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DUNĂREA 
VA „PULSA"

n Dobrogea se construiește
unul din cele mai mari sisteme

de iriga fii din Europa

• în final —168 000

hectare irigate • în

drumul său, apa va

fi ridicată pînă la 120

• Lungimea canale

lor: circa două mii

de kilometri • 13000

uteciști vor lucra pe

„șantierul tineretu

lui** • Startul a fost

dat.

CONȚINUT EDUCATIV ACȚIUNILOR 
DE MUNCĂ PATRIOTICĂ

ACTUALITATEA

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Dobrogea... Ținut al plauru
lui, stulului și grindurilor din 
Deltă, al calcarului și gresiei 
din colinele și dealurile Măct- 
nulul, Babadagului, Nicolițelu- 
lui și Pricopanulul, al clmpiilot 
încorsetate In geometria văiu- 
rită a zonei „insulare' unde, 
rari slnt anii clnd ploile satu
ră pămlntul pe timpul verii. Li
nul cam la treizeci. Munca oa
menilor, lnsemnind fot mai 
multă știință agricolă aplicată, 
mecanizare și chimizare, a 
adus la lumină — comparate 
fiind acum tn producții — o 
bună parte din valențele ascun
se ale acestor pămtnturl din 
trei părți străjuite de ape, dar 
unde... tocmai apa lipsea. După 
cooperativizarea agriculturii, 
Dobrogea a asigurat mereu 
producții medii de două-trei 
mii kilograme griu la hectar, 
de patru mii kilograme porumb 
boabe, de două mii și ceva ki
lograme iloarea-soarelui ia 
hectar.

Pentru a urca mai sus vtr- 
ful săgeții lnsemnind producți
ile medii obținute, o singură 
„coardă a harpei" rămăsese ne- 
reglată, ceea ce făcea ca tona
litatea să-și piardă din iinețe 
— APA. Șl pentru a o avea, 
a stăpîni-o, și, prin ea, dobîn- 
dind puterea înfruntării arșiței 
trebuia acționat undeva. Unde 7 
Asupra Dunării, asupra rîuri- 
lor Talița. Peceneaga, Casim- 
cea și Slava, asupra izvoarelor 
oricît de neînsemnat le-ar fi 
fost debitul. Șl oamenii au ac
ționat. In raionul Măcin nouă 
baraje au fost amenajate prin 
munca lor de către țăranii co
operatori, rămlnlnd anul trecut 
stavilă in calea plraielor i la 
Luncavița, Greci, Ostrov, apa 
transformindu-se In cdrdușd- 
sevd a plantelor de porumb pe 
cite o sută sau două de hec
tare de pe care s-au recoltat 
și cite zece mii kilograme de 
porumb boabe, aproape o sută 
de mii kilograme lucernă masă 
verde la hectar. Bilanțul în
cheiat la finele anului '66, a 
lăsat să se aprecieze că, pla
nul, întrecerea pasionată a ti
nerilor — alături de a celor 
mai in vîrstă, au făcut ca in 
multe coperative agricole și 
gospodării de stat pe aproape 
7 000 hectare fiecare leu inves
tit în amenajări să asigure ob
ținerea unei producții vaîorînd 
doi lei.

Bilanțul Iul '66 a dat tn ace
lași timp, puteri. îndeosebi mo
rale. Așa se face că șantiere 
„cu posibilități locale' au fost 
deschise in această iarnă pe 
alte 4 800 hectare. La Turcoa- 
ia, Oltina, Beștepe, Girliciu, Li- 
mânu. Sarinasuf, Subangia și 
Ciobanu, tinerii au luat asupra 
lor lucrările de artă din siste
me, iar la efectuarea săpături
lor tot ei constituie forța prin
cipală. Tinerețea, robustețea fi
zică a gindirii, perspectiva me
reu mai prosperă a eooperati- 
vei lor le dă puteri Înzecite. 
Și, din calea lor, a cooperato
rilor, specialiștilor și mecani
zatorilor, seceta se retrage. A- 
devărat, acum pașii li sînt 
mici, aproape imperceptibili.

Ttnăra țesătoare, Stănică Leu, 
de la întreprinderea integrată 
de lină din Constanța tși depă
șește sarcinile de plan cu 20 la 

sută lunar. Are 17 ani.
Foto: O. PLECAU

ECONOMICE
ALTE COLECTIVE DE MUNCĂ IȘI IAU ANGAJAMENTE INSUFLEțlTOARE

• RAFINĂRIA
PLOIEȘTI

Anlmațl de dorința de a înfăptui planul pe acest an în 
condiții cit mai bune, petroliștii Rafinăriei Ploiești s-au an
gajat iă depășească indicatorii planului pe 1967 cu :

3 500 000 lei Ia producția globală ;
3 000 000 lei la producția marfă vlndută și Încasată ț
3 200 000 lei economii la prețul de costj
3 000 000 lei beneficii;
0,3 la sută la productivitatea muncit
De asemenea, vor realiza economii peste plan la: 
consumul tehnologic 500 tone produse petrolifere ; 
consumul de combustibil 1 500 tone i 
consumul de abur 5 500 tone.

(Continuare tn pag. a Ill-a)
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JJ In 1967
vom înlătura
deficiențele
din 1966“
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Dacă luăm drept punct 
plecare cifrele raportate 
realizări la finele anului 
colectivul de la „Electroapa- 
rataj“, avem dovada creșterii 
sensibile a potențialului ace
stei întreprinderi bucureștene. 
Dezbaterea cifrelor de plan pe 
1967, a prilejuit 
largă trecere în 
succeselor globale 
colectiv, cît, mai 
pistare amănunțită și gospo
dărească a ceea ce denumim 
adesea, în general, „resurse14 
ori „posibilități interne". A- 
ceasta cu scopul mărturisit

nu atît o 
revistă a 

ale acestui 
ales, o de-

pentru ca anul 1967 să fie in
comparabil mai bogat în rea
lizări decît '66.

Ideea descoperirii șl folo
sirii acestor resurse a consti
tuit de altfel subiectul princi
pal al unei discuții cu tovară
șul GHEORGHE COSMIN, in
ginerul șef al întreprinderii. 
Convorbirea a pornit de la 
contribuția pe care acest co
lectiv poate și trebuie să și-o 
aducă la realizarea în țară la 
un înalt nivel a aparatajului 
electric de joasă tensiune.

— Creșterile de plan pe 
1967, ne-a spus interlocutorul 
nostru, constituie de fapt 
transpunerea în practică a 
acestei sarcini. Elementele de 
automatizare pe care le fabri
căm prezintă, spre exemplu, 
creșteri însemnate, (42 la sută) 
față de anul trecut. Atenția 
noastră este îndreptată de ase
menea spre asimilarea unor

Interviu realizat de
IORDACHE BODEA

(Continuat» tn pag. a lll-a)

• ÎNTREPRINDEREA
minieră bălan

Desfășurînd larg întrecerea socialistă pentru a aduce o 
contribuție tot mai însemnată la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Plenara C.C. al P.C-R. din decembrie 1966, colectivul 
întreprinderii miniere Bălan s-a angajat să depășească pre
vederile planului pe acest an cu :

2 000 000 lei la producția globali ;
1 800 000 lei la producția mărfi vîndntă și tnoasati ;
343 000 lei la reducerea prețului de cost;
0,4 la șuti la productivitatea muncii.
Planul anual de producție va fi depășit cu :
5 000 tone de minereu ;
30 tone de cupruj
500 tone de «ulf.

(Continuata tn pag. a lll-a)

Esențial tn pregătirea viitorului muncitor este și desenul teh
nic, tn fotografie, un instantaneu la ora de desen a clasei a- 
nulul II D a Grupului școlar profesional și tehnic din Suceava
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Primele lecții de schi

CADRAN

PLENARA

CONSILIULUI U.A.S.R.
Recent a avut loc Plenara 

Consiliului U.A.SJI. care a 
dezbătut șl aprobat raportul 
și modificările la Statut ce 
urmează a fi prezentate ce
lei de-a Vl-a Conferințe a

Uniunii Asociațiilor Studenți
lor din Republica Socialistă 
România.

Plenara a stabilit, de ase
menea, măsurile necesare tn 
vederea pregătirii Conferinței.

UN
DE

Fabrica Măgura 
Codlei a realizat un 
nou tip de mobilă 
pentru bucătărie 
numit
o linie plăcută 
simplă. Ceea ce 
racterizează 
garnitură

„Poiana",
de- 
cu 
Și 

ca-
noua 

este și

NOU TIP
MOBILA

faptul că la confec
ționarea ei s-a 
losit 
dată 
rial: 
tivă 
cest 
are o 
tentă

io-
pentru prima 
un nou mate-^L, 
hlrtia decora-^~l 
stratificată. A-
material, care 
mare rezis
ta umiditate,

conferă tn plus mo
bilei o notă deosebi
ri de eleganță. Hîrtia 

•spectivă a fost con
cepută de către un 
colectiv de specia
liști din Tg. Secuiesc,

(Ager preș)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DIPLOMA DE „OM CU CARACTER“
TI O SEMNEZI SINGUR

Sînt greșeli mari sau greșeli mărunte în viața oamenilor, 
sînt fapte care se petrec o dată, din întîmplare, și le reții 
timp îndelungat și sînt gesturi cotidiene cărora nu le mai 
cauți semnificație și nu mai gîndești la urmări pentru că 
te-ai obișnuit cu ele.

Stănică Gheorghe, strungar la secția mecanică a Șantie
rului naval din Constanța, se întreba, în finalul adunării 
U.T.C. în care se discutase comportarea Iul la locul de pro
ducție :

— Dar ce am făcut așa grav? Mereu Stănică și Stănică, 
toată lumea s-a obișnuit să mă critice pentru toate fleacu
rile...

Ne oprim aici, tnceroînd să derulăm filmul dezbaterii.

Băi at bun, 
dar... cu lipsuri

într-adevăr, lui Stănică i se 
potrivește perfect caracteri
zarea. Este un băiat înalt, 
slăbuț, părul tuns mai lung 
decît e firesc, bretonul și 
zîmbetul a toate știutor dove
desc că are despre sine o 
părere excepțională. Referatul 
prezentat de secretarul orga-

nizației U.T.C., Ion Trandafir, 
a insistat pe buna pregătire 
profesională a lui Stănică, pe 
strădania lui, nu continuă 
însă, de a da piese de calitate. 
Dar, șl de aici încep punctele 
de suspensie, Stănică-strun- 
garul, o ia înaintea lui Stă- 
nică-omul. A dat de furcă

GALIT’A BADULESCr

(Continuare tn pag. a lll-a)

MI^TE ?
Sa știe încă prea puțin 

din ceea ce moștenim, în a- 
fara unor particularități 
biologice șl temperamenta
le, prin naștere. Dar din 
ceea ce nu știm incă cu 
exactitate ștllntiiică intuiesc 
că mulți din generația noas
tră ttnără sîntem, pe neștiu
te, tributari încă unei pru
dente sociale moștenite din 
timpurile în care incertitu
dinea existentei zilnice era 
o problemă de zi șt de noap
te. In acele timpuri s-a i- 
maginat și tripla Ipostază 
Ideală a nnui trai fără grijV: 
să te naști bursier, să tră
iești funcționar și să mori 
pensionar. Dar de atunci șl 
din copilăria de pe acolo 
ne urmărește în momentele 
plinătății vieții noastre in-. 
dlvlduale mustrarea părin-f 
tească de la nu știu ce năz- . 
bîtie nevinovată a copilă-' 
riel „maică, iii cuminte, I” , 
Am crescut, și pe ușorul ( 
casei copilăriei Intrăm a- 
plecindu-ne capul, dar ră- 
mîne în noi confuzia iscată 
de mustrarea orală a ma
mei. Alte timpuri, 
aluri. Dar dă-i-se 
acum mintea cea 
urmă I

Cred că nimeni__ ____
ginat mal sugestiv echiva
lentul plastic al acestei ex
presii decît Brâncușl 
Cumințenia pămintului. 
altceva înseamnă a crește 
în confuzia orală a acestei 
expresii dacă nu cu frun
tea Intre umeri nerldictnd 
ochii din sfiala pămintului, 
din Îngustimea orizontului 
domestic 1 Și totuși nu-mi 
pot închipui un părinte do
ritor de a pune saboți ima-. 
ginațiel și cutezanței unul 
om în creștere, nu-mi pot 
închipui un pedagog mus-

I
V. ARACHELIAN

alte lde- 
omulul 

de pe

H’3 ima-

în 
Ce

(Continuare tn pag. a Ill-a)
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Conținut educativ

acțiunilor de

muncă Patriotică
Tinerii din regiunea Sucea

va, mobilizați de către orga
nele și organizațiile U. T. C., 
și-au propus ca principale o- 
biective ale muncii patriotice 
în anul 1966 acțiunile din ca
drul întrecerii patriotice pen
tru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a comunelor, co
lectarea și predarea deșeurilor 
metalice, refacerea patrimo
niului forestier și efectuarea 
unor lucrări în agricultură.

