu dovedesc suficientă con
secvență în aplicarea unor 
măsuri privind îmbunătățirea 
confortului. Direcția generală 
a Combinatului și comitetul de 
partid au primit cu căldură o 
recentă propunere a comitetu
lui U.T.C., susținută de șefii 
secțiilor de producție ca tineri 
căminiști să fie repartizați în 
blocuri, etaje și camere — pe 
secții. S-a arătat că astfel con
ducerile secțiilor, organizațiile 
U.T.C. și comitetele de secție 
sindicală pot controla și spri
jini mult mai bine activitatea 
tinerilor în cămine. Direcția 
administrativă nu a pus nici 
pînă acum în aplicare această 
propunere aprobată, motivînd 
că este „prea greu“ să mute

oamenii dintr-o cameră în alta. 
Mal mult, ca să „scape” de in
sistentele membrilor comite
tului U.T.C., cu vreo două lu
ni în urmă tovarășul director 
Budai li s-a adresat într-un fel 
care le-a tăiat tot elanul: „To
varăși de la U.T.C., v-aș da un 
sfat: nu vă mai ocupați de tre
burile acestea, că de-aia sîn
tem plătiți, să le facem noi“.

Dacă tovarășii de la direcția 
administrativă știu ce au de fă
cut, de ce așteaptă să fie îm
pinși de la spate ? Credem că 
nu așa trebuie înțeleasă co
laborarea direcției administra
tive cu comitetul U.T.C. în că
mine stau și tineri care nu-și 
îngrijesc camerele în care tră
iesc. Pe utecistul Tudor Cio- 
banu de la oțelăria electrică 
l-am găsit încălțîndu-se în pat; 
în apartamentul al cărui șef 
este lăcătușul Radu Ștefan, de 
la aglomeratorul II, dezordinea 
este la ea acasă. Sînt tineri 
care încalcă regulamentul de 
ordine interioară, unii se țin de 
chefuri în cămin. Comitetul 
U.T.C., organizațiile de bază 
U.T.C. au luat atitudine hotărîtă 
față de unele abateri de ’a nor
mele de conviețuire în cămine 
Dar nu-i de ajuns. Aici este 
vorba de un proces educativ 
mai îndelungat, care nu poate 
fi nicidecum grăbit prin sanc
țiuni date de administrație sau 
de organizația U.T.C. Comitet’il 
U.T.C. poate primi un sprijin 
mai substanțial din partea di
recției administrative tocmai 
în rezolvarea problemelor de 
educație a tinerilor. Cu atît 
mai mult, cu cît din propune
rile a sute de tineri cu care 
am stat de vorbă pot luat naș
tere măsuri a căror îndeplinire 
nu poate fi asigurată declt 
prihtr-o colaborare foarte strîn- 
să între comitetul U.T C. și 
administrația combinatului

*

Cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea doctorului 
Ștefan Stîncă, pioner al medici- 
nei sociale, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a orga
nizat miercuri în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare o mani
festare la care au luat cuvîntul 
prof. univ. dr. Ilie Ardeleanu, 
membru corespondent al Acade
miei și prof. uriv. dr. Valeriu 
Bologa, om de știință emerit, 
vicepreședinte al Societății inter
naționale de istorie a medicinei.

(Agerpres)

Revista „TtN ARUL 
LENINIST“ publică ma
teriale in ajutorul ac
tiviștilor U.T.C., pro
pagandiștilor, secreta
rilor organizațiilor 
U.T.C.

Articolele cuprind a- 
nalize, dezbateri și an
chete despre conținu
tul și formele activită
ții educative desfășu
rate de organizațiile 
U.T.C., metodica mun
cii propagandiștilor, 
consultații, răspunsuri 
Ia întrebările cititori
lor.

Abonamentele se pot 
face prin organizațiile 
U.T.C., difuzorii volun
tari și oficiile poștale. 
Costul abonamentului 
pe o lună — 3 lei; pe 3 
luni — 9 Iei ; pe 6 luni 
— 18 lei.

Pentru numărul din 
ianuarie al anului 
1966, abonamentele 
se colectează pînă la 
8 ianuarie 1966.
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De h Descartes 
la Newton

de Dore! Dorian
In anul 1633, cînd Galileo Galilei era nevoit să abjure, france

zul René Descartes, autorul celebrului „Cogito ergo sum unul 
din cei mai mari matematicieni și filozofi ai tuturor timpurilor, 
tocmai își termina „Tratatul despre lume". Se spune că Descar
tes, pe atunci în vîrstă de 37 de ani, obligat el însuși să se re
tragă în Olanda și să peregrineze prin mai toate orașele ei, ar 
fi înțeles din desfășurarea procesului lui Galilei că lucrarea sa nu 
mai putea să apară, cel puțin în momentul acela și, nici într-un 
caz, în forma în care fusese inițial concepută. Concesia făcută de 
Galilei, abjurînd, îl invita lucid să pledeze — evitînd alte conce
sii mai grave — pentru delimitarea și, implicit, ^despărțirea princi
pială a religiei de știință, pentru un „neamestec“ așa-zis reciproc, 
știința urmînd să se ocupe, în spiritul filozofiei lui Bacon -) de 
progresul activității materiale. E drept, era și aici o anumită con
cesie (Descartes o știa), era și un fals — activitatea materială și 
cea spirituală fiind în mod obiectiv corelate — dar sistemul car
tezian, ansamblul teoriilor lui Descartes, își deschidea în felul

1. „Gîndesc, deci exist*.
2. Francise Bacon, una din marile personalități ale epocii (1561- 

1625), autorul „Noului Organon", lucrare contribuind electiv la 
victoria noii revoluții științifice in gindirea filozofică.

1

Printre studenții buni din anul V, secția sculptură o Institu
tului de arte plastice „N. Grigorescti" din Capitală, se nu
mără și Daniel Suciu care vădește o imaginație bogată și 

personalitate in formare. Iată-1 in timpul unui studiu

TREIZECI DE ANI DE LA NAȘTEREA
LUI NICOLAE LABIȘ

Prezența

poetului

ÎNALTUL SUNET
AL PERFECȚIUNII

acesta un drum, își asigura condiția unei confirmări oficiale și o 
existență la adăpost de atacurile tot mai vehemente și neîngădui
toare ale teologilor.

Momentul acestei confirmări, care nu avea să întîrzie,’) trecut, 
poate neobservat de mulți din contemporanii lui Galilei și Descar- 
tes, avea să confere însă științei, istoricește, toate atu-urile unei 
instituții, recunoscută ca atare, condiționată efectiv de solicitările 
reale ale epocii. Și e aici marele merit a lui Descartes, acela de 
a nu fi pus cum recunoștea el însuși, temelia vreunei secte sau 
doctrine, ci pe aceea a folosului și puterii omenirii.

Secolul XVII este considerat în istoria științei ca momentul de- 
fimtbrfu al unei multilaterale maturizări și faza decisivă, finală, a 
primei revoluții științifice. E secolul în care marea dezvoltare a 
industriei și comerțului creează condițiile! unui nou avînt în do
meniul mecanicii. Meșteșugarii specializați se transformă, tot'mai 
mult, Jn adevarați industriași, interesați direct în introducerea ce
lor mai eficiente invenții și tehnologii. Sînt întemeiate în această 
perioadă primele societăți științifice — Societatea regală din Lon
dra și Academia regală franceză — care-și propun, declarat, să 
se ocupe de problemele stringente ale epocii: „tehnica pompării 
și hidraulica, balistica și navigația".

Nu întîmplător tocmai în această fază a trecerii de la feuda
lism la capitalism apar „plăsmuitorii de proiecte“ de felul lui Si- 
mon Sturtevent, autorul unei ingenioase expuneri asupra „heure- 
ticei, arta invențiilor, care ne învață cum să găsim ceea ce este 
nou și să judecăm ceea ce este vechi“, concretizată mai apoi, cu 
mai mult spirit practic, într-un brevet privind „prelucrarea, topi
rea și obținerea fierului, oțelului și altor corpuri cu ajutonâ căr
bunelui...“.