Parficipînd la acțiunile de 
masă în vederea înfrumuseță
rii și gospodăririi orașelor și 
comunelor, tinerii din regiune 
au presta? aproape 1 milion de 
ore muncă •votuntar-patriotică, 
valoarea economică a lucrări
lor executate atingînd suma 
de aproape 3,5'milioane lei. In 
cadrul acestor acțiuni au fost 
amenajate numeroase spații 
verzi, s-au executat lucrgri de 
întreținere a parcurilor și gră
dinilor publice și au fost ame
najate 159 baze și terenuri 
sportive simple. Im fruntea ac
țiunilor pentru realizarea aces
tor obiective se situează co
mitetele orășenești V.T.C. Su
ceava, Botoșani, Gwra Humo-

Constantin Stoica
prim-secretar ■ 

al Comitetului regional 
Suceava al U.T.C.

rului, precum și Comitetul ra
ional UjT.C. Rădăuți.

Contribuția tineretului la 
acțiunea patriotică de refa
cere a patrimoniului forestier 
se materializează în împăduri
rea a pește 300 de hectare, 
precum și în alte numeroase 
acțiuni i» silvicultură.

Îndrumat în permanență de 
organele și organizațiile de 
partid, tineretul din regiunea 
noastră a participat alături de 
ceilalți oameni ai muncii la e- 
fectuarea irigațiilor pe o su
prafață de 8 000 hectare. Re
zultatele bune obținute în a- 
ceastă direcție de către ute- 
oiștii din raioanele Fălticeni, 
Dorohoi și jJăveni se înscriu 
printre acțiunile inițiate în ve
derea ridicăiii nivelului tehnic 
și productiv al agriculturii. In 
anul trecut, tineretul din coo-

z
RĂSPUNSURI

PE ADRESA

CITITORILOR
HONCIUC SILVIA, elevă —

Liceul nr. 2 Fălticeni, regiu
nea Suceava :

Am citit ou mult interes 
știrea despre profesorul Du
mitru Dan, care a parcurs, pe 
jos, în 6 ani 100 000 km. Dacă 
cunoașteți mai multe amă
nunte, vă rog si mi le comu
nicați.

Dragă Silvia, „amănuntele" 
ți le va da tovarășul profesor 
Dan, care a răspuns cu multă 
amabilitate solicitării ziarului: 

„Am fost patru prieteni, 
toți studenți la Paris. Eu și 
Paul Pîrvu urmam Faculta
tea de geografie ; Gheorghe 
Negreanu și Alexandru Pascu 
— conservatorul. Existența 
ne-o cîștigam prezentînd spec
tacole folclorice. In anul II, 
vestea că Touring Club de 

rance organizează un con
curs de globe-trotteri, a schim
bat cursul vieții noastre. Am 
notărît să participăm deși 
..ondițiile erau foarte grele 
(trebuia să parcurgem zilnic 
45 km. La sfîrșitul călătoriei 
se acorda drept premiu 1 
.ranc pentru fiecare km), de
oarece era unicul prilej de 
studiu.

Pregătirea noastră a durat 
Joi ani: ne-am pus la punct 
cu itinerariul, am acumulat 
cunoștințe de geografie, medi
cină, etnografie, gastronomie 
și altele, am învățat limbile 
.paniolă, engleză, portugheză, 
.usă etc.

In medie am parcurs 45 de 
.m pe zi. Chiar atunci cînd 

eram îmbarcați pe vase, timp 
de 10 ore pe zi eram obligați 
să facem turul punții, potri
vit unei clauze cuprinsă în 
regulamentul concursului de 
turism internațional. Am tra
versat 3 oceane, 7 mări, am 
trecut de 6 ori Ecuatorul, am 
atins la nord latitudinea de 
67°, iar la sud paralela de 40°. 
Echipa noastră a stabilit o 
performanță mondială care 
depășea recordurile apusene ; 
italianul Armando Louy par
cursese în 10 ani 50 000 km.

Toată distanța am parcurs-o 
îmbrăcați în frumoasele cos
tume populare românești. In 
orașele în care poposeam 
(Viena, Copenhaga, Helsinki, 
Damasc, Cairo — ca să amin
tesc doar cîteva din cele 1 500 
localități prin care am trecut) 
am prezentat spectacole. Cu 
banii respectivi ne aprovizio
nam pentru călătoria următoa- 
toare. Mi-amintesc că în Zan
zibar am fost invitați să pre
zentăm spectacole în aer liber 
la Nazi Moya, locul de plimba
re al europenelor, iar a doua zi 
am fost invitați la palatul Sul
tanului. Echipa noastră a avut 
însă o soartă tristă. După un 
an a murit Pascu (intoxicare 
cu opium ; curiozitatea i-a 
fost fatală) ; Negreanu s-a 
prăbușit în prăpastie pe cînd 
traversam munții Nau-Lin din 
China. Străbătusem 90 000 km 
cînd la Jacksonville s-a îm
bolnăvit Pîrvu. Am rămas 
singur să merg neșovăitor mai 
departe. Nu trebuia să se

spună că românii au abando
nat.

Cu Pîrvu avusesem și o a- 
ventură amuzantă. Pe cînd ne 
aflam la Edinburg, am aflat 
din ziare că „Allen Line" o- 
feră în prima cursă a trans
atlanticului 100 de tocuri gra
tuite. Minunat prilej pentru 
noi de a ajunge în Canada. 
Ne-am înscris, dar am ajuns la 
Glasgow cu 28 de ore mai tîr- 
ziu. Vasul „Aquitania" ne aș
tepta însă în port pentru că... 
eram singurii săi pasageri. 
Oamenii purtau în memorie 
proaspăta tragedie a Titani
cului.

In Cuba am rămas aproape 
o lună, apoi am pornit din 
insulă în insulă pînă in ca
pitala Venezuelei. in 191S am 
traversat din nou Atlanticul.

Am fost de două ori arestat 
și de fiecare dată eliberat cu 
scuzele de rigoare.

Pe tot parcursul am avut 
ghizi și am fost controlați prin 
reprezentanți francezi și or
ganizațiile sportive din țările 
prin care am traaut. La sfîr
șitul călătoriei înmânat
marele premiu NN 100 000 de 
franci. Călătoria mea, cu bu
curii și suferințe, mi-a dat 
prilejul să cunosc popoare, 
țări, obiceiuri, să întocmesc o 
bogată colecție de autografe 
ale conducătorilor de state, 
guverne, o bogată colecție nu
mismatică și filatelică. O par
te din documentele călătoriei 
mele le-am donat Muzeului 
de istorie a orașului Buzău, o- 
raș în care trăiesc.

Ii recomand cititoarei să 
consulte cartea „Străbătînd 
lumea" de Val. Tebeică (Edi
tura științifică). Ultimul capi
tol este consacrat echipei de 
globe-trotteri români".

LOZNEANU STELIAN — 
Dorohoi, DUMITRU CON
STANTIN — Drăgășani:

Nu este vina noastră că 
n-ați urmărit zilnic ziarul. Nr. 
6 al suplimentului „Preludiu" 
a apărut în ziua de 15 de
cembrie. Tot atunci a fost ini
țiat concursul de scurtă dura
tă (pînă la 15 ianuarie a.c.) 
cu tema IARNA. Cititorii erau 
invitați să trimită poezii, de
sene, caricaturi.

★
Redacția mulțumește citito

rilor care i-au adresat felici
tări cu prilejul noului an, u- r 
rîndu-le sănătate, cît mai mul-L 
te realizări și împlinirea tu-1 „bagatele"... 
turor dorințelor. I •

perativele agricole de produc
ție, din școlile profesionale ți 
din licee a fost mobilizat la ac
țiuni de îngrijire și întreținere 
a pășunilor naturale pe o su
prafață de peste 70 000 hec
tare. Merită, de aswaenea, a- 
preciată activitatea de spriji
nire ■ campaniei de recoltări 
din toamna trecută la cere, a- 
lături de tinerii cooperatori, 
și-au adus o contribuție im
portantă și elevii școlilor pro
fesionale și ale liceelor.

Biroul Comitetului regional 
U.T.C. a făcut tn luna octom
brie 1966 o ampli analiză a 
felului în care organele și or
ganizațiile U.T.C. au fost pre
ocupate de realizarea angaja
mentelor de muncă patriotică 
pe anul 1966. Cu acest prilej, 
au fost evidențiate unele for
me concrete pentru mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
diferitelor obiective. Printre a- 
cestea se înscriu elaborarea u- 
nor planuri comune de măsuri 
ale comitetelor raionale și o- 
rășenești U.T.C. împreună cu 
întreprinderile forestiere, sfa
turile populare și organele a- 
gricole privind realizarea di
feritelor acțiuni legate de fie
care domeniu în parte.

Organizarea periodică de 
dezbateri cu ocazia ..Zilei se
cretarului" ți la nivelul orga
nizațiilor de bază U.T.C., pri
vind stadiul îndeplinirii anga
jamentelor luate, orgar.itc-ea 
de zile și săptămînj record 
pentru colectarea ți predarea 
fierului vechi, acțiuni in silvi
cultură etc., cum și prezenta
rea unor referate despre în
semnătatea economică ți pa
triotică a refacerii patrimoniu
lui forestier ți a altor acțiuni 
de muncă patriotică s-au do
vedit a fi forme deosebit de e- 
ficiente pentru mobilizarea 
tineretului la îndeplinirea o- 
biectivelor propuse.

în aeest sens, credem eă <rr- 
panizaraa in vaecnța de pară 
a unor tabere de w--rd pa
triotică pe țantsereîe de con
strucții, In siiricnlturd ți a- 
gricultură va duce la spori
rea contribuției tineretului din 
regiunea noastră la realiză
rile din domeniile respective, 
contribuind totodată la culti
varea dragostei ți respectului 
pentru muncă.

Biroul Comitetului regional 
U.T.C. este conștient că pen
tru asigurarea unui conținut 
corespunzător acțiunilor pa
triotice este necesar un spri
jin mai puternic acordat orga
nelor ți organizațiilor U. T. C. 
în vederea organizării unor 
acțiuni paralele, educative, le
gate de traducerea în viață a 
planului acțiunilor de muncă 
patriotică, cu participarea lar
gă a tineretului.
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JKBLk DRAMATURGIA

adevărat

In drum spre școala...

La cămin 
sau la „toloacă"?

Problema drama
turgiei originale este, 
în primul rînd. o 
p bîetnă de stoae- 
ritate.

Sinceritate dinpir- 
tea ■■■•»■■“ stauia 
le incumbă obligația 
de a nu uita nici un 
moment că drama
turgia reprezintă unul 
<Kn espe. mai d'.f .c.iW 
gei..iri li rare Arta 
numai dagS 5*r,tem 
de a:: rd ■ rcnsîdera 
teatrul nn o surs" de 
divertismente, ci o 
tribună obștească. în
cărcată cu grele și 
nobile răspunderi de 
educare a conștiinței

Cine oare,
âii Ari>Mă££ : — 

că dramaturgii sînt 
iubiți pentru cuvin
tul lor veridic, pen
tru sfaturile lor în- 
țelf e c« și pentru 

ptul că ideile tor 
fac pe cetățean 

}.■ L-lti-șător și 
a, *x±n ?
Iciă de ce trebuie 

deschidem larg 
portile ttnarilor crea
tori, «sr» ’^reared to 
ptavndă. cu g. î :

tn tainele 
apxx M

re, c'.nt.- . ă de con
siliile ir’-i.e, 
blicată chiar in 
viste sau 
«ditoritle, 
furniza autorului 
obwvriii mai 
sau 
petente, opinii pro și 
contra, sfaturi bine 
sau râu intenționate, 
îndrumări judirtu^se, 
sau eronate — invi
țindu-1 Ia o serie de 
r>?».-ții pe cît de 
esntradklorij, pe atit 
de derutante.

O platsă rspre- 
oenza’c pune pe 
autor în tonta.. ne- 
miitozit eu citttăț’le

■ • s »b. ie ?ș>e- 
n aa>e. £ste
o ogiradă nearuță- 
toare deopotrivă *-.n-

pu- 
re- 

colecții 
îi poate 

ei 
mult 

mai p’Xîn com-

ION BELDEANU

Covorul MTfn«eat

Salutind, în urmă cu o ju
mătate de veac, editarea unui 
dicționar enciclopedic, Ana
tole France nu rezista tenta
ției de a dovedi o dată în 
plus justețea cu care i se a- 
tribuise la apariția „Insulei 
pinguinilor" titlul de „marele 
malițios" și conchidea : „In 
sfîrșit, avem un dicționar. A- 
cum tot ce ne-ar mai trebui 
ar fi o bagatelă de cîteva mii 
de lucrări care să ne ajute să 
stăpînim sensurile exacte ale 
definițiilor din acest dicțio
nar..." Mărturisim că nu ra
reori am avut temeinice mo
tive să considerăm mai mult 
decît un spiritual joc de cu
vinte concluzia autorului „Re-I** 

voltei îngerilor". Am resimțit 
nu o dată lipsa pomenitei

J
întâmplarea a făcut însă ca, 

în chiar ziua cînd treceam cu 
un zîmbet peste exagerata e-

Octav Pancu-lațl

conomie de spațiu (și implicit 
de sensuri) pe care o face Dic
ționarul limbii române mo
derne explicînd cuvintul stu
denție — să descoperim în 
altă parte o formulare atotcu
prinzătoare, una din acele de
finiții care, fără îndoială, vor 
obliga viitoarele enciclopedii 
cel puțin la o trimitere spre ea.

Ne referim la recenta cu
legere de articole „Ginduri 
despre anii de studenție". A- 
părute, în mare parte, inițial 
în „Scînteia tineretului" — dar 
spre surprinderea noastră, 
nemenționîndu-se aceasta de 
către editură și repetîndu-se 
astfel o regretabilă omisiune 
pe care, nu ne îndoim, citito
rii au sesizat-o și cu prilejul 
tipăririi a altor două lucrări. 
„A fi elev" și „Amintiri despre

anii de școală". Inmănuncheri 
de articole inserate periodic 
tot în ziarul nostru, „pindurile" 
despre anii de studenție alcă
tuiesc astăzi un volum răspun- 
zînd unei acute necesități iz- 
vorite din neobositul interes 
acordat de tineretul universi
tar de la noi, dezbaterilor prin
cipalelor probleme legate de 
prezența sa în amfiteatrele și 
laboratoarele ce-l pregătesc 
pentru viitoarele promoții de 
intelectuali, de specialiști 
României socialiste.

Inspirîndu-se dintr-o atare 
cerință, indisolubil legată de 
ființa studentului, permanent 
preocupat de ideea formării 
personalității sale, această cu
legere și-a propus misiunea 
de a se confunda cu un am
plu simpozion, conțină pe par
ticiparea acelor oameni care, 
dedlcîndu-și întreaga viață 
studiului, împlinindu-și un

ai

Virgil 
Stoenescu

simți dogoarea rușinii 
pe obraji, atunci cînd 
multe scaune au ră
mas goale înainte de 
ridicarea cortinei sau 
se golesc după 
mul act.

Mă înscriu 
partizan convins 
deosebi al pieselor 
reprezentate și mi 
incint mai puțin cu 
iluzia pieselor publi
cate. La urma urmei 
de ce să nu aplicăm 
și aci primatul since
rității și să spunem 
lucrurilor pe nume ?

încă o bucată (im
previzibilă J) de timp 
nici revistele nu vor 
dispune de mai mul
te coloane și nici 
editurile de mai mul
tă hirtie. care să le 
scoată din călduța lor 
indiferență față de 
soarta dramaturgiei 
originale.

Cît privește 
buna si bătrîna noas
tră revistă „Teatrul ', 
oricite injecții întări
toare 1 s-ar adminis
tra, ea nu va putea 
secate mai mult de 
12 numere pe an, 
ceea ce înseamnă tot 
atitea piese publi
cate din cele care 
năzuiesc să vadă — 
măcar ț — lumina ti
parei ui.

S> stimei ce te 
pc-=.e fa-ce pe-zra a 
spoTȘ nc.T.r.Tc’ piese- 
î-or z.s.?.ale și al 
dsbatanților intru- 
dnffii urgie pe sce
nele teatrelor noas
tre ?

Răspunsul la a- 
ceustă întrebare nu-1 
putem obține decît 
cedînd locul la tri
buna sincerității oa
menilor de teatru.

Aplaudăm cu sa
tisfacție 
frumoase 
dînșii le rostesc 
adresa dramaturgiei 
originale în cadrul 
consfătuirilor anuale 
ale C.S.C.A.-ului cu 
directorii de teatre, 
împărtășim cu emo
ție dorințele expri
mate de Anul Nou, 
sau la alte ocazii 
festive, de către re
gizorii, actorii șl di
rectorii noștri de tea
tre, de a promova 
dramaturgia origina
lă. Ne place să aflăm 
că ei toți-, așteaptă cu 
nerăbdare 
mânească 
de idei, 
profunde 
ții psihologice, piesa 
cu tematică majoră, 
piesa închinată erou
lui contemporan, pie
sa de amplă respira
ție dramatică, piesa 
mare, piesa foarte... 
și foarte... și foarte...

După oare Anul 
Nou trece, lunile 
trec și. încet-încet. 
pomul speranțelor sa 
desfrunzește.

Mă rog, dar oa să 
ajungem la piesa 

I

pie*a ro- 
— piesa 

piesa cu 
investiga-

„mare" șl „foarte", 
trebuie să se par
curgă un drum ; să 
se urce, inevitabil, 
niște trepte; să se 
ofere autorilor posi
bilitatea recoltării 
unor învățăminte, a 
decantării unor con
statări, făcute în re
tortele singurului la
borator unde drama
turgul ișl poate a- 
dăposti experiențele^
— scena!

Evident nu pledăm 
aci pentru înlătu
rarea exigenței față 
de lucrările drama
tice originale. Soco
tim însă că la a- 
ceastă intersecție de 
ginduri ne găsim în- 
tr-un punct gingaș al 
dezbaterii noastre, cu 
multiple implicații ej 
tice, care solicită din 
partea oamenilor de 
teatru o sensibilă în
țelegere a fenomenu
lui dramaturgie, pro
iectat în lumina cir
cumstanțelor sale 
reale, iar nu fictive
— fără subestimări 
jignitoare, ca și fără 
entuziasme pripite, 
fără judecăți de va
loare arbitrare, ca și 
fără furci caudine 
pentru unii autori și 
arcuri de triumf pen
tru alții ! Sînt încă 
puține piesele tineri
lor creatori pe sce
nele teatrelor noas
tre. De ce să n-o 
spunem ? Chiar dacă
— în mod întimplă- 
tor, desigur ! — cite 
două teatre buca-

reștene 
concomitent 
semnate de 
tutor, cum 
tîmplă în actuala sta
giune. Sau chiar dacă 
acel seducător șl de 
loc blajin Mitică, 
sfințit de pana tov. 
A. Baranga, ar face 
înconjurul tuturor 
celor 42 de teatre din 
țară, situația drama
turgiei originale ră- 
mîne totuși precară 
pe scenele noastre. 
Peisajul autorilor 
juca ți cu precădere 
se menține încă la 
cele cîteva culori de 
bază ale spectrului 
solar. Este, lesne de 
înțeles fuga directo
rilor de teatre după 
numele prestigioase 
ale dramaturgilor 
noștri consacrați. Dar 
cum mai mărim 
atunci numărul noi
lor autori lansați, ca 
să depășim cota ac
tuală care se ridică 
la unu-doi pe an, în 
întreaga țară ?

reprezintă 
piese 

același 
se în-

Ar fi oare atît de 
greu ca teatrele să 
inaugureze cicluri ex
perimentale rezerva
te exclusiv debutan- 
ților — programate 
deocamdată, să zi
cem, în spectacole de 
ora 17?

Ar încăpea acolo 
piesele cu febrile 
căutări novatoare ale 
unor tineri dotați cu 
pasiunea îndrăznelii, 
dar mai ales și-ar 
găsi locul — în sfîr- 
șit! — șl dramatur
gia dedicată vieții și 
preocupărilor tinere
tului. Această 
maturgie 
palidă, trebuie 
recunoaștem. Iar cau
zele palorii ei nu 
pot fi puse numai pe 
seama dramaturgilor 
care-i acordă o aten
ție minoră, ci și a di
riguitorilor de teatre 
care nu și-au desco
perit încă elanul ne
cesar ca s-o îmbrăți
șeze și s-o ocrotească, 
ața după cum merită.

Există apoi cîteva 
săli de spectacole în 
Capitală, care zac 
neutilizate. Toată lu
mea le știe l Ar fi 
atit de complicat să 
se amenajeze într
una din ele „Studioul 
Cenaclului de dra
maturgie al Uniunii 
Scriitorilor" ? Un mic 
teatru ! Fără conta
bili, fără secretari 
literari, fără șefi de 
producție, fără orga
nizatori de spectaco
le. fără directori ad
ministrativi, fără di
rectori adjuncți și 
chiar fără direc
tori primi ! O 
lă ! Cu scaune, 
scenă, cu cîteva 
flectoare... Și cu 
paznic — cel mult l 
Ca să încuie și să 
descuie ușile seara. 
Restul s-ar face cu o 
leacă de bună voin
ță și entuziasm. S-"r 
găsi — fără îndoială 
— regizori și actori 
care să-și dea con
cursul la organizarea 
unor spectacole-lec- 
tură cu operele de- 
butanților hirotoni
siți în cadrul Cena
clului de dramatur
gie.

Dacă acceptăm 
ideea că cea mai efi
cientă școală de dra
maturgie este scena, 
înseamnă că Uniunea 
Scriitorilor ar avea 
astfel prilejul să-și 
îmbogățească diver
sele ei manifestări și 
cu o foarte bineve
nită și originală ac
tivitate pedagogică.

în concluzie, cred 
că dramaturgia ro
mânească are nevoie, 
printre altele, și de 
acest lucru : ca oa
menii de teatru să 
iubească piesa origi
nală ! S-o înconjoa
re cu o dragoste cal
dă, adevărată, nu nu
mai cu... Dar, așa cum 
spuneam la început, 
asta e în primul rînd 
o problemă de since
ritate !

sa- 
cu 

re- 
un

înalt ideal prin studiu, s-au 
impus ca prestigioase perso
nalități ale științei și culturii 
— și, simultan, în chip firesc, 
în ochii studenților de azi, 
splendide modele, generînd o 
stimă fără rezerve, invitînd 
la emulații. A numi aici pe au
torii articolelor care — cei 
mai mulți — au avut a- 
mabilitatea să răspundă soli
citării „Scînteil tineretului" de 
a lua parte la acest simpo
zion, pe autorii, deci, pe care 
îi întîlnim acum pe coperta 
cărții „Ginduri despre anii de 
studenție", înseamnă a cita 
eu un adine respect numele 
cîtorva dintre cei mai distinși 
reprezentanți ai spiritualității 
românești contemporane, sa- 
vanți, academicieni, cadre di
dactice din învățămîntul su
perior cu o contribuție impre
sionantă la tezaurul științei 
și culturii naționale și mon
diale.