Pierre Gassendi reintroduce în știință teoria atomistă mult, evo
luată, față de primele teze antice ‘). Toricelli studiază presiunea 
atmosferică, Guerlcke — electricitatea obținută prin frecare și 
pompele pneumatice, Boyle — legile gazelor, Leibnitz — calculul 
diferențial, experiențele și lucrările lor fiind considerate, pe.drept 
cuvînt, fundamentale pentru întreaga evoluție a științei..tnbdțrne. 
Posteritatea, consemîndu-le meritele, n-a făcut decît un act de 
echitate istorică, atribuind secolului XVII denumirea omagială de 
„secolul cel mare“ sau „secolul nr. 1 al noii științe tnod&rne“.

★
Nu ne propunem să enumerăm (nu ne-ar ajunge nici spațiul). .

------------------
3. Sistemul cartezian — expus succint și sintetic In celebrul-, - 

„Discurs asupra metodei’ — a fost recunoscut oficial Incit în 
timpul vieții lui Descartes.

4. Atomii lui Gassendi erau particule de masă, în stare de iner
ție și se mișcau în vid. Definiția a fost reluată de Newton.

mommi mimi
DE IA ALBA MJA

• viena—Alba lulia călătorie fluvială • Un manus
cris de acum 1 155 ani • „Ponticele“ lui Ovidiu în 
».ediția" secolului XIII • Avram Iancu, elev emi

nent • Cerneală și acuarele de aur

toate marile realizări ale acestui secol, realizări care au condus fi
nal la marea sinteză newtoniană, marcată de apariția „Principii
lor“s). Dar, pentru a ne apropia sensul exact al acestei sinteze — 
pe care o vom analiza mai pe larg în însemnările noastre viitoa
re -r- e necesară sublinierea acelor momente, hotărîtoare pentru 
știință, fără de care sinteza newtoniană ar fi fost de neconceput.

Am menționat astfel, scriind despre Kepler și Galilei, contribu
ția astronomilor la afirmarea sistemului heliocentric și la înteme
ierea dinamicii, Galileu fiind primul om de știință care s-a ocupat 
experimental și teoretic de teoria căderii coipurilor. Lucrarea lui 
Giibert „Despre magnet, corpuri magnetice și marele magnet al 
pămîntului“, enunța și impunea deopotrivă în știință, că un ele
ment esențial, proprietatea magnetică a atracției fjeare menține 
planetele pe orbitele lor". O contribuție la fel de importantă a 
fost aceea a lui Huygens care, prin crearea cronometrului — în 
înțelesul pe care i-1 dăm azi — a oferit științei posibilitatea unei 
studieri mai exacte a proceselor desfășurate în spațiu și timp, mă
surarea timpului constituind multă vreme una din marile dificul
tăți ale experimentelor științifice. Dar meritul principal al lui Iluy- 
gens îl constituie „fundamentarea matematică a teoriei ondulato
rii a luminii“. Gassendi, de care aminteam mai înainte, lansează 
și el în aceeași perioadă ipoteza corpusculară, pe care avea s-o 
preia și Newton, 50 de ani mai tîrziu. In sfîrșit, Robert Hooke — 
unul din acei experimentatori de mare anvergură, pe care istoria 
științei multă vreme l-a nedreptățit — realizează „micrografia“, 
prima expunere sistematică despre lumea microscopică (inclusiv 
lumea celulelor), inventează micrometrul, contribuie la realizarea 
mașinii cu aburi și, ceea ce ni se pare esențial, e primul om de 
știință care formulează ideea că forța de atracție este invers pro
porțională cu pătratul distanței, precum fi ideea — nefundamen
tată matematic, e drept — a gravitației universale*).

★
Menționînd toate aceste lucrări și descoperiri remarcabile, nu 

ne-am propus nici o clipă să încărcăm cu denumiri și titluri me
moria cititorului ci să subliniem, oarecum dinlăuntrul acestui pro
ces, acea acumulare continuă de cunoștințe și experiențe care au 
făcut posibilă și necesară la un moment dat apariția unui geniu de 
talia lui Newton, în stare să încorporeze într-o sinteză „aristote
lică“ toate cuceririle epocii sale.

Vara anului 1786
Din Viena pornea pe Dunăre 

în jos o ambarcațiune intere
santă.

După mai multe zile de navi
gație precaută, ambarcațiunea 
putea fi văzută în sasul Tisei, 
apoi a Mureșului, îndreptîndu-se 
spre Alba lulia.

Acostarea și descărcarea am
barcațiunii s-a făcut cu toată 
grija și sub supraveghere atentă. 
Încărcătură avea o valoare uria
șă. Erau cîteva mii de cărți. 
Astfel luase naștere vestita bi
bliotecă de la Alba lulia, cunos
cută sub numele întemeietorului 
său, episcopul Bathyaneum. Tîr- 
guirea cărților lă Viemv-încărc:/- 
rea lor pe ambarcațiune, călăto
ria, descărcarea -fi organizarea 
bibliotecii poate,. fi urmărită azi, 
îh cern nouă medalioane pictate 
atunci pe frontispiciul rafturilor 
bibliotecă.

'■ -i. Gtt tirti-erea deceniilor șl seco
lelor, biblioteca a cîștigat tot. 

■mai multă valoare îmhogățindu- 
se cu noi lucrări. In prezent, ea 
constituie un document rar, cău
tat de specialiștii din toate țările. 
Sînt cercetate și admirate aici 
manuscrise vechi în limba lati
nă, scrise pe pergament, într-o 
manieră caligrafică de mare va
loare artistică, apoi cărți care 
marchează trecerea de la cali
grafiere la tipar și altele din pe
rioada de început șt evoluată a 
tiparului.

Printre cele peste 40.000 de 
lucrări păstrate în bibliotecă, 
sînt unele care stîrnesc interesul 
în toată Europa. Vna ar fi Evan
gheliarului „Codex Aureus" (par
țial), manuscris a cârtii vechime 
este de circa 1155 de aid, adică 
de pe timpul domniei lui Cârpi

cel Mare. Cine știe în care se
col Evangheliarul a fost rupt în 
trei părți, una ajungînd la Alba 
lulia, cealaltă în Italia și res
pectiv în Anglia.

„Codex Aureus“ întruchipează 
expresia celei mai desăvârșite 
arte caligrafice și grafice a tim
pului. De la un capăt la altul, 
conținutul Evangheliarului este 
redat în litere de aur, iar pagi
nile sale cuprinse în chenare 
mereu modificate în care grafi
cianul a îmbinat maiestuos fan
tezia sa cu culoarea.

Alături, pe secularele rafturi, 
se află cărți de istorie, filozofie, 
astronomie, geografie, alchimie, 
fizică, matematică și din alte 
domenii. Un loc important octepă 
lucrările de literatură beletristică. 

'V- Ponticele lui Ovidiu. ‘datând 
din vremea exilului său pe țăr
murile, Pontului Euxin, Se păs
trează" într-un manuscris din se
colul XIII. Valoarea, bibliotecii 
„Bathyaneum“ este sporită de 
cărțile vechi în limba română. 
Firește, cea mai importantă din
tre toate este vestita „Palie de la 
Orăștie“, tipărită de către unul 
dintre urmașii lui Coresi, la 1582.

Atenția este reținută apoi de 
către un catalog școlar folosit 
mai mulți ani, și în care se gă
sește și situația școlară pe anii 
1840—1841, notată cu „eminent“, 
a elevului Avram Iancu.

Asemănătoare sînt mii de lu
crări în biblioteca „Bathyaneum“ 
de la Alba lulia. Ea constituie 
un adevărat monument al cul
turii vechi care stîrnește intere
sul oricărui vizitator care-i trece 
pragul.

LAL ROMULUS

Ar fi avut azi 30 de ani dacă, 
într-o dimineață de decembrie a 
Iui 1956, „pasărea cu colt de ru
bin", nu s-ar fi răzbunat.

Nicolae Labiș s-a născut in 
1935, Ia 2 decembrie In satul Po
iana Mărului din comuna Mălini. 
Amintirea tatălui, învățător, care 
răspîndea manifeste comuniste se 
va cristaliza în versuri autobiogra
fice din „Locuri și întîmplări". 
Cursurile de liceu Ie face în Fălti
ceni. Caracteristică pentru eierves- 
cenfa pasionantă a poetului e în
ființarea la numai 13 ani a unui 
cenaclu literar, pentru ca mai în 
vîrstă cu doi ani să participe 'a 
consfătuirea, tinerilor scriitori mol
doveni îrr 1950, cînd se și produce 
debutul ieșan. După un an publică 
poezia „Gazeta de stradă" în „Via
ta românească".

Probabil că un studiu cuprinză
tor va încerca odată portretul spi
ritual al acestui tlnăr poet comu
nist, portret care nu poate ii reali
zat fără citarea masivă a „primelor 
iubiri" (înțelese în sens larg de 
prime cunoașteri).

Intr-un anume sens momen
tul biografic al copilăriei — evo
cări — a devenit motiv liric abia 
la cei ce l-au urmat, continuîn- 
du-1, pe poet. Pentru N. Labiș co
pilăria întunecată de război este 
obiect de atitudine civică, impre
cațiile din versurile antirăzboinice 
exprimă, prin acuitatea lor neobiș
nuită, același fundamental spirit 
doritor de mari purități, care stră
bate în lung și în lat opera sa 
(suficientă pentru a fi îndreptățit 
pe G. Călinescu să-1 considere 
„un poet pe deplin exprimat“). 
Procesul încorporării datelor aces
tui moment biografic este specific 
tuturor, celorlalte; altfel spus poetul 
e înlreg aici, în. modul extinderii 
biografiei asupra unei epoci. Sen
sul evoluției, rapidă, e unic : poe
tul e o conștiință activă, comu
nistă, cu dispreț pentru intimism 
ori declarativism aliric. Preocupat 
de idei, ars de ele, poetul face din 
acestea un adevărat roman epic și 
nu-i lipsită de semnificație și din 
acest punct de vedere tentația sin
tezelor lirice organizate riguros, 
pe capitole etc. De fapt biografia 
relevantă e în aceste sinteze liri
ce puse, la un poet cu o aseme
nea patimă a ideilor despre om, 
de la început, sub semnul luptei 
cu inerția (iată un titlu, al 
primei poezii, al cărui sens, atunci 
infantil, a rămas statornic și carac- 
terizant pentru toată lirica sa : 
„Fii dîrz și luptă, NicOlaie!").

Manifestarea literară pretimpurie 
este o dovadă și ea, dar nu de prim 
ordin, a acestei interioare ordini 
biograiice. Respectul enorm pen
tru om i-a fost dat poetului de 
acele prime cunoașteri ale oame- 
nilor și iocyrilpr (geografie sado- 
vdmană) cărora le-a închinat ver
suri cu iz baladesc. Credincios 
umanișrnylul populat, dezvoltarea 
poetului în scurtul timp care i-a 
fost dat să șe producă stă sub 
semnul înaltei ideologii comuniste. 
Iată crezul poetului militant care 
este Nicolae Labiș : „Sîntem în 
iniezu] unui ev aprins, / Să-i dăm 
a-nsuflefirii noastre vamă. / Cei 
ce nu ard dezlănțuiți ca noi / In 
flăcările 
Biografia 
axată pe 
concepția 
spirat de 
„Steaua polară" a existenței poe
tului, este partidul căruia i-a des
tinat versuri de profundă perma
nență, înaripate de solemna vibra
ție a sincerității. In poezia noastră 
nouă, Nicolae Labiș a însemnat un 
moment rezistent la trecerea ani
lor. Fertilitatea, sensurile multiple 
și întotdeauna majore ale poeziei 
sale sînt rodul conștiinței respon
sabile, militante din care au
zvîcnit spre lumină versuri cel
mal adesea atingînd perfecțiunea, 
sunetul cristalin, cu rezonanțe spe
cifice marii tradiții lirice autoli-

noastre se destramă". 
spirituală a poetului e 

arderea continuă, pe 
versului-acțiune, in- 

om și dat formării lui. 
a existenței poe-

5. „Principiile matematice ale filozofiei naturale", apărut In 
' anii 1665-1686.

6. N-am menționat din lipsă de spațiu, succesele importante ale 
chimiei și biologiei — fundamentate In aceeșl perioadă — și nici 
contribuțiile însemnate în domeniul filozofiei ale lui Spinoza șl 
Leibnitz.

3

I
n Nicolae Labiș 
poezia româ
nească a des
coperit un poet 
al marilor puri
tăți. Imacula- 
rea, limpezimea, 
transparența — 
acesta e marele

fundal al poeziei lui Nicolae 
Labiș.- Eroul ei liric preferat e 
copilul candid cu privirea neră
nită încă de marile tulburări ale 
sufletului/ Gesturile lui sînt pure 
sau purificatoare, de o mare na- 
turaleță : „Mă. scăldam -prin pî- 
raie cu ochii deschiși / Era o 
apă de cleștar și de stele — I 
Pești alburii pîlpîind ca într-un 
vis / Lunecau lingă genele mele“. 
De aceea sînt căutate decorurile 
nccomplicate, de preferință înăl
țimile, munții, cu o grafică sim
plă și un alb orbitor, translucid : 
„Sînt bucuros că astăzi a nins 
intri și-ntîi, / Că azi întîia oară 
sînt drept precum o spadă / Că 
îmi mîngîie fruntea întîiul tău 
călcîi / Că-s negru în pustia can
didă de zăpadă“. In serie, ace
leași preferințe simbolice 
sînt arborii drepți și înalți, 
brazii și plopii. Dramatis
mul liricii lui Labiș se 
naște din conflictul cando
rii cu tot ce se opune per
fecțiunii umane, iar poezia 
lui se configurează ca o 
biografie lirică a experien
țelor și evoluției unui su
flet care se maturizează. 
Este o lirică a trecerii de 
la o stare de contempla
ție selectivă a lumii, la u- 
na de afirmare activă a 
spiritului lucid și intransi
gent. Foarte explicită e 
poezia Maturizare: „De 
cînd mă știu copil iubeam 
pădurea / Și mierlele și 
vulturii din nori, / Și mieii 
hlinzi, și rîșij iuți și ageri / 
Și șerpii cei cu solzii lu
citori. / Trecură anii... Ri
ști iuți răpiră / Mielul meu 
alb cu capul bucălat I 
Și-adeseori pe cînd voiam 
să-i mingii / Șerpii fru
moși de mină m-au muș
cat“. Iluzia unui univers 
făcut doar pentru delec
tare dispare. Fostul copil 
descoperă lupta contrarii
lor etice, a necesității de 
a avea o atitudine. Moar
tea căprioarei descrie încă 
o asemenea experiență 
sufletească mai drama
tică și mai hotărâtoare, 
pilul e pus de data 
în situația do a-și sacrifica

gesturi. în planul ideilor meta
fora vizează o înțelegere supe
rioară a necesității sacrificiului. 
„Spun tatii că nii-i sete, 
și-mi face semn să beau / Ame
țitoare apă, ce întunecat te da
tinii Mă simt legat vrin sete de 
vietatea care a murit / La ceas 
oprit de lege și de datini... t Dar 
legea ni-i deșartă și străină I 
Cînd viața-n noi cu greu se mai 
anină / Iar datina și mila sînt 
deșarte / Cînd soru-mea-i bol
navă, flămîndă și pe moarte“.

Războiul e încă una din amin
tirile tulburi și nefaste ale co
pilăriei. De aici în poezia lui N. 
Labiș o poezie antirăzboinică de 
înaltă vibrație (Ion).

Ceea ce face cu deosebire me
morabilă poezia Iui Labiș e 
marea conștiință a eroului ei li
ric. Cel.de al doilea volum al 
său se numește Lupta cu iner
ția, titlu reprezentativ pentru o 
mentalitate. Poezia de semnifi
cație cea mai clară este poemul 
Omul comun care descrie proce
sul de conștiință al omului inert, 
fără îndrăzneală, care-și consu-

nu-
în

N. 
ti-

Labiș e însă mai ancorată, în 
special mai aptă de a sesiza ma
rile probleme ale actualității de
cît eroii Iui Camil Petrescu — 
în fond tot lirici — dezorientați și 
dilematici, reduși la propriul lor 
univers. Labiș vorbește în 
mele unei generații : „Trăim 
miezul unui ev aprins...“.