Un „cuvînt înainte", sem
nat de academicianul profesor 
Constantin Daicoviciu, sinteti
zează conținutul întregii lu
crări, solicitînd meditații a- 
supra imperativului că „stu
denția trebuie trăită la cea 
mai înaltă tensiune".

A trăi bîntuit de o „adîncă 
sete de cunoaștere", este sfatul 
prof. univ. dr, docent Valeriu 
Bologa ; a dubla necontenit 
dragostea pentru profesia a- 
leasă cu un efort „la înălțimea 
cerințelor societății noastre a- 
tît de exigente" continuă acad, 
prof. Iorgu Iordan. „A gîndi 
creator" (acad. prof. Eugen 
Macovschi), a munci neîntre
rupt — „munca desăvîrșin- 
du-ne dacă o desfășurăm cu 
competență și sinceritate" (a- 
cad. prof. Ștefan Milcu), a nu 
uita că „repetitio est mater 
studiorum" (prof. univ. dr. Ion 
Mesrobeanu), a fi convins că 
„nu poți iubi decît ceea ce cu
noști" (acad. prof. Raluca Ri- 
pan), a milita pentru o forma
ție spirituală universală (Cos- 
tache 
artiști 
cienii 
rachi, 
Moisil, Miron Nicolescu, Emil 
Petrovici, Alexandru Philip- 
pide), „a cunoaște temeinic cel 
puțin o limbă străină" (acad, 
prof. Gheorghe Mihoc) „a 
munci organizat, în mod siste
matic, disciplinat" (acad. prof. 
Eugen Radulescu).

Și toate „secretele" luate

Antoniu ?i Ion Jalea, 
ai poporului, academi- 

profesori Emil Condu- 
Aurel Moga, Grigore

împreună și alcătuind 
rele secret" al trăirii 
studențești „la cea mai înaltă 
tensiune" : sentimentul 
ponsabilității față de tine în
suți și față de societatea 
sentimentul că tinerețea 
îți este dată de două ori, 
vîrsta maximei receptivități 
se confundă cu anii de studii, 
iar acești ani cu o dăruire a tot 
ce ai mai nobil, mai înflăcărat, 
mai înălțător luptei pentru 
progres, pentru civilizația so
cialistă, pentru propășirea și 
fericirea patriei care, generoa
să în a te forma și educa, sti- 
mulîndu-ți idealul de a te a- 
firma, vede în tine cu o ne
mărginită încredere pe cetă
țeanul patriot, cu o exemplară 
pregătire profesională, cu un 
pilduitor profil 
la cea mai 
fenomenele 
rane.

„Ginduri 
studenție" ■ 
idealuri și pasiuni, un admira
bil colocviu dedicat tinereții 
prin tot ce are vîrsta de aur 
mai semnificativ.

„ma« 
vieții

res-

ta, 
nu 
cti

etic, „trăind 
înaltă tensiune" 

vieții contempo-

despre anii de 
o carte despre

*) Editura Politică : „Gîn- 
duri despre anii de studenție".
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de temă

• ÎNTREPRINDEREA

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE A R. S. F. IUGOSLAVIA

Joi dimineață a sosit in Capitali o delegație gn- 
vernamentală a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, condusă de Aleksandar Grlicikov, mem
bru al Vecei Executive Federale care va participa 
la lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mix
te româno-iugoslave de colaborare economică.

La sosire, tn Gara de Nord, delegația a fost la- 
timpinată de Gheorghe Rădulescu, vicepresedi ite a: 
Consiliului de Miniștri, Mihai Marin, adjure al mi
nistrului afacerilor externe, padre de conducere ale 
unor ministere si instituții centrale.

Au fost prezenti Iakșa Petrici, ambasadorul R S.F. 
Iugoslavia la București, și membri a> ambasadei.

*

In dimineața aceleiași zile, au început i’jrrS- 
rile celei de-a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare econodcă.

Delegația română este condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, iar delegația iugoslavă de Aleksandar 
Grlicikov, membru al Vecei Executive Fe
derale.

• în prima rundă a turneu
lui zonal pentru titlul mondial 
de șah de pe Vmjacka Banja, 
reprezentantul României, Flo
rin Gheorghiu, cu negrele a 
remizat in 21 de mutări cu 
Fuchs (R. D. Germană). Alte 
rezultate: Lengyel (Ungaria) 
— Barczay (Ungaria) remiză, 
Matanovici (Iugoslavia) — Iv- 
kov (Iugoslavia) remiză, Jansa 
(Cehoslovacia) — Pachman 
(Cehoslovacia) remiză, Kostro 
(Cehoslovacia) — Hindle (An
glia) remiză, Gunarsson (Sue
dia) — Zuidema (Olanda) în
treruptă. în runda a doua Flo
rin Gheorghiu îl va întilni pe 
Matanovici.

• A început și turneul in
ternațional masculin de șah de 
la Beverwijk (Olanda) la care

‘participă și șahistul român 
Teodor Ghițescu. în prima 
rundă șahistul româr. a remi
zat cu olandezul Langeveg, 
Spasski l-a învins pe Draga 
iar Kavalek pe Szabo.

• Comisia europeană de te
nis de masă a stabilit ca me
ciul feminin Progresul Bucu
rești — T.S.K. Berlin, din ca
drul semifinalelor „Cupei 
campionilor europen:r să se 
desfășoare la Berlin. Urmea
ză ca cele două echipe să cadă 
de acord asupra datei întilni- 
rii.

\ • Continuîndu-ți turneul în
' Africa echipa de fotbal (tine

ret) a României a jucat cu 
Congo-Brazzaville. Gazt.ele au 
repurtat victoria cu scorul de 
1—0 (0—0), printr-un punct 
marcat cu 5 minute înainte de 
sfîrșitul jocului. Meciul a fost 
urmărit de aproape 40 000 de 
spectatori.

• între 30 ianuarie și 1 fe
bruarie se vor desfășura I 
Praga campionatele intemațio-

DUNÂREA

VA „PULSA" VIATĂ
EL GRECO

(Urmate din pag. I)

Ministrul afaceri
lor externe al Repu
blicii Socialiste Ro
mă: a, Corneliu Mă- 
nescu. a primit ioi 
dimineața pe minis
tru: ă'r.-erilor ex
terne ai Olandei. 
Joseph Lvns. Cu 
arest prilei av avut 
loc convorbiri pri
vind dezvoltarea 
reiiiii'.'r dintre cele 
ckuă țări

Coavorbire* s-a 
des-: jrat '-țt-o •?!- 
mosfer?. si
de înțelegere re- 
r.iprocă.

*
Joi **l«ifrT -t ■ Jo

și

unei ședințe a 
a 

Olin-.p'/» de iaxnl

• în cadru» 
comitetului de org.Mi?are 
Jocurilor 
de la Grenoble s-a stabilit 
deschiderea 
nai ei 
marți 
15,00 
două 
loc o
Ceremonia este programată pe 
stadionul din sv.dul orașului in 
apropierea satului olimpic și 
centrului de presă.

festivă a traâi-Șe>- 
competiții să aibă loc 
6 februarie 1968 la ora 

Festivitatea vs dura 
ore după care va avea 
mare serbare populară

cu persoanele care 
11 Însoțesc, a depus 
o coroană de fiori 
la Monumentul eroi
lor luptei pentru li
bertatea poț rului ș 
a petri et, pentru so
ci alia*.
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„In 1967 
vom înlătura 
deficiențele 
din 1966“ 

produse noi. O imagine de an
samblu v-aș putea da amintind 
că planul nostru tehnic pe a- 
cest an prevede asimilarea a 99 
de produse, din care 70 îmbo
gățesc sortimentul fabricii, iar 
29 constituie reproiectări și 
modernizări de produse exis
tente în fabricație.

— în acest context, cum ve
deți încadrat sprijinul pe care 
conducerea întreprinderii este 
îndreptățită să-1 aștepte de la 
cei mai tineri muncitori ai ei?

— Aș porni aici de la un 
lucru deseori discutat dar me
reu actual : folosirea rațio
nală a întregii capacități 
a utilajelor. La noi mun
cesc mulți tineri și acest do
meniu constituie un teren pro
pice pentru manifestarea hăr
niciei și priceperii lor.

— Este vorba de referirile 
făcute în legătură cu acest 
lucru Ia Conferința organiza
ției de partid a orașului Bucu
rești ?

— Evident, și la critica fă
cută atunci, dar mai ales la 
posibilitățile pe care cu ade
vărat le avem în această pri
vință Astfel, deși, față de 
1955, în 1966 indicele de u- 
tilizare a mașinilor a fost

îmbunătățit (da la 41 la rată 
la M ia rată) ar Inc* rezer
ve pentru creșterea lui, posibi
lități pentru ‘nedre *ao mai 
completă fi mai jstdâaouă a 
utilajelor. Aici aș cedes eu 
posibilități de creștere a 
contribuției pe care o aduc 
tinerii. Mă veți întreba desi
gur cum anume, pe ce edi pot 
ei face acest lucru ?

O ca'e ar fi aceea a exploa
tării raționale a utilajelor. 
Din pricina deficiențelor avute 
In acest sens am avut in 
1966 o frecvență mare a 
reparațiilor accidentale, mai 
ales la atelierele prese meca
nice și 'trungdrie. Bineințeles, 
evitarea unor astfel de acci
dente depinde mai fntii de o 
bună pregătire a tindrului me
seriaș. Unii tineri își închi
puie insd că aceasta înseamnă 
totul. Dimpotrivd. Intr-o mă
sură însemnată lucrurile țtn 
de o anume etică a muncitoru
lui in timpul producției, de dis
ciplina muncii. în cele două a- 
teliere avem încă tineri care 
ne dau mult de lucru. La ate
lierul prese un accident se
rios s-a întîmplat din pricina 
neglijenței unor muncitori ti
neri. Tot aici, avarierea gravă 
a unui utilaj a necesitat o lună 
de zile de așteptări pînă 
la repunerea lui in funcțiune. 
Ne așteptăm în fața unei 
astfel de situații, ca multe 
din acțiunile pe care le vor 
iniția încă de pe acum birou
rile organizațiilor U.T.C. să 
aibă drept scop tocmai mobi
lizarea tinerilor spre o mai 
atentă îngrijire și folosire a 
mașinilor.

Nedespărțit de cele spuse, ni 
se pare a fi și aspectul ex
ploatări' sculelor cu mai mul
tă atenție. In 1966 am avut 
cezuri în care scule noi, a 
căror confecționare a necesi
tat manoperă de luni de zile, 
au fost distruse la prima fo-

lorire datrmtd montorn -or 
neg'vente m edtra unh regiori 
tinen. Prnb'ema se pune 
cu mare acuitate la atelierul 
prese mecanice și la spoeia: 
la prese bachelită.

— S-au făcut cu prilejul 
dezbaterii cifrelor da plan pro
puneri de măsuri ce vor tre
bui luate de conducerea între
prinderii în această direcție * 
Care slnt cele mai importante ?

— Despre folosirea mai 
bună a utiajelor s-a vorbit 
mult la noi In dezbaterile 
amintite fie și pentru motivul 
ci de starea mașinilor depind 
mulți indicatori ai planului. 
Conducerea tehnieo-admini- 

strativă a stabilit astfel mă
suri privind respectarea ter
menelor de predare a utila
jelor spre reparații periodice 
sau capitale; îmbunătățirea 
calității acestor reparații (aici 
vom stabili și termene de efec
tuare a reparațiilor și termene 
de garanție); pregătirea din 
vreme a pieselor de schimb 
de mare uzură. La acestea se 
vor adăuga bineînțeles îmbu
nătățirea asistenței tehnice în 
toate schimburile precum și 
inițierea unei acțiuni de ri
dicare a calificării reglorilor.