Atenția de care se bucură 
Labiș în rîndul generațiilor
nere se explică prin excepționala 
sinteză realizată : el înseamnă un 
suflet nou și o poezie nouă, con
temporană, legată indestructibil 
de marea tradiție a literaturii 
române. In foșnetul versurilor și 
al meditației grave pot fi recu- 
noscuți Eminescu, Sadoveanu, 
Camil Petrescu. Labr se reven
dică din ei deschis. Miorița, pie
să reprezentativă a poeziei noas
tre populare, este și ea un per
manent punct de reîntoarcere. 
Ciclul de Sadoveniene mărturi
sește admirația totală pentru 
universul unei opere în care 
„freamătă pădurea românească“ 
și istoria poporului român. Vizi
unea

AUTOPORTRET

Co
asta 

...___ ... _ ,__ ,__ „ chiar
obiectele adorației sub imperati
vul cumplit al foametei. Poezia 
e dintre capodoperele tînărului 
poet prin reconstituirea unei at
mosfere amurgii înspăimîntă- 
toare prin sugestiile ei generale. 
Trista experiență pierde conturul 
strict individual, se proiectează 
ca experiența unei colectivități, 
a unei grupări umane care nu 
fusese încă forțată la astfel de

mă viața retras din calea mari
lor conflicte. Pgemul e lin apel 
la intransigența. , individuală, la 
luciditatea conștiinței, la rațiu
nea trează care trebuie să îm
piedice eroarea. E în versurile 
iui Labiș o spaimă de eroare la 
fel de mare ca a eroilor lui Ca
mil Petrescu. Cei doi autori se 
aseamănă tocmai prin marea lu
ciditate pe care o propun citi
torilor, prin fuga de eroare și 
sondarea absolutului. Poezia lui

pe care poetul o are asu
pra naturii e plină de su
gestii din felul cum văzu
seră natura marii săi îna
intași. E o reconstituire 
selectivă a universului na
tural cu puternice remi
niscențe sadoveniene. Iată 
un fragment din Primele 
iubiri: „Azi, iată, am vă
zut un curcubeu deasupra 
lumii sufletului meu. / Vin 
cerbii mei în goană să 
se adune / Ș: către ei pri- 
virile-și țintesc / Un codru 
nesfîrșit de coame brune / 
In care mii de stele stră
lucesc. / Sosind din dunga 
zării de argint / Vin pă
sările-mi mari de sărbă
toare / Și-nchipuiesc pe 
ceruri, fîlfîind I Un ocean 
de aripi mișcătoare / În
treaga lume-a sufletului 
vie / Palpită într-o frene
tică beție". Receptiv la 
marele context literar, La
biș' a mărturisit admira
ția pentru A. Rimbaud, 
Fr. Vilon etc. Experiența 
lui poetică a influențat tî- 
năra generație de poeți, 
care i-a urmat, mai ales 
sub unghiul atitudinii 
față de viață, al intransi
genței. Pentru poezia nouă 
N. Labiș rămîne poetul 
care a reușit să dea corp 
poetic celor mai inain-1 

și luminoase idei, cele I 
idertlogieî marxiste „Mă I 

gîndesc la bărbatul lucid, ge-1 
neros populat / De idei ce agită I 
frenetic înalte drapele / Așa I 
cum de-un veac încheiat s-a să-1 
pat nepătat / Chipul lui viu în I 
metalul memoriei mele" (Lui I 
Marx).

tate 
ale

M. UNGHEANU

STEA UA POLARĂ 1

C. STÄNESCU

o stea între multele stele 
pe ceruri și pe drapele,

Steaua polară pe cer, departe,
In scurgerea timpului nu are moarte. 
Statornic arde în orice seară,
Capăt de osie, steaua polară. 
Stelele, luminile, roiuri astrale 
Se-nvîrt în jurul osiei sale, 
Sobră-armonie pururea vie, 
Nezdruncinată putere-n tărie.

Și cînd furtunile mă bîntuiesc, 
Cerbii și vulturii mei o privesc

în librăria din cartierul „Țiglina“-Galați
Foto t N. STELORIAN

Osie-a lumilor, dacă te-ai rupt, 
Lumile cad huruind dedesubt, 
Ca-nvălmășite de tari alcooluri 
Luminile cad fulgerate în goluri 1 
îngrozitoare schimbare atunci: 
Floarea vulcanilor crește din pung 

sting ale luncilor flori, 
sgetație, suflete, mori.

Dacă s-ar frînge osia mea, 
Cerbii și vulturii mei ar zbura, 
Spre alte lumi ar zbura și-ar țipa, 
Dacă s-ar frînge osia mea.
Ar năvăli pustiirea secretă, 
Cîntecu-ar prinde scrîșnet de cretă, 
Cerbii și vulturii mei ar zbura, 
Dacă s-ar frînge osia mea.

Arde
Arde
Capăt de osie — roșia stea — 
Osia trece prin inima mea. 
Lumea-mi se-nvîrte pe osia dură
In anotimpuri de frig și căldură

Osia mea-i doar o parte, știu bine. 
Osia mare trece prin mine.
Osia mea este numai o parte 
Din marea osie, fără de moarte. 
Osia mea nu se frînge nicicînd, 
Trece prin miezul acestui păminl 
Pe ca, iubito, sînt lumile noastre, 
Două planete, mărgele albastre.

1955

*) Din „Primele iubiri".

LA MOARĂ...
Cine nu cunoaște o veghe, 

zicală populară: „La rînd ca 
la moară" ?

Așa-i la moară, trebuie să 
aștepți pînă îți vine rîndul să 
torni în coș. Uneori, de ce să 
nu recunoaștem, aștepți destul 
de mult. Se așteaptă și Ia moa
ra din comuna Birza, raionul 
Băilești.

Numai că tovarășii din con
ducerea întreprinderii respecti
ve s-au gîndit că atît persona
lul care deservește moara cît 
și țăranii cooperatori care vin 
aici, să nu piardă timpul de
geaba. Așa s-a născut ideea în
ființării unui club dotat cu a-

parate de radio, cărți, ziare, 
jocuri de șah etc. In concluzie, 
sînt mulți țărani cooperatori 
cărora le trece rîndul la mă
cinat deoarece sînt încă pcu- 
■'ați... la club.

CAROL BORA
economist

CLNEMATOG R A F E
OLD SATTERHAND (film 
pentru ecran panoramic)

rulează la Patria (orele 91 
ll,30i 14; 16,30; 19; 21,30).

DINCOLO DE BARIERĂ 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,30; 18,45;

. .21)-
L LTIMA VACANȚĂ

rulează la Grivita. (orele 10; 
12; 14; 16,15; 20,15).

INDRĂZNEȚCL PARDAIL- 
LAN — cinemascop

rulează la Luceafărul (orele
. 9; 11,15;. 13,30; 15,45; 18,15;. 

20,30), Festival (orele 9,45;
■ - 12r. 1.4,i5;16.45; 19; 21), To

mis (orele 8,15; 10,15; 14,45; 
17; 19,15; 21,15), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15), Flamura (orele 10. 
12£. 14: 16; 18; 20), Excelsior 
(orele 10; 12.15; 14,30; 16,45;

---- 19; 21,15). Feroviar (orele

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

DE-AȘ FI... HARAP ALB — 
completare — La carnaval — 

rulează la București (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Floreasca (orele 10; 12; 14;
16; 18,15; 20,30), Modern 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30 — completare — Sport 
nr. 5/1965).

CAMERA IN FORMĂ DE „L" 
rulează la Central (orele 9;
11,30; 14; .16,30; 19; 21,15).

VESELIE LA ACAPULCO — 
Sport nr. 5/1965

rulează la Doina . (orele 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),' " ‘■ - •’ .x.-c:

RENDA 6 — completare —
Vizita conducătorilor dé par
tid și de stat în regiunea Cluj

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30), Cosmos 
(orele 16; 18; 20).

A FOST ODATA UN MOȘ ȘI 
O BABĂ

rulează la Victoria (orele 
9,45; 14,15; 16,30; 18,45;
21).

WINNETOU — cinemascop, 
COMOARA DIN LACUL DE 
ARGINT — cinemascop .

rulează la Arta (9,15; 12,45;
16,30; 20,15). ----- ■

JUDEX — Sport nr. 5/1965 
rulează la Rahova (orele 
10,30; 16; 18,15; 20,30).

CĂLĂTORIE IN PARADISUL 
PĂSĂRILOR — O CĂLĂTO
RIE EXPERIMENTALĂ ÎN 
MAREA ROȘIE — cinemascop
— CÎNTECUL YMEI SUMAR
— VREAU SĂ ȘTIU TOT NR. 
40 — UN CROS NEOBIȘNUIT

rulează la Timpuri Nai (o- 
rele 10—21 în continuare).

CARTIERUL VESELIEI 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — duminică 
ora 12), Dacia (orele 9; 
13,30 în continuare — 15,45; 
18,15; 20,45).

FURTUNĂ DEASUPRA ASI
EI — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Maramureș 

rulează la înfrățirea între, 
popoare (orele 10; 12; 14;

. .16; 18,15: 20,30).
FEMEIA. NECUNOSCUTĂ — 
completare — Călătorie în pa
radisul păsărilor

rulează la Cultural (orele 
10,30; 15; 17,45; 20,30).

ȘOARECELE DIN AMERICA 
rulează la Buzești (orele 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,30).

LALEAUA NEAGRĂ — cine
mascop — completare — Vezi 
rîndunelele se duc

rulează la Bucegi (orele 10; 
12,30; 15; 17.45; 20,30).

MISTERELE PARISULUI — 
cinemascop

rulează la Unirea (orele 
11; 16; 18,15; 20,30).

BOCCELUȚA — completare 
Poveste despre ceasuri

rulează Ia Flacăra (orele 
10; 15,30; 17,45; 20).

LA ORA 5 DUPĂ-AMIAZĂ 
rulează la Vitan (orele 16; 
18,15; 20,30).

MARILYN — cinemascop — 
completare — Vizita conducă
torilor de partid și de stat în
regiunea Maramureș

rulează la Miorița (orele
9.45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21), Volga (orele

9,45; 12; 14 15; 16,30; 18,45; 
21).

P1NĂ LA ORAȘ NU E DEPAR
TE — completare — Vizita 
conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Cluj

rulează Ia Munca (orele 16; 
18; 20).

80» DE LEGHE PE AMAZOA
NE — completare — Anul 
nașterii: 1805

rulează la Popular (orele 
10,30; 16; 18,30; 21). Feren
tari (orele 10; 16; 18,15; 
20,30 — completare Sport 
nr. 5/1965).

UNCHIUL MEU - Pionieria 
nr. 5/1965

rulează la Moșilor (orele 
13,30; 18; 20.30).

PRIMA ZI DE LIBERTATE — 
cinemascop — completare — 
Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Cluj

rulează la Viitorul (orele 
16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE
JOI 2 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii (1).
19.15 Emisiune pentru copii și ti
neretul școlar: Oaspeții noștri. 
19,50 Din viața animalelor. 20,20 
Figuri celebre ale ecranului Mar- 
lene Dietrich în filmul : „îngerul 
albastru". 22,00 Pagini din opere 
Transmisiune de la Sofia. 22,30 
Jurnalul televiziunii (II). Buletin 
meteorologic.

VINERI 3 DECEMBRIE

19,00 Jurnalul televiziunii,(Ij .
19.15 Emisiune pentru cei 
mici : Știți să desenați copii ? 
..Poveste de iarnă“.Film : 
Calul Fury — „Procesul“. 
20,00 Săptămîna. 21,00 ’Avan
premiera. 21,15 Cînt și joc

pe-ntregul plai — montaj fol
cloric. 22,00 Mari poeți ai lu
mii, Horațiu. 22,30 Jurnalul 
televiziunii (II). Buletinul me
teorologic.

SIMBĂTĂ 4 DECEMBRIE

18,30 Campionatul mondial 
de gimnastică artistică. Trans
misiune de la Praga. 19,00 
Jurnalul televiziunii (I). 19,15 
Emisiune pentru copii: Micile 
gospodine. Transmisiune de la 
Palatul pionierilor din Bucu
rești. 20.00 Teleenciclopedie. 
21,00 Micro-antologie TV. 
„Nenorocirile unui slujnicar 
sau gentilomii de mahala“ de 
Nicolae Filimon. 21,40 Film.: 
Sfîntul. 22.35 Jurnalul tele
viziunii’ (II). Sport. Buletin 
meteorologic.

Cel.de


Piata comuna :

adresată

din Bru-

aibă loc 
jreziden- 
5 decem-

După trei zile de 
dezbateri fără parti
ciparea ministrului 
francez. Consiliul 
ministerial al C'.E.E. 
a reînnoit invitația 
sa adresată Franței 
de a-și relua locul 
la masa tratativelor 
de la Bruxelles.

' Cei cinci au însărcinat pe mi
nistrul italian al trezoreriei, 
Emilio Colombo, să transmită 
această nouă invitație Franței. 
Întîlnirea lui Colombo cu minis
trul de externe francez Couve de 
Murville urmează să
imediat după alegerile pi 
țiale din Franța, de la 5 
brie.

In cercurile; politice 
xelles repetarea acestei, invitații 
este interpretată ca o respingere 
tacită a propunerii franceze de

R. F. GERMANĂ. Aspect din timpul unei demonstrații ce 
a avut loc la Essen, împotriva politicii americane în Vietnam

de patriota sud-vietnamezi
Detașamente de patrloți sud-vietna- 

mezi au lansat miercuri un puternic atac 
cu aruncătoare de mine în localitatea 
I'am Ky din provincia Kuang Nan.

După cum relatează corespon
dentul agenției Reuter, patrioții 
au intrat pe neașteptate în oraș, 
situat la numai 80 km sud de 
baza americană de la Da Nang 
și au. aruncat grenade asupra co
mandamentului trapelor guver
namentale sud-vietnameze din 
această provincie.

Din aceeași sursă s-a aflat că 
la 48 km de Da Nang patrioții 
au ocupat un post al trapelor 
guvernamentale și au întrerupt 
liniile de comunicații. Soarta 
soldaților guvernamentali, aflați 
la acest post, nu este încă cu
noscută.

Acțiuni îndrăznețe ale patrio- 
ților au fost semnalate miercuri 
și în capitala sud-vietnameză. 
Pe una din străzile orașului, a- 
nunță agenția Associated Press, 
un 
aer după 
aruncată _ 
după cum semnalează 
den tul la Saigon al 
agenții, în ultima vreme în . capi
tala sud-vietnameză sînt semna
late numeroase acțiuni ale parti
zanilor îndreptate în special îm
potriva soldaților americani și 
sud-vietnamezi și împotriva for
țelor polițienești.

camion american 
ce asupra 

o grenadă.

a sărit în 
lui a fost

Dealtfel, 
corespon- 

aceleiași

Sesiunea O. N. U
9 DEZBATERILE PRIVIND ACTIVITA
TEA COMITETULUI „CELOR 2ft“ • 

PROBLEMA DENUCLEARIZĂRII 
AFRICII

în. deschiderea ședinței plenare de miercuri 
după-amiază, a Adunării Generale a O.N.U. can
celarul federal al Austriei, Josef Klaus, a rostit o 
cuvîntare.

In continuare, participantii la ședința plenară a 
Adunării. Generale au reluat dezbaterile pe margi
nea rapoartelor Comitetului special al „celor 24" 
privind îndeplinirea declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și. popoarelor coloniale.

In Comitetul Politic al Adunării Generale au 
continuat miercuri dimineața dezbaterile asupra 
problemei denuclearizării Africii. Reprezentanții 
Sudanului, Indiei, Mexicului, României, Iugoslaviei, 
Braziliei, și ai altor țări au sprijinit proiectul de 
rezoluție prezentat de 27 de state africane, sub
liniind însemnătatea acestei inițiative.