Diploma 
de „om 

cu caracter" 
ți-o semnezi 

singur...
multora, maiștrilor, organiza
ției U.T.C., consiliului de ju
decată al șantierului. întîrzie

D&arerin 
arheologice

. ii ^chetei 
- : • eayfiisrru. na-

fer p----*-Țăio- elefauului.
rare a trdtt hi epoci mecrisnă. 
«a fMf aggpai dezcoperfce în 
■ar* . Lțeasi dta raional Hnft. 
"r»oepmrea erazfetră o irf- 
r«r—li-.J deuieh'tc confir
mi că in epoca wieo-
(taa* fetrea 7 p*X» ața de ani 
gttMlsU renroriu al României 

el foarte cald,
■ Mreei dezvc'tarea 

rea-njfe-e’o- de tipul elefan- 
IkhBi. iar existența acestui a- 
■■••na’ pe teritoriul României, 
care p'nâ in prezent, era con- 
sesuMf ntrr.ai pe teritoriul 
U.R.S S Bulgariei și Unga- 
rieL fntdre'te supoziția pri- 
eind aria largă de rdsptndire 
a m tn Zuropa.

dar la anu', peste trei sau pa
tru ani pentru optzeci și șapte 
de cooperative agricole și gos
podării de stat, seceta va de
veni personaj de .egendă. 
Prin sistemul de irigare Cara- 
su. Dunărea va „pulsa" viață, 
influentînd tarele chitarelor pe 
mai bine de 168 000 hectare. E 
una din cele mai grandioase 
lncrărj din agricultura tării. 
,,’nima” simenului — stațiile 
de pompare și reponmare — va 
depăși de aproape trei ori pu
terea termocentralei Ovidiu II, 
ea trebuind să iopingă, in fie
care minut, apa — debitele 
medii cumuiafe aîe Jiului 
ș: Buzăuitii oină Ia 120
”’tri a’:i.;ir.s pentru li depă
și prag deaiuuror Murfatla- 
ru'.ui pe la Poarta Albă, iar ca- 
n-.iele. strâbătind terenuri de 

■.srse structuri — de la nis:- 
: :ri ia cerncziom și de Ie cefe 
ti.ioase la ccicaruri — vor nsă-

Înseși realizările do
lar setea de lrtvă- 

prin numărul celor

r

■ z> im-iecretar ai Co- 
regiu'sai Dcirogea ei 
e utuji di >3«ecir/ele 
ine.-e ij; ■.« măsura 
clortui. pas:.nea pen- 
mace și setea de

nrfsu/a In vo- 
nas nea pen- 
jn participare

și tn 
btndite, 
lătură 
ce se vor califica in meseriile 
oterlte de șantier, In cele ce 
vor determina exploatarea In 
bune condiții a sistemului. Tra
diția acumulată pe digul Gîr- 
liciu-Dăeni, în alte locuri vom 
căuta s-o dezvoltăm acum. In 
discuțiile avute In adunările 
generale, mai bine de treispre
zece mii de tineri țărani coope
ratori și-au manifestat dorința 
să participe pe șantierul tine
retului". Urmează să se orga
nizeze brigăzile de muncă pa
triotică, să se stabilească exact 
unde vor lucra. Mulți dintre 
ei se vor califica tn meseriile 
de constructori hidrotehnici, 
alții In cele de motopompiști 
ori vaaggii".

Startul pe șantier a fost dat. 
L-au dat profesioniștii'. Dră- 
gf.'e au pornit la desfundarea 
și lărgirea vechiului canal Ca- 
rasu deschizlnd drumul apei 
de ia Cernavoda pe Încă opt- 
sorezece kilometri tn adine , 
oregătind ’■■ut primului obiec- 
ti\- al șantierului: barajul cu 
stăviîar ce va împiedica inun
darea anei părți a sistemului 
din cauza ridicării cotelor a- 
Deior Dunării. Odată cu sosirea 
timpului bun se vor desiășura și 
celelalte forțe ce acum se pregă
tesc In bănci, ia cursuri specia
le. Aproape zece mii de hecta
re — „pădurile" de piersici de 
la Medgidia și Salignv, pod
goriile de la Muriatlar și N'a- 
zarcea, porumbul 
Vodă, Cochirenl, 
israbi — vor fi 
din vara acestui 
al cincinalului. Și, odată 
-r::*a.-e-* parțială a apelor Du- 
rai.’ii din milenara ei albie, vor 
rre-ș’e cotele grlnelor și porum
bului In hambarele țării, parfu- 
smU fructelor coapte din livezi 
se va răsplndi la tot mai multe 
mese, iar licoarea 
soiurile pure ale 
va pretinde încă 
pentru Învechire. 
ficate astfel, noi 
pămintului ,ale aridului 
mint dobrogean de odinioară, 
dovedindu-se, odată In plus, 
vigoarea si perspectiva ce o 
asigură societatea noastră so
cialistă

Cuminte sau
(Urmare din pag. I)

trtade-și elevii și chemtn- 
da-1 la ordine domestici in 
Incerclrile acestora de a 
ieși din pielea vtrstel, an- 
tlciplnd maturitatea Intelec
tuali de mal tlrxiu. Și daci 
inconitient lucrurile stau 
așa, atenție la ele. Pedago
gia, attt cea părintească cit 
și cea școlară, treSuie să 
citească expresia exact, 
itlintific de exact: cu min
te șl nu cuminte. Nu docil, 
nu cu aripile retezate I Alt- 
lel pericolele stnt, social, 
deseori Inimaginabile. A 
crește astfel vom repeta 
ptnă la uzură adevăruri 
banale Invitate de mult, 
construcția originală șl cre
ația vor ti străine nouă și 
noi, implicit, străini timpu
lui nou ale cărui coordona
te stnt tocmai acestea.

Deseori ajnngtnd la un 
punct pe scara realizării

de la Mircea 
Castelu, Ba- 
irigate încă 
al doilea an 

cu

vinurilor din 
Murfatlarului 
alte budane 
Vor fi codi- 
valențe ale 

pă-

agriculturii.

cu minte?
noastre
tăm pasul următor : oare nu 
e prea mult, oare nu • ris
cant, doar căderile de sus 
stnt șl cele mal zgomotoase. 
„Fit cuminte*' — te averti
zezi singur cu confuzia ora
lă a copilăriei. Ești 
primul 
familie 
moși a 
carte, 
strungar sau arhitect dintr-e 
familie cu palmele obișnui
te doar cu coamele plugu
lui. Fii cuminte, fii prudent 
te încearcă, infidelă cute
zanței tale, vocea de atunci 
a copilăriei. Dar gtnde;te-te 
atunci etnd eziți pasul ur
mător că Însăși societatea 
care te creditează, patria ta 
socialistă, face și prin tine 
pași netăcutl ptnă acum pe 
un drum greu, spre culmi. 
Șl are nevoie de oameni 
cutezători. De oameni cu 
mintă șl nu cuminți.

profesionale ezl-

doar 
intelectual dintr-o 

care din moș, stră- 
fost neștiutoare de 
ești doar primul

rulează la Patria (orele 10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), 
Capitol (orele 9i 11,15; 13,45; 
16; 18,30; 21), Feroviar (orele 
8,30; 11, 13,30 16; 18,30; 21), 
Excelsior (orele 9,46-, 12,15;
14,45; 17,15; 20).

MONDO CANE — ambele serii — 
rulează la București (orele 9; 
12,30; 16,30; 20), Luceafărul (o- 
rele 9,30; 13; 16,30; 20), Cotro- 
ceni (orele 10,39; 15; 19).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează Ia Republica (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 
16-, 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,30; 14, 16,30, 19; 21,15). 

SANJURO
rulează la Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Fla
mura (orele 9| 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează Ia Tomis (orele 9i 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45).

RlDEM CU STAN $1 BRAN
rulează la Lumina (orele 8,45; 
11; 13,30; 15,45; 18,45; 20,45), 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

FAUST XX — cinemascop — 
rulează Ia Pacea (orele 15,45; 
18; 20.15), Arta (orele 9; 12;
15; 18; 20,45).

BALADA DIN HEVSURAK
rulează la Victoria (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21), Aurora 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,30;
18,15; 20,30).

ANUNȚ MATRIMONIAL 
rulează Ia Central (orele 
11 ’5; 13,30; 15,45;
20,45), Moșilor (orele 
18> 20.30).

BANDA DE LAȘI 
rulează Ia Union 
18; 20,30).

ZORBA GRECU 
rulează la Doina 
16,15: 18; 20.30). 
tru copii 9—10.

DRUMUL SPRE SUCCES, BELȘUG 
ȘI CALITATE, ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 8 — DOUA ORAȘE — 
CANTONAMENTUL — APELE ÎN 
PERICOL — FESTIVALUL 

rulează la Timpuri Noi 
9—21 tn continuare).

OMUL DIN RIO
rulează la Viitorul (orele 
18; 20,30).

CEI ȘAPTE DIN TEBA — 
mascop

rulează la Ginteștl (orele
i 18; 20,30), Colentina

15,30; 17,45-, 20). Clubul Uzi-
I nelor Republica (orele 15;

17,30; 20. rulează stmbătă și
duminică).

I CIMARON — cinemascop — 
rulează la Cringași (orele 
15,30; 18 : 20,30).

POVESTEA PROSTIEI MELE
I rulează Ia înfrățirea (erele 14; 

16; 18; 20).
MOȘ GERILĂ

rulează Ia Dacia (orele 8,45—;
21 tn continuare), Munca (ore- 

i le 16; 18,15; 20,30).
I FALSTAFF 
| rulează
I 17,45;
I CUMBITE
I rulează
I 11,15; 13,30;
I ACEI OAMENI 
I MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
I — cinemascop — rulează la Bu- 
I cegi (orele 9: 11,45: 14,30:I 17,15; 20).

GOLGOTA 
rulează 
13,45;
reasee 
16,15;

BARBĂ ROȘIE (ambelo serii) 
rulează la Unirea 
19,30), Popular 
19,30), Lira (orele

FEMEILE 
rulează la Flacăra 
18; 20.30).

9; 
18,15; 
15,30;

(orele

11,30)(orele 
Program pen-

(orele

15,301

eine-

15.30, 
(orele

la Buzești (orele 15;
20,30).

la Grlvita (orele 9 
16; 18,15; 20.30). 
MINUNAȚI ÎN

Is Gloria (orele 11,30;
16; 18,15; 20,30). 
(orele 9; 11,15;

18,30; 20,45).

Flo- 
14; .

(orele 
(orele 

16; 19,30).

16, 
16;

(orele 13,30,

dc ia program, uneori cu 10 
sunute alteori cu 2 ore; se 
plietiawti de lucra, oprește 
strangu. seu n Iasă In grija 
ucenicului ș. adoarme prin 
vreun colț ; nimeni nu-i poete 
face obeeiiație. înjură, uneori 
nu m stăplnește ji-și încearcă 
forța '.ovtndu-și colegi' Nu 
era prima oară etnd Stănică 
era discutat !r colectivul de 
muncă, cînd se încerca în
dreptarea lut băiatul era 
obișnuit, asista calm și chiar 
surlzlnd la dezbatere.

S-au ridicat întîi „prietenii*. 
Sergl a Vatlle a fost coleg de 
școală profesionali eu Stă
nică, acum sint împreună în 
clasa a Xl-a la seral. Totdea
una l-a știut impulsiv, repezit, 
neputîndu-și stăpîni reacțiile. 
Ca muncitor, este foarte bine 
pregătit Uneori doarme în 
timpul programului. Si ce e 
atît ăe grav? E și el obosit 
Amical, unul fi recoman
dase : mai rabdă și tu 
două luni, fii mai conștiincios 
că după aceea îți expiră con
tractul de muncă cu șantie
rul și poți pleca unde vrei...

Muncitorii mai vîrstnici pre- 
zenți la dezbatere l-au carac
terizat însă pe Stănică cu mult 
mai puține menajamente. E 
adevărat că băiatul e o fire 
veselă, dar încurajat de co
legi, pierdea timp pentru a-i 
distra cu maimuțăreli. îi ve
nea greu să lucreze în schimbul 
de noapte, dar cînd se întîm- 
pla să aibă o clipă liberă, 
Stănică dansa twist, lingă 
strung, în loc să se odih
nească. Adormea, de obicei, 
după dans. Desigur e un mun
citor bun, recunoștea Ion 
Sîrbu. Dar s-a cam lăsat pe 
tînjeală. Nu știe să se poarte, 
privește munca drept o joacă. 
A fost, de altfel, încurajat și 
prin lipsa de fermitate a 
organizației U. T. C. Bă
ieții s-au temut să ia o atitu
dine fermă pentru că nu e 
nici muncitor rău. Maistrul 
Nlcolae Petrescu nu poate 
pune mare bază pe el. 
îi lipsește seriozitatea, se con
sideră încă un copil supus 
capriciilor. Colegii aduc ca 
Scuză a întîrzierilor lui — 
învățătura. Dar Stănică întîr- 
zia citeva ore sau venea foarte

obosit, șt atunci cînd era tn 
vacanță, ceea ce dovedește că 
nu școala □ determină să în- 
-.t—»e Vrea să devină ingi
ner. intenție foarte frumoasă, 
dar cu caracterul cum rămî- 
ne?