în intervenția sa, reprezentantul țării noastre, 
ambasadorul Gheorghe Diaconescu, a arătat că 
„ir.că din 1959, cînd a făcut primele sale propuneri 
privind eliminarea armelor nucleare din estul Eu
ropei, România a fost constant atașată ideii creării 
de . zone denuclearizate în diferite părți ale. lumii.

' Am fost întotdeauna convinși, a spus, vorbitorul, 
de importanța acesteia pentru reducerea pericolului 
unui război nuclear și întărirea securității statelor".

Reprezentantul S.U.A., care a luat cuvîntul, a 
sprijinit inițiativa, formulînd însă unele rezerve. El 
a susținut că pentru încheierea unei convenții în 
sensul denuclearizării Africii este necesar ca. toate 
statele din zona respectivă să fie de acord cu 
aceasta și ca documentul să prevadă un control 
adecvat.

Pe scurt
Vizita delegației de 

ai P. C. R. in R. D.

activiști 

Germană

P.C.R., condusă 
C.C. al P.C.R., 

al Comitetului regional Banat al 
care se află în vizită în R. D. Germană, la 

al P.S.U.G., a vizitat în Berlin și 
Drezda diverse întreprinderi. în' cursul 

vizitei la Fabrica de tuburi electronice din Berlin, 
întreprinderea de motoare electrice Sachsenwerk si 
alte întreprinderi, delegația a luat cunoștință de 
experiența organelor și organizațiilor de partid ale 
P.S.U.G.

La 1 decembrie, delegația română a fost primită 
de dr Günter Mittag, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.

Miercuri seara, ambasadorul României. la Berlin, 
dr. Ștefan Cleja, a oferit un cocteil în cinstea 
delegației de activiști ai P.C.R. La întîlnire, .care 
s-a desfășurat într-o atmosferă prieterțească. au 
participat șefi de secții și alți activiști ai C.C. al 
P.S.U.G.

• DELEGAȚIA de activiști ai 
de tov. loan Cîrcei, membru al 
prim-secretar 
P.C.R., 
invitația C.C.
regiunea

9 DELEGAȚIA de academicieni români,’care face 
o vizită în Uniunea Sovietică, s-a oprit la Kiev în 
drum spre patrie. In cadrul unei întîlnirî cu oame
nii de știință ucrainieni a avut loc un schimb de 
păreri privind planurile de cercetări științifice. 
Președintele Academiei de științe a R.S.S. Ucrai- 
niene, Boris Paton, a făcut cunoscute oaspeților 
români direcțiile principale ale cercetărilor lor.

• LA 30 noiembrie, la Addis Abeba au început 
convorbirile oficiale între Edward Ochab, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Polone, și împăratul 
Etiopiei, Haile Selassie I.

Părțile au discutat probleme privind relațiile 
reciproce și posibilitățile continuei extinderi a a- 
cestora și au făcut un schimb de păreri. în proble
ma securității în Europa, precum si în probleme ale 
actualei situații internaționale, prezentînd impor
tanță pentru statele africane.

® ÎN baza „ordinului excepțional” emis de Mi
nisterul de Interne, un mare număr de cetățeni 
sud-coreeni sînt arestați. Postul de radio Seul anun- 

• ța la 30 noiembrie că numai într-o singură provin- 
, cie, între 25 și 29 noiembrie, au fost arestați 1400 

de cetățeni, acuzați de a fi violat „restricțiile pe 
circulație”. Puțini dintre ei au fost judecați. Ceilalți 
continuă să rămină în închisoare fără judecată. în 
unele orașe cum ar'fi Pusari, Masan și altele, poli
tia a alcătuit așa-zisele „corpuri civile de apărare", 
in realitate niște detașamente teroriste menite să 
semene dezordine și panică în rinduL populației.

invitație
Parisului

a se convoca o conferință inter- 
guvernamentală Care să discute 
criza Pieței comune în afara șe
dințelor obișnuite ale organisme
lor Pieței comune. Ignorînd 
boicotul francez, „cei cinci“ au 
căzut de acord în lipsa Franței 
să reducă, începînd de la 1 ia
nuarie 1966, cu încă 10 la sută 
tarifele vamale la schimburile 
intercomunitare. Cu această nouă 
reducere, tarifele vamale ale „ce
lor șase“ au scăzut începînd din 
1958 cu 80 la sută. ~ 
la sută ar urma să 
jumătatea anului 
Uniunea vamală a 
ne; va trebui să fie încheiată, 
așa cum stipulează Tratatul de 
la Roma.

Deși poziția Parisului cu pri
vire la noua reducere tarifară nu 
este încă cunoscută oficial, „cei 
cinci“ speră că Franța va accep
ta aceasta.

Situație 
încordată

Restul de 20 
fie anulat la

1967 cînd 
Pieței coinu-

in Dahomey
La Cotonou a avut loc 

marți o reuniune a repre
zentanților diverselor gru
pări politice din Dahomey 
in cadrul căreia Tahirou 
Congacou, președintele Adu
nării Naționale, a anunțat 
lormarea unui guvern de 
serviciu compus clin patru 
persoane al căror nume nu 
a fost deocamdată dezvă
luit.

Bottomley a sosit la Lusaka
Forțe britanice „simbolice" au fost

trimise in Zambia
Arthur Bottomley, ministrul 

britanic pentru relațiile cu 
Commonwealthul, a sosit miercuri 
Ia Lusaka pentru a duce nego
cieri și a ajunge la o înțelegere 
cu guvernul Zambiei. Pînă în 
momentul sosirii la Lusaka au 
continuat convorbirile dintre 
președintele Zambiei, Kenneth 
Kaunda și trimisul Special al gu
vernului britanic, Malcolm Mac- 
Donald.

Plecarea bruscă a lui Bottom
ley spre capitala Zambiei. este 
urmarea unor, „serioase neînțele
geri“ survenite în cadrul discu
țiilor de pînă acum în legătură 
cu cererea guvernului de la Lu
saka de a se trimite trupe bri- 
britanice pentru apărarea hidro
centralei de la Kariba, pe fron
tiera cu1 Rhodesia. „Neînțelege
rile“ privesc condițiile în care 
guvernul britanic vrea ca aceste 
trupe să fie trimise în Zambia.

Corespondentul agenției Fran
ce Presse de la Londra arată că 
după părerea unor observatori 
din capitala engleză, „trimiterea

bruscă a ministrului Bottomley 
la Lusaka, exprimă temerile 
premierului 
in fața unui 
partea unor 
O.U.A., care 
chis intenția 
acțiune ofensivă împotriva regi
mului ilegal de la Salisbury“,

Făcîttd. o scurtă escală la Nai
robi, Arthur Bottomley a decla
rat că scopul călătoriei sale este 
de a stabili cu președintele Ka- 
unda „condițiile în care o forță 
simbolică britanică poate fi tri
misă în Zambia“. Avioane mili
tare au sosit în același timp 
în capitala kentjană și — potri
vit agențiilor de presă — deși nu 
s-a anunțat oficial, se crede, 
după toate indiciile, că destinația 
lor finală este Zambia.

Aflînd de hotărîrea guvernu
lui britanic, guvernul zambian 
nu a luat deocamdată o pozi
ție definitivă în această privință, 
chestiunea rămînînd a fi discu
tată cu noul trimis britanic, Bot
tomley.

exprimă
Wilson de a fi pus 
fapt împlinit, din 
fări membre ale 
și-au exprimat des- 
de a întreprinde o

Criza politică din Dahomey a 
intervenit luni cînd, sub presiu
nea armatei conduse de generalul 
Sogle, președintele țării, Sourgou 
Migan Apithy, precum și premie
rul Ahomadegbe, au demisionat. 
Președintele Adunării Naționale, 
care și-a asumat temporar și 
funcția de președinte al Republi
cii Dahomey, a fost însărcinat cu 
formarea unui guvern.