Stânlcd Gheorghe 
Iți ia angajamentul...

Discuțiile se prelungiseră. 
Muncitorii mai vtrstr.lci adu
seseră tn dezbetere problema 
caracterului, a personalității 
lui Stănică. El trecea prea 
ușor peete faptele și cuvintele 
sale, reacțiile celor din jur îi 
erau indiferente tocmai pen
tru că nu se crease o opinie 
puternică împotriva lui. Mulți 
care-1 cunoșteau nu îndrăz
neau să-l critice pentru că 
Stănică li amenința cu bătaia.

Stănică s-a ridicat degajat, 
indiferent, aruneînd "uturero 
privire de bunăvoință sfidă
toare :

— Dar ce-am făcut așa 
grav? Mereu Stănică și Stă
nică...

Nu se considera prea vino
vat. Nici n-a catadixit să gă
sească motivări pentru absen
țele de la lucru, pentru orele 
de somn în timpul producției, 
pentru furtul sculelor din 
dulapuri străine... Găsea că a 
fost suficient pedepsit prin 
plătirea unei amenzi de 130 
lei, prin avertismentele con
ducerii, prin citarea lui ca 
exemplu negativ în toate șe
dințele...

— în fine, a încheiat el, 
acuim, după cum se obișnu
iește, trebuie «să-mi iau un 
angajament... Bineînțeles că 
o să încerc să mă îndrept, 
dacă considerați că așa tre
buie... îmi iau angajamentul 
să nu mai rîd, să nu mai glu
mesc etcetera, etcetera...

A urmat un dialog semnifi
cativ între Stănică și unul 
din muncitorii mai vîrstnici. 
Nu-1 reproduc. Prin el, Stă
nică se autocaracteriza : nese
rios, lipsit de control și de res
pect, încredințat că i se cuvi
ne totul, toate condițiile de 
viată și de învățătură, fără 
însă a i se cere ceva în 
schimb.

Stănlcă Gheorghe, tnr-o postură 
fotogenică 1 Nicidecum. Primește 
cu seninătate crlticlle, uneori as
pre, alteori bltnde, ale tovarășilor 

săi de muncă

Cîți X ar trebui sâ 
înlocuiască numele lor

Mi-au rămas în memorie 
cuvintele colegilor lui Stănică, 
scuzele lor mîngîioase. Ști
am, mulți dintre ei se sim
țeau și ei cu musca pe căciu
lă, cum se spune, dar ceilalți, 
muncitorii buni ai secției, ti
neri de nădejde, au tăcut sau, 
intimidați de amenințările lui 
Stănică, l-au îmbrăcat în cu
lorile trandafirii ale lipsei 
lor de spirit critic și de ade
vărată colegialitate. I se re
comandase la un moment dat 
să-și stăpînească compor
tarea două luni de zile. Dar 
acest lucru este intr-adevăr 
important ? Că Stănică va 
pleca de la Șantierul naval și 
nu va mai da de lucru mai
ștrilor și mai ales organiza
ției U.T.C. ? Poate va fi stu
dent, poate va lucra în alt 
colectiv. Mă gîndeam cu cit 
respect și considerație este 
privit un student care a fost 
întîi muncitor, care vine din 
producție, din mijlocul unor 
oameni care prețuiesc munca, 
șl care simt întreaga răspun
dere ce o poartă, oameni care 
și-au călit și înfrumusețat ca
racterul prin muncă. Stănică 
cu ce s-a ales însă ? Colegii 
lui cu ce s-au ales ? Cu lipsa 
de răspundere pentru faptele 
lor, cu o atitudine de mena
jare, de cocoloșire a unor 
lipsuri aparent neînsemnate, 
dar care, adunate, II carac

terizează pe Stănică... Trebuie 
judecat mai puțin aspru pen
tru că este un muncitor ca
pabil, bine pregătit? Dimpo
trivă, i se cere infinit mai 
mult, Stănică Gheorghe poate 
deveni nu numai un muncitor 
de nădejde, dar și un om cu 
o ținută morală desăvîrșitfi, 
cu o concepție despre muncă 
oare să-i dea demnitate. Do
rința Iul de a părăsi mai 
repede Șantierul Naval do
vedește însă o atitudine lașă, 
de autocoeoloșire a propriilor 
sale lipsuri. Pe șantier 1 s-au 
creat condiții să-și termine 
liceul, șantierul îl va crea 
posibilitatea să se pregătească 
pentru bacalaureat și poate 
pentru examenul de admitere 
în facultate. Cine-i dă dreptul 
lui Stănică, și nu numai Iul 
cl și colegilor care gîndesc 
la fel, să desconsidere acest 
ajutor, să nu-și respecte în
datoririle de muncitori și de 
uteclști ?

La sfîrșitul adunării, Stă
nică a aflat că voi scrie un 
articol despre el. L-am văzut 
stînjenit:

— Cum, va apărea numele 
meu în ziar? Dar mă cunosc 
atîția, și fete din București... 
Noroc că unii îmi știu doar 
porecla : Soni. Cum, și poza ? I 
Dar măcar numele nu s-ar 
putea să-1 înlocuiți cu un x 
sau y?

Ceea ce se spusese despre 
el în adunare îl lăsase indife
rent. Se părea că e obișnuit 
să fie considerat așa. Dar 
să-1 judece și alții, tinerii din 
întreaga țară, prietenii din 
București... Voia să devină un 
x sau y. Abstractizînd astfel, 
mi se pare că mulți din cole
gii lui Stănică, toți cei care 
n-au știut să ia atitudine 
fermă, să dovedească o înțe
legere reală a îndatoririlor de 
uteciști, să creeze în jurul lui 
Stănică o opinie care să-1 
determine să se integreze co
lectivului, ar putea fi notați 
cu x și y pentru a nu fi re- 
cunoscuți. Sint la fed de 
vinovați ca și „eroul" acestor 
rînduri.

MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT- 
FIACRE

rulează la Ferentari (orele 
15.30: 18: 20,30).

PORUMBELUL DE ARGILĂ 
rulează, la Cosmoa (orele 15,30; 
18; 20,30), (Piuă la 11 Ianua
rie).

WARLOCK — cinemascop — 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30), (De la 12 Ianuarie).

FANTOMELE SE GRĂBESC 
rulează la Viitorul (orele 
15,30: 18; 20,30) (Ptnă la 11 
Ianuarie).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA 
rulează la Volga (orele 9,30; 
12,15; 15; 17.45; 20,30), Raho
va (orele 15,30; 1B; 20,30).

DIPLOMATUL GOL 
rulează 1; Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30), Drumul Sării 
(orele 15.30; 18. 20,30).

ANGELICA MARCHIZA ÎNGERI
LOR si MINUNATA ANGELICA 
— cinemascop —

rulează la Cotroceni (orele 
15- 19).

STELUȚA (Căpitanul Ianuarie), 
(9—11 Ianuarie), HEDI, FETI
ȚA MUNȚILOR (12—14 ianua
rie) — dimineața. NIBELUN-
GH (ambele serii) de la 10
ianuarie, PĂIANJENUL (am
bele serii) 14 ianuarie — după- 
amiază, rulează la Cinematecă.

18.00 : Pentru copii: Ala- 
bala. Pentru pionieri și șco
lari : Peceți și file îngălbenite. 
Cărți rare și manuscrise la 
Biblioteca Centrală de Stat; 
18,50 : Publicitate ; 18,58 : Ora 
exactă ; 19,00 : Telejurnalul de 
seară ; 19,20 : Buletinul circu
lației rutiere ; 19,30 : Desene, 
animate ; 19,40 : Cîntă Jean 
Iacobescu ; 20,00 : Săptămîna ; 
21,00 : Avanpremieră ; 21,15 : 
Teleglob — emisiune de călă
torii geografice : Jurnal de 
bord (VII) ; 22,00 : Film : „Mu- 
sica viva" ; 22,45 : Telejurna
lul de noapte ; 23,00 : închi
derea emisiunii.



• Știri însem 
nări comentarii 

• Știri însemnări com 
entarii ț Știri Însemnări

ZILNIC

„Un medicament prosty/
Ecouri la mesajul președintelui Johnson

Mesajul asupra jtării uniunii* prezentat de președintele 
Johnson în fața membrilor Congresului S.U.A., susciți nu
meroase comentarii în cercurile politice și de preș* din Wa
shington.

Magdalenei Popa

la Monte Carlo

Falsul preot
din Recife

„Look" la.• •• bursa neagră
Peste un milion de 

exemplare ale revistei 
,,Look“, unde au apă
rut primele capitole ale 
cărții „Moartea unui 
președinte", scrisă de 
William Manchester, 
s-au epuizat in cîteva 
ore după punerea lor in 
vînzare, in cursul acestei 
săptămini.

I
I
I
I
I
| • Un anunf in miez de noapte
| • Bormann in Bolivia ?

Lașul nostru din 21 dnccrabi.e 
- itb intr-un intervin ia: XUg- 

despre ‘-urwmri Uoe- 
balerine A Monte Car

lo. cA
ne in • Bduetu’ui din l-Ionte
CiLrto s-au bucurat un ?♦ imos 
• i e> ev-’.Fja M-^gl^ienei Popa 
pr.'.ej’smd artxoîc c:n
partea pr*s-e:

Ziarul „LE FIGARO* din t îa- 
- ,r-.e ? dupS ce-tace g aap:£ 
aaa’ ;*- a reprezentației 
d:n Monte Carlo, referiaca-?*? îd 
Magdalena Popa rfearcfc O 
frvBoabi ocazie de a ae reaHiatl 
de puritatea liniei, ușurința tehni
ci și inteligenta dramatici a tine
rei stele a baletului din 
rești’.

Spectacolele Baretului Cn 
te Carlo au fost couzentaîe 
de către ziarul „NICE-MATÎN*. în 
numărul *ău din 27 decernbrin 
ziarjl nota : „Cei de-al duties act 
al programului a luat sflrțlt prin* 
tr-uu utmttur acrobatic „pas de 
deux* : . „Chemarea prim Averii-
dansat cu virtuozitate șî u brto 
emoționant pe muzica M S. lah- 
maninov de cele două stele ale 
Operei diu BucureștL Magdalena 
Popa și Amato Checiuiescu au 
dat coregrafiei Tildei Lrseann o 
mișcare, ce In anumite momente 
s-a apropiat de acrobația puri. 
Ambii balerini au fost Îndelung o- 
vaționati șl rechemați multă vre
me după căderea cortineL In urma 
insistentei aplauzelor, cei doi vir
tuoși au trebuit să revină pentru 
a saluta și mulțumi publicului care 
nu ba menajat c» „ bravo “-urile
sale. Ceea ca a fost pe deplin 
meritat, ținlad seama că atît vir
tuozitatea cit și meritele lor co
regrafice au fost mari*. In același 
număr de ziar, prezenta Magdale- 
nei Popa în „Lacul lebedelor" este 
astfel apreciată : „Dansatoarea a 
făcut dovada unei grații aeriene, a 
unei ușurinți și a unei virtuozități 
uimitoare-^. Pentru ca in cronica 
sa din 31 decembrie 1966 „NICE 
MATIN* să scrie : „Reprezentația 
a fost completată de un scfnteie- 
tor „pas de deux" „Pescarul șl 
Ondina" dansat magistral, pe o 
muzică de Mac Bowl și o coregra
fie a Tildei Urseanu, de către 
Magdalena Popa și Amato 
ciul eseu". Magdalena Popa, 
„Silfidele" , s-a evidențiat 
gratia mișcărilor șl Întreaga 
tă care atiugu perfecțiunea*.