Agențiile de presă relatează că 
în Dahomey situația continuă să 
rămînă încordată. La Porto-Novo, 
capitala țării, a avut loc marți o 
demonstrație la care participantii 
au cerut ca puterea să fie pre
luată de armată în frunte cu 
generalul Soglo. Postul de radio 
Cotonou a transmis cîteva mesaje 
ale președintelui Adunării Națio
nale, în care populația era îndem
nată să păstreze liniștea și ordi
nea.

Citind surse bine informate din 
Cotonou, agenția France Presse 
relatează că, la cererea armatei, 
președintele Congacou a hotărît 
ca foștii membri ai guvernului 
premierului Maga, deținuți sau 
privați de libertate, să fie elibe
rați. A fost pus în libertate, de 
asemenea, fostul președinte al 
Curții Supreme din Dahomey, 
Valentin Djibode Aplogan.

Speranțe
Gaulle

neconfirmate

♦

pe care nu 
dori“. Vorbi- 
s-a pronunțat

la
Pieței

Cuvintarea
de

PARIS 1 (Ager
pres). — Marți sea
ra, președintele de 
Gaulle a ținut o cu
vîntare 
corpului 
francez. El a expus 
acțiunile întreprin
se de Franța în 
cursul anilor trecuți 
sub președinția sa 
pe plan intern 
internațional, 
domeniul intern, 
a subliniat că se 
continua calea 
cepută „pe baza u- 
nei economii care 
să le concureze pe 
toate celelalte“. Pe 
plan extern „se do
rește ca Franța, ră
mînînd aliata alia- 
ților săi și 
prietenilor 
nu mai 
față de 
dintre ei o subordo
nare care să nu fie 
demnă de ea, și care 
ar putea, în anumi
te cazuri, să o arun
ce automat în con-

adresată 
electoral

Și
In 
el 

va 
în-

prietena 
săi, să 

practice 
vreunul

flicte 
le-ar 
torul 
pentru menținerea 
forțelor nucleare 
franceze.

Referindu-se 
problemele 
comune, de Gaulle 
a afirmat că ar fi 
de dorit ca agricul
tura franceză să in
tre în această piață 
„fără ca ulterior, o 
comisie numită su- 
pranațională și o 
regulă a majorității 
să poată contesta 
totul“. El a averti
zat că Franța nu 
dorește să-și asume 
riscul de a fi atra
să în cadrul unei 
integrări politice, 
tot pe baza unui vot 
majoritar, „într-o 
acțiune primejdioa
să pe care nu ar a- 
proba-o“. Ea trebu
ie „să rămînă, în
totdeauna, în măsu
ră să-și salvgarde
ze interesele sale 
esențiale“.

Toți furnizorii de produse 
industriale ai Angliei, și în 
primul rînd partenerii ei din 
A.E.L.S., au sperat că sfîrșitul 
Iui 1965 va aduce cu sine și 
sfîrșitul suprataxei britanice, 
instituite de laburiști cu un an 
în urmă, imediat după veni
rea lor la putere. Se știe că ță
rile afectate de suprataxă au 
supus în permanență măsura 
adoptată de cabinetul lui Wil
son unui puternic tir critic și 
au cerut ori de cîte ori au avut 
prilejul anularea ei. Speranță 
că suprataxa va sucomba 
înainte de 1966 se baza pe 
unele declarații ale oficialită
ților de la Londra, care, pen
tru a liniști spiritele, lăsau să 
se înțeleagă că restricțiile nu 
se vor prelungi mai mult de 
un an. Optimismul era ali
mentat și de existența unui 
precedent: în aprilie supra
taxa fusese redusă de la 15 la 
sută la 10 la sută.

Acțiune împotriva
Uniunii naționale a
studenților brazilieni

Ministral educației din Brazilia a cerut procu
rorului general să emită un ordin de desființare 
a Uniunii naționale a studenților brazilieni, sub 
pretext că aceasta ar fi o „organizație cu pronun
țat caracter politic, periculosă securității statului".

I
I
I
8
I

N
u mică a fost, prin urmare, decepția 
partenerilor comerciali ai Angliei 
cînd, după ședința de luni a cabi
netului laburist, s-a anunțat nu anu
larea, ci prelungirea pe o perioadă 
de încă un an a faimoasei supra
taxe. Așadar, încă un an de restric
ții la importurile britanice de pro
duse industriale .și încă un an. de

proteste vehemente în cadrul A.E.L.S. De ce ?
Cînd, în octombrie 1964, laburiștii făceau să 

treacă prin Camera Comunelor măsurile lor în 
domeniul economiei, ei sperau, desigur, ca ele să 
dea rezultate substanțiale în lunile următoare și 
să poată fi anulate în decurs de un an. în afară 
de suprataxă era vorba și de majorarea taxei de 
scont, menită să atragă capitaluri lichide și să 
contribuie astfel la întărirea poziției lirei sterline.

în ciuda depresiunii lirei, prima jumătate a 
anului prezenta simptomele unei redresări și de 
aceea Wilson, poate și pentru a crea impresia că 
redresarea este o realitate, a procedat la unele 
restructurări. în aprilie, după cum am văzut, a 
redus procentul suprataxei, iar în iunie a redus 
taxa de scont de la 7 la 6 la sută. Aceste reduceri 
voiau să spună lumii că balanța de plăți engleză 
s-a redresat în bună măsură și că lira sterlină s-a 
consolidat.

Dacă tendința continua, era normal ca țările 
interesate să întrevadă posibilitatea anulării com
plete a restricțiilor. Evoluția ulterioară a conjunc
turii economice a corectat însă această părere și 
o dată cu aceasta a corectat și unele promisiuni 
făcute de laburiști. Cea de-a doua parte a anului 
n-a mai provocat optimism. Intr-un raport al 
Confederației industriei britanice se arată că, în
cepînd din luna iunie, s-a manifestat o accentuată 
scădere a tendinței de creștere. In timp ce în 
luna iunie 33 la sută din numărul firmelor anun
țau creșterea producției, în octombrie cifra a fost 

de numai 17 la sută. Totodată, s-a înregistrat o 
diminuare a valorii comenzilor. Raportul amintit 
considera că dacă această tendință se va menține, 
s-ar putea ca anul viitor să aibă loc o însemnată 
reducere a producției.

Tocmai aceste scăderi au făcut ca problema 
anulării restricțiilor să fie revizuită, și să se audă 
tot mai multe glasuri în favoarea menținerii supra
taxei. „Nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de semnele 
unei false primăveri“, a declarat James Callaghan, 
ministrul britanic al finanțelor, subliniind că re
nunțarea la măsurile adoptate anul trecut ar fi 
prematură.

în cele din urmă, după cum arătam la început, 
guvernul britanic a hotărît ca aplicarea mult dis
cutatelor măsuri să fie prelungită cu încă un an. 
Se așteaptă ca această hotărîre să provoace vii 
nemulțumiri și proteste în rîndurile partenerilor 
comerciali ai Angliei, și cu deosebire, printre 
membrii A.E.L.S. care, după cum remarca, recent 
primul ministru al Danemarcei, Jens Otto Krag, 
„vor avea de suferit atîta timp cit Marea Brițanie 
va continua să mențină suprataxa la importuri".

planificateconducerii

cehoslovace

ION D. GOIA

a economiei

Măsuri pentru

amatoriscriitori
din R. P. Chineză

perfecționarea

FRAGA 1 (Agerpres). — Comisia de stat pentru 
conducere și organizare din Cehoslovacia, înființată 
la sesiunea Adunării Naționale din 11 noiembrie a.c„ 
a, dezbătut în ședința din 30 noiembrie desfășurarea 
lucrărilor pentru realizarea principiilor de perfec
ționare a sistemului de conducere planificată a 
economiei naționale.

în cadrul ședinței, s-a arătat că noul sistem va 
fi introdus în prima etapă, începînd de la 1 ia
nuarie 1966, în general la toate întreprinderile 
industriale, de construcții si comerciale, la trans
porturile auto, în industria locală și va continua să 
fie experimentat în transporturi și în agricultură, 
unde va fi introdus pînă în anul 1967.