Recunoscind că, în mesajul 
său. președintele Johnson nu 
a adus nimic nou in ce pri
vește liniile cunoscute ale po
liticii externe americane, ob
servatorii din Washington 
subliniază că ..singura sur
priză a mesajului a constituit 
o veste proastă : contribuabi
lii. persoane individuale și so
cietățile. vor trebui să plă
tească fiscului. peste cîteva 
luni, cu 6 la sută mai mu't 
decit in prezent*. Pentru a- 
genția FRANCE PRESSE ..nu 
există nici o îndoială că hotă
rârea șefului executiv de a 
impune o suprataxă fiscală se 
datorește numai sporirii an
gajamentelor americane în 
Vietnam*.

De altfel, după cum rezultă 
din comentariile transmise de 
corespondenții din Washing
ton ai agențiilor occidentale

un entu- 
persona- 
C on greș. 
Carlson.

I
I

în toiul uneia din ultimele nopți ale anului 
trecut, telefonul Direcției poliției din Recife 
a sunat prelung. Ofițerul de gardă a ridicat 
receptorul. La celălalt capăt al firului o voce 
bărbătească cu inflexiuni nervoase anunța 
precipitat: „Criminalul de război nazist Men- 
gele, travestit în preot, se află acum în in
cinta mînăstirii salesienilor".

de presă, atenția Congresului 
se va îndrepta în special asu
pra problemelor economice. 
Potrivit agenției ASSOCIATED 
PRESS, cererea președin
telui de sporire a impozitelor 
nu a fost primită cu 
ziasm prea mare" de 
lități influente in 
Senatorul Frank
membru al comisiei financiare 
a senatului a declarat că 
se va opune sporirii impozite
lor, întrucit ..acest lucru va 
face să se înrăutățească și mai 
mult situația 
„Consider că 
medicament 
strat într-un 
care va face 
rile să se înrăutățească și mai 
mult" — a declarat senatorul 
Vance Hartke, membru al a- 
celeiași comisii. în general, 
observatorii se așteaptă la o o- 
poziție din partea Congresu
lui față de cererile președin
telui. muiți congresmeni pro- 
nunțîndu-se în favoarea unei 
reduceri și mai mari a chel
tuielilor destinate programe
lor interne, în locul unei spo
riri a impozitelor. Subliniind 
că deficitul bugetar pe viito
rul an fiscal este prevăzut de 
președintele Johnson Ia 8,1 
miliarde dolari, agenția 
FRANCE PRESSE, consideră 
că aceasta este o consecință 
directă a războiului din Viet
nam. „Costul conflictului — 
arată agenția — a fost evaluat 
in urmă cu un an la 10 mili
arde dolari anual. Acum, el se 
ridică, în fapt, la 2 miliarde 
dolari pe lună, ceea ce înseam
nă aproape 25 miliarde dolari 
pe an“. După părerea agen
ției. măsurile prevăzute de ad
ministrația Johnson nu vor 
avea, după cIte se pare nici o 
influență In ce privește presiu
nile asupra prețurilor și nici 
nu vor influența în direcția în
cetinirii tendințelor inflațio
niste.

Intr-un editorial publicat 
joi. ziarul NEW YORK TIMES 
cnrici mesajul președintelui • 
Johnson despre i ase afirmă c* 
_a fost cai mai puțin strălu
cit <fi»rurș al său de eted a a- 
hme la putea a*. „Pacea Inso
lită de victorie pe care el o 
dorește in Vietnam — acrit 
ziarul — ispășește posibilită- 
țils mie. De aceea. în mesa
jul său asupra stării uniunii, 
apărarea viguroasă a politicii 
acutele nu putea să nu lase să 
se Întrevadă un ton lugubru, 
care frizează pestmlamu . Este 
un fapt nefericit că ei in
die* hotărlitea de a continua 
un război îndelungat și amar, 
în loc să caute, prin noi ini
țiative. ușa păcii*.
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economiei*, 
aceasta este un 
prost admirii- 

timp neprielnic, 
numai ca lucru-

Iun- din miez de 
senzațional 

cu vederea, 
brazilian a

Incă un pirat al aerului 
care și-a primit pedeapsa 
pentru raidurile barbare e- 

fectuate in Vietnam

Anunțul anonim 
noapte era prea 
pentru fi trecut 
Fană? Ofițerul 
preferat să acționeze. O echi
pă de polițiști s-a deplasat la 
minăstirea indicată, situată la 
opt kilometri de marele oraș. 
Cu sprijinul ierarhilor minai.- 
tlrii, falsul preot a fost depis
tat intr-una din încăperile 
foarte rar frecventate. El se 
refugiase acolo de numai cîte
va ore.

In zori, a inceput ancheta. 
Intre timp, ziariștii din Recife 
și unii corespondenți ai zia
relor din Rio, erau la curent 
cu conținutul denunțului care 
a declanșat „operația selasi- 
eni". Speculațiile au prins con
tururi îngroșate : „Mengele a- 
r est at ? Bormann in miinile 
poliției braziliene ?“ Aproape 
o sută de reporteri au blocat, 
pur și simplu, marea antica
meră din fața sălii Direcției 
poliției din Recife, unde se 
desfășoară interogarea falsului 
preot. Tensiunea a atins cul
mea în momentul in care a 
compărut ca martor in con
fruntare o supraviețuitoare a 
lagărului morții de la Ausch
witz. E vorba de o poloneză, 
stabilită actualmente la Recife 
și care a scăpat din faimosul 
spital unde dr. Joseph Mengele 
făcea bestialele sale „experien- 
țe“-asasinat Ea a precizat, 
însă, după confruntare, că fal
sul preot arestat nu are trăsă
turile lui Mengele („Nu-mi a- 
mintesc să-l fi văzut pe acest 
•m in cele cinci luni cit am 
stat in spitalul lagărului"). Cu 
sprijinul Interpoll-ului, Biroul 
Federal al Poliției din Bra
silia a acționat pentru identi
ficarea misteriosului arestat. 
Trei zile după eapturarea pre
supusului Mengele s-a anunțat 
la Recife că persoana in ches
tiune ar fi fostul ofițer ’S.S. 
Kurt Sonnenburg, stabilit de 
paisprezece ani sub un nume 
fals in Bolivia,

cute legate de asasinarea lui 
John Kennedy, a constituit 
obiectul (unuS litigiu judi
ciar între membrii familiei 
Kennedy și autorul cărții, 
William Manchester, împreu
nă cu editura „Harper and 
Row" și revista „Look". Vă
duva fostului președinte, a in
tentat un proces revistei, 
rî-nd să fie eliminate 
pasaje considerate ca 
prea „intime". Revista 
germană „Stern", care a 
parat drepturile de reprodu
cere a cărții, a refuzat însă 
să elimine aceste pasaje, con
sideri nd că nu este legată de 
angajamentele asumate de 
„Look". La New York s-a 
anunțat că d-na Kennedy l-a 
însărcinat pe William Vanden 
Heuvel să plece în Germania 
occidentală pentru ca să în
cerce să convingă revista 
„Stern" să nu publice decit 
versiunea revizuită de familia 
Kennedy.

„ce- 
unele 
fiind 
vest- 
cum-

PLATFORMA PARTIDULUI

Cu toate că tirajul revistei 
a fost sporit cu 500 000 de 
exemplare, cererea a deve
nit atît de mare îneît a în
ceput să înflorească o bursă 
neagră Ia care un exemplar, 
al cărui cost este de 50 de 
cenți, este vîndut acum cu 
doi dolari. Sute de abonați 
s-au plîns că nu au primit 
revista și și-au exprimat 
teama ca exemplarele lor să 
nu fi dispărut din depozite 
sau la poștă.

„Moartea unui președinte", 
lucrare consacrată unor . îm
prejurări mai puțin cunos-

Froiect 
îndrăzneț

Așociația internațio
nali a inginerilor con
sultanți elaborează în 
prezent proiectul de 
construire a unei șose
le transoontinentale 
cere să facă legătura 
Intre Asia și Europa. 
Șoseaua va fi formată 
din două porțiuni : 
partea nordică cu o 
lungime de 10 800 km 
va începe din Turcia

pînă în Vietnam, Iar 
partea sudică, lungă 
de 7 000 km, va lega 
Indonezia de Irak. 
Pentru realizarea pro
iectului, se prevede fo
losirea șoselelor exis
tente deja In această 
regiune a lumii. După 
terminarea lucrărilor 
de construcție, pe șo
sea vor circula auto
buze care vor face le-

gătura între Asia 
Europa. Ele vor par
curge in 24 de ore 500 
—600 km, acoperind 
întreaga distanți care 
separi ăsie de Euro
pa în 14—20 zile. La 
început, transportul va 
îi deservit de 50 de 
autobuze cu motoare 
Diesel dotate cu in
stalații de aer condi
ționat.

tră-

este

• POTRIVIT ■tatiiticUor 
publicității la O.N.U., în 1993 In 
lume existau cu 40 milioane mal 
multi analfabețl decit In 1950, ci
fra totalK a analfabeților adulți 
fiind de 740 milioane persoane. In 
aceeași perioadă, după cum •• •- 
rată In statisticile U.N.E.S.C.O., 
numărul celor admiși In școlile pri
mare a crescut cu 57 la sută, în 
școlile secundare cu 110 la iută. 
Si tn universități cu 130 la sută. 
Din 203 țări șl teritorii, numărul a- 
celora unde mal puțin de jumăta
te din copiii de vîrstă școlară nu 
frecventează școlile, a scăzut de 
la 109 la 64. Creșterea numărului 
analfabeților tn rindul adulților 
este explicată prin faptul că posi
bilitățile de alfabetizare a lor 
iu fost depășite de marele procent 
al nașterilor.

COMUNIST DIN JAPONIA
• PARTIDUL Comunist dla Ja

ponia a dat publlcltBii platforma 
sa electorali în vederea alegerilor 
pentru Camera Inferioară a Dietei 
japoneze. In politica internă, plat
forma cheamă alegătorii ia luptă 
împotriva politicii partidului de 
guvernămînt, împotriva actualulel 
sistem electoral, pentru revizuirea 
constituției șl pentru crearea unui 
guvern de coaliție democratică. Pe 
plan extern, Partidul Comunist 
cheamă ia lupta pentru abolirea 
așa-zlsuloi Tratat de securitate ja- 
pono-american, pentru promovarea 
unei politici de pace. Independen
ță șl neutralitate.

• TRIBLNALLi. mutai extraor
dinar Întrunit In orașul Alap a 
pronunțat sentința de condamnare 
la moarte Împotriva a doi mari la
tifundiari din Șina care opur.lnda- 
se efectuări reformei agrare nu 
asasinat trei cetățeni care au par
ticipat la operațiunile de confisca
re a pămîntunlor moșierești l: de 
împărțire'a ior țăranilor sired din 
satul Aliaadjara. In acest proces 
au compărut si 31 de complici ai 
celor doi moșieri, d:.- care 15 au 
fost achitat iar restul condam
nați ia Închisoare pe diferite ter
mene.

ÎNAINTE DE DALLAS

soua.

Noi alegeri în Bahamas ?

„Unul din cele mai 
bizare cazuri înscrise 
în analele F.B.I. în ul
timii ani". Cu aceste 
cuvinte a 
rizată în 
anul 1966 
directorul 
Hoover, 
de către agenții Birou
lui Federal de Investi
gații a S.U.A. a unei 
bande internaționale 
de aventurieri. Cazul 
respectiv ar pulsa 
constitui subiectul 
nui bun roman 
țist. Servicii 
aventurieri, 
lipsiți de scrupule, 
întreagă pleiadă 
indivizi, mat mult 
mai puțin certați 
legea, s-au adunat 
tr-un singur scop : 
runcarea în aer a unui 
pod. Dar era vorba de 
un pod avlno o deose
bită însemnătate, cel 
mai important din 
Zambia, întrucit pe el 
trece, încărcat în va
goane de cale ferată, 
minereul de cupru ex
tras în această' țară — 
al doilea producător 
de cupru din lume — 
spre Rhodesia și An
gola de unde ia dru
mul pieții internațio
nale. Dosarul afacerii 
este păzit deocamdată 
cu strășnicie într-un 
seif dintr-unul din bi
rourile F.B.I. Ancheta 
continuă. Dar se știe 
dl "ie acum că in spa
tele acestui complot 
se află interesele unor 
monopoluri occidenta
le care, prin acțiunea 
de dinamitare, au in
tenționat să blocheze 
afluxul de cupru zam- 
blan pe piața intema-

fost caracte- 
ra portul pe 
prezentat de 
F.B.Î., Edgar 
descoperirea

ii- 
poli- 

secrete, 
financiari 

o 
de 

sau 
cu 
ln- 
a-

țională pentru a pro
voca, în acest iei, o 
creștere artificiali a 
prețului cuprului, creș
tere extrem de profita
bilă pentru acei rare 
au avut „intuiția" să- 
prevadă evenimentul.

Pțoiectul era cu a- 
devărat extrem de în
drăzneț. Printr-o sin
gură explozie urmau 
să fie date trei lovi
turi ; calea cuprului 
spre piața mondială 
era tăiată,. Zambia de-

tor, specialist tn ar
heologie submarini șl 
tn... dinamitare de la 
distanți. „Trupa* era 
alcătuită din mai mul
te persoane, cărora 11 
s-a promis 100 000 de 
lire pentru această „a- 
tacere comercială care 
comportă numai un 
sfert de oră de emo
ție*.

S,a produs însă o 
„indiscreție*. Guvernul 
Zambiei a tost imediat 
avertizat ca șl F.B.I.,

• SENATORUL Joiia Tower (re
publican ăia Texas) a dezvăluit ci 
în î9*3 la puțin timp djpA asasi* 
naifaâ prefed nteiui Ker_r*r'y t 
fost o bombe în coras-

crpediaU pe adresa ?j:. 
El a adăugat c? in aceeași perioa
dă a fost a^^iuiat îw repetata 
rinduri prin telefon scrisori, ast
fel ÎF-f?. e fost silit să-ji ia fami
lia din Iooința situată în apro
piere de Bethesda (Maryland) si sa 
se n?ate la o adresa tinută secret.

• ADUNAREA Națională a So
maliei a adoptat legea priviad na
ționalizarea păminturHor care a- 
parțin cetățenilor străini și cam nu 
au fost vindute saa arendate. 
In virtutea legii vor ti naționali
zate, de asemenea, șl pi
rn laturile care înainte de procla
marea independenței 
cesionate cetățenilor 
nillor străine iar in 
nelucrate.

au fost con- 
sau compi- 
prezent ilnt

•I• I
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venea ifolată din punct 
de vedere economic și 
acțiunile cuprifere în
registrau salturi uria
șe la bursele occiden
tale. „Conducătorul 
bandei era Rolf Don- 
bayer născut în Ger
mania și naturalizat ce
tățean american în 
1963. In mod oficial el 
deținea postul de vice
președinte al unei so
cietăți americane, fi
lială a firmei siderur
gice vest-germane 
„Friedrich Zelner Bar
barossa*, „Adjunctul* 
Iui, Jay Aubrey Elliott, 
fiu al unui consul a- 
merlcan, iahtman ama-

a-

întrucit Doabayer $1 
Elliott fugiieră în 
S.U.A.

Data procesului com
plotiștilor îpcă nu a 
lost stabiliți. Cei
restați pe teritoriul 
S.U.A. sînt pasibili de 
r pedeapsă maximă de 
1 ani închisoare pre
văzută de lege pentru 
conspirație împotriva 
mei țări prietene*. 
Dar observatorii sînt 
de părere că acest caz 
are implicații mult mai 
adinei șl nu trebuie să 
fie exclusă posibilita
tea unor noi dezvăluiri 
spectaculoase.

P. NICOABA

NINSOARE ÎN MEXIC
DUPĂ... UN SFERT DE SECOL
• LA CIUDAD DE MEXICO a 

nins miercuri pentru prima oară în 
ultimul sfert de secol. Un v<l de 
frig însoțit de ninsori abundente 
s-a abătut, zilele trecute as’ pra 
regiunilor ain nordul si centrul 
Mexiculu.. Iarna neobișnuit de 
grea a provocat moartea a .16. per
soane. Zăpada a îngreunat serios 
circulația rutieră. Au fost închise 
și cîteva aeroporturi.

• FIRMA danezi „Karl Koeyer* 
din localitatea Aarhus a făcut cu
noscut că a pus la punct un nou 
procedeu de fabricare a hirtiei. 
Astfel, apa necesară pentru pro
ducerea htrtiei este tnlocnită cu 
aer, iar masa fibroasă este prepa
rată prin mijloace electrostatice. 
Prin acest procedeu se îmbunătă
țește calitatea unor sorturi de 
htrtie și scade prețul de cost al a- 
cestora.

Comentând rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate 
ia începutul acestei săptămini pe Insulele Bahamas, colo
nie britanică in Atlantic, ziarele londoneze scriu despre po
sibilitatea unui nou scrutin. Faptul că partidul de opoziție, 
liberal progresist, a obținut in parlament un număr egal 
de locuri cu Partidul de guvernămînt. Partidul unității — scrie 
..Guardian* — ar putea face ca Judith L'art, ministru de stat 
la Foreign Office, să ordone organizarea de noi alegeri.

Pe de altă parte ziarele britanice semnalează mari de
monstrați de simpatie desfășurate la Nassau, capitala insu
lelor. față de Partidul libera, progresist, exponent al inte
reselor populației de culoare (Albii reprezintă mai puțin 
de 30 la sută din populația insulelor Bahamas). Unele ziare 
menționează că pe străzile capitalei și-au făcut apariția 
patrule întărite, adăugind că in portul Nassau se află an
corată încă din ajunul alegerilor nava militară britanică 
„Defender".

La cererea ziariștilor, autori
tățile din Recife au improvi
zat o „mică conferință de pre
să" in cadrul căreia a fost 
prezentat falsul preot. între
bărilor insistente, el le-ă răs
puns cu o laconică dezvăluire 
care a avut efectul unei bom
be : „Nu sînt nici Bormann, 
nici Mengele. După informați
ile pe care le am, Mengele_ tră
iește in Paraguay și lucrează 
ca medic personal neoficial al 
lui Stroessner. Bormann 
ieșite in Bolivia de muiți 
El a suferit o operație de 
rurgie plastică facială și
proprietarul unei plantații. O- 
perația l-a transformat atit de 
radical, incit nimeni, chiar din 
anturajul lui apropiat di? tre
cut, nu l-ar putea recunoaște".

Știe oare falsul preot lucruri 
foarte exacte despre cele două 
căpetenii naziste ? Ce l-a de
terminat să părăsească pre
zumtivul lui refugiu din Bolivia 
spre a veni la Recife ? Deo
camdată, in comunicatele Di
recției Federale a poliției bra
ziliene captivul de la minăsti- 
rea selasienilor e denumit, 
prudent, „presupusul Sonnen
berg". Potrivit unor relatări 
ale ziarelor din Rio de Janeiro, 
nu a fost înlăturată definitiv 
ipoteza că cel arestat ar pu
tea fi totuși Mengele. Oricum* 
multe indicii converg cătr-. 
presupunerea că dacă unele 
din virfurile naziste mai tră
iesc, ele și-au găsit refugiul 
undeva in America Latină. 
După datele oficiului din 
Viena pentru depistarea cri
minalilor de război, cel puțin 
trei mari criminali hitleriști 
și-au găsit adăpost pe conti
nentul sud-american: Bor
mann, Mengele și fostul co
mandant al Gestapoului, Hein
rich Miiller — principalul loc
țiitor al lui Himmler.

Intre timp, la Recife, cerce
tările continuă.

r
R. P. POLONĂ. — Podul
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ÎNSEMNĂRI DIN U. R. S. S.
...De jur împrejur,, cît vezi cu ochii, nisip. O singură 

linie ferată traversează pustiul. Două trenuri din care 
se zăresc țevile tunurilor și mitralierelor se apropie ver
tiginos. Se opresc doar la cîțiva metri scrîșnind puternic. 
Unul este încărcat cu armament și muniții și e destinat 
bandelor emirului din Buhara. în celălalt, pornit din 
Moscova către Tașkent, sînt cărți; zeci de mii de volume 
și cîteva zeci de oameni — savanți și profesori.

E primăvara anului 1920...
Episodul acesta mi l-a evo

cat ANVAR KUCICAROV, 
ministrul invățămintului al 
R.S.S. Uzbekă. Interlocutorul, 
un om înalt cu părul alb, po
vestește cu glas domol, recon
stituind filmul unor intim- 
plări consumate cu aproape 
cinci decenii in urmă. Pătrund 
intr-o epocă pe care am cu
noscut-o doar in paginile căr
ților și pe ecrane, o epocă pi 
care mi-o înfățișează un mar 
tor ocular.

...Erau ani grei. Revoluția 
incă la primii ei pași, trebui;’ 
apărată 
Bandele 
lui din 
puterile 
să înece

cu arma în mină, 
de basmaci ale emiru- 
Buhara, sprijinite de 
imperialiste, încercau 
in singe forțele revo-

luționare. distrugind chișlace- 
le și ucigind populația. Dar, 
chiar in toiul acelor evenimen
te furtunoase, in anul 1920, 
Vladimir nici Lenin a semnat 
decretul pentru înființarea. în 
Tașkent, a primei universită(i 
din Asia Mijlocie. La îndem
nul lui Lenin, zeci de profe
sori. muiți dintre ei savanți 
iu renume, s-au hotărit să vi
lă la Tașkent spre a ajuta Ia 
nființarea universității, la 
pregătirea cadrelor naționale 
de învățători și specialiști ne
cesari viitoarei dezvoltări eco
nomice și social-culturalc a re
publicii. Oamenii și cărțile au 
pornit la drum — un drum di
ficil în anii aceia — îmbar
cați intr-un tren special. Ci-

teva vagoane erau ticsite cu 
cărți, viitoarea bibliotecă a U- 
niversității. In plin război, 
trenul acesta dobîndea o sem
nificație deosebită...

— Faptele relatate de dum
neavoastră îmi amintesc de un 
film...

rile unde cu secole in urma în
florise o civilizație renumită. 
Buhara, Samarkand, Hiva încă 
cu două mii de ani in urmă, 
erau cunoscute ca centre cu 
vechi tradiții in ceea ce pri
vește dezvoltarea culturii și a 
invățămintului. Dar Uzbekista
nul începutului de secol pre
zenta un tablou jalnic. Nu e- 
xistau profesori și învățători, 
nu existau școli și manuale. 
In aceste condiții trebuia să 
se asigure cuprinderea la 
cursuri a copiilor de virstă

blica noastră există 7 000 de 
școli, 36 de institute de înva- 
țămint superior în care înva
ță peste 2.5 milioane de ejevi 
și studenți. Invățămîntul de 
opt ani e obligatoriu și se pre
vede ca pînă in 1970 să se ge
neralizeze invățămintul obli
gatoriu de zece clase.

In anii viitori vor spori, de 
asemenea, foarte mult școlile 
cu 
iile muncitorești și agrico
le 
se

semiinternat, ca și șco-

serale. Pînă în 1970 
prevede să existe circa

10OOO de școli
— Intr-adevăr, episodul a 

constituit subiectul unui film 
artistic realizat de Studioul 
..Uzbek-film" și închinat ace
lora care, în primii ani ai pu
terii sovietice, s-au jertfit pen 
tru a deschide drum științe 
de carte acolo unde bintuia a 
nalfabetismul. Pînă la revolu 
ție, în întreg Uzbekistanul nt 
existau decit 167 de școli. Mi
lioane și milioane de oamen; 
se zbăteau in întunericul ig
noranței. Aproape 98 la sută 
din populație era analfabetă. 
Și aceasta se intimpla pe locu-

școlară și, paralel, lichidat a- 
nalfabetismul din rindul popu
lației adulte.

Comsomoliștii au fost, in anii 
îceia, exemple de pasiune și 
lăruire pentru îndeplinirea 
sarcinii date de Lenin. Muiți 
iintre ei