Agenția CTK arată că în forma sub care va fi 
introdus la 1 ianuarie 1966, acest sistem constituie 
însă doar un prim pas pe calea spre realizarea 
principiilor aprobate de Plenara din ianuarie a C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia și nu contribuie încă în 
deplină măsură la o nouă repartizare necesară a 
venitului național și implicit la schimbări structu-

Conferința->

La Pekin își desfă
șoară lucrările prima 
conferință pe țară a 
tinerilor scriitori a- 
matori, convocată de 
C.C. al Uniunii Tine
retului Comunist 
Chinez și de Uniunea 
Scriitorilor, 
ferință 
1100 tineri 
rite regiuni 
inclusiv țineri apar- 
ținînd minorităților 
naționale. Ei lucrea
ză în fabrici și uzine, 
în comune populare 
sau fac parte din u- 
nități ale Armatei

La Con- 
participă 
din dife- 
ale tării,

tinerilor

Populare Chineze 
Eliberare, sînt frun
tași în

Din 
dului 
Chinez 
cuvînt 
Ian, director adjunct 
al Secției de propa
gandă a Comitetului 
Central al -Partidu
lui. El a acordat o 
înaltă apreciere tine
rilor scriitori, care 
s-au angajat pe fron
tul literar paralel 
cu activitatea lor în 
industrie, agricultură 
sau în unităti mili
tare.

muncă, 
partea Parti- 

Comunist 
rostit un 
salut Ciu

a 
de

U.R.S.S. Activitate intensă 
în rada portului Avacinsk

ANGLIA. Turnul Londrei 
construit in timpul lui Wil
helm de Normandia, in urmă 

cu 1 000 de ani.

Mobu.a s-a instalat în fotoliu preziden
țial, dar nu a abandonat nici galoanele 
de general pe care le-a dobîndit în cinci 
ani de militărie prin birourile din Leo
poldville. A învățat bine lecția puterii: 
intermediarii prea numeroși pot deveni 
periculoși atunci cînd prind gustul gu
vernării. Proaspătul președinte și-a atri
buit puteri discreționare — ordonanțele 
sale vor căpăta putere de lege, securita
tea o va conduce direct, iar treburile mi
litare Ie va supraveghea tot el.

ăstumările de la 
Leopoldville schim-

B H ia™?* întregul
® lablou politic con- 
HJH golez. Asistăm la o 

regrupare care este 
departe de a fi de- 

wk finitivă și care pre
vestește viitoare di

sensiuni. Kasavubu trăiește în- 
tr-o vilă situată în interiorul 
unei tabere militare. Unui zia
rist, care îi solicitase o declara
ție, președintele destituit i-a răs
puns scurt, tăios : „Voi face de
clarații cînd mă voi afla în liber
tate“. Rivalul său, Chombe, nu 
suferă rigorile domiciliului sub 
pază. Se declară mulțumit de 
schimbările intervenite însă este 
conștient că realizarea ambiții
lor sale va suferi o nouă amî- 
nare. Mobutu a cucerit puterea 
pentru sine și nu va renunța la 
funcția dobîndită decît dacă va 
fi silit...

Șansele lui Chombe sînt deo
camdată neclare. Om politic cu 
experiență, fostul premier do
rește să evite să se angajeze în
tr-o opoziție față de noii deți
nători ai puterii. Preferă dc 
aceea un loc mai retras pe scena 
politică în așteptarea unui mo
ment mai prielnic.

Unii observatori s-au grăbit .<să 
proclame reapariția la rampă a 
„grupului de la Binza“. Această 
grupare influentă prin protecția 
pe care i-o acordă Braxelles-ul a

dominat viața politică în anii 
care au urmat înlăturării lui Lu- 
mumba. Trei din membrii ei 
marcarrți ocupă poziții în noul 
regim: Mobutu, Nendaka și 
Bomboko. Dar să nu uităm că 
„grupul de la Binza" a suferit

Deci, „grupul de Ia Binza“ a 
reapărut, dar distribuția rolurilor 
s-a schimbat.

Privirile comentatorilor se în
dreaptă către Chombe. Dezvă
luirile ziarului „La Libre Bel- 
gique" au aruncat o lumină asu
pra jocurilor de culise care au 
precedat demiterea lui Chombe. 
Ziarul belgian, scriind la îndem
nuri cc își găsesc originea în 
sfere oficiale, acuza C.I.A. (a- 
genția centrală de investigații a 
S.U.A.) de a fi organizat lovi
tura lui Kasavubu. Formarea 
grupării anti-Chombe, patronată 
de Kasavubu și condusă direct 
de Nendaka, a fost pusă pe sea
ma ambasadorului american la

scria Le Monde. Amîndoi sînt 
partizani ai unei largi înțelegeri 
cu Belgia atît pe plan militar, 
cit și în domeniul economic". 
Mobutu și Chombe au însă și 
aceleași veleități prezidențiale. 
Unul și-a văzut visul realizat. 
Celălalt a rămas cu speranțele. 
Vor putea ei mergo pe același 
drum ? Probabil, dacă Braxel- 
les-ul o va cere... Pentru mo
ment, Chombe s-a situat pe „o 
poziție de espectativă" (Reuter).

Kasavubu, cum scria un ziar 
francez, a rămas în afara cursei. 
Deși își păstrează adepți din 
rîndul triburilor bakongo, aces
tea nu au puterea de a înfrunta 
armata lui Mobutu care , chiar 
nedisciplinată, anarhică cum se

Jocul
modificări, că el nu se mai în
fățișează ca o unitate de acțiune. 
Mobutu a pendulat ani în șir 
între Kasavubu și Chombe, iar 
din ezitările sale s-a născut do
rința de a fi unic stăpîn. Nen
daka a jucat cartea lui Kasavu
bu împotriva lui Chombe. Pînă 
în ultimele ceasuri nu și-a cruțat 
adversarul. în schimb, Bomboko 
reintră în scenă după o lungă 
noapte a tăcerilor. Justin Bom- 
boko a trăit retras, absent parcă 
și doar unele evoluții electorale 
au amintit de vechiul politician. 
Triumviratul Mobutu-Nendaka- 
Bomboko nu mai are fizionomia 
din 1960 sau din 1964. Mobutu 
s-a instalat în fruntea statului. 
Bomboko a redobîndit vechiul 
său portofoliu. Nendaka a retro
gradat : deși ministru, a părăsit 
postul cheie de la interne pentru 
un altul minor — transporturile.
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răsturnărilor
Leopoldville. Ca atare, înlătu
rarea lui Kasavubu poate fi con
siderată drept reacția nervoasă a 
Bruxelles-ului. Vechea metropolă 
încearcă să-și păstreze influenta 
la Leopoldville. Trusturile bel
giene își apără disperate piața 
congoleză pe care o controlează 
în bună măsură. Complotul. de
nunțat de Kasavubu a marcat 
ruptura cu vechii stăpîni. Ofițerii 
și oamenii de afaceri belgieni e- 
rau puși în cauză - (iar aceasta 
după declarațiile fostului preșe
dinte privind eliminarea mercena
rilor din armata congoleză). Tăi
șul atacului viza mai ales Bruxel- 
les-ul. Stăpînii de ieri nu au ezi
tat imediat să facă dovada pu
terii lor.

Mobutu ca și Chombe apar ca 
exponenți ai intereselor belgiene. 
„Cei doi oameni par să fi fost 
făcuți pentru a se înțelege —-

înfățișează, este totuși o forță în 
condițiile congoleze.

Congo rămîne teatru al surpri
zelor regizate de profitorii mo
nopolisti ai unei drame ce nu a 
ajuns la final. Jocul răsturnărilor 
se va perpetua, probabil, ampli- 
ficînd instabilitatea politică. Are 
dreptate Le Monde cînd scrie : 
„Dincolo de rivalitățile clanuri
lor, situația din Congo rămîne 
oricum la fel de tragică ; struc
turile politice continuă să fie în 
pericol de surpare în timp ce 
criza economică se agravează 
neîncetat“. Autorii acestei jalnice 
situații trebuie căutați la 
Bruxelles și Washington și, poa
te, nu numai acolo. La Leopoldr 
viile, se știe, evoluează doar ma
rionetele. ...... -...
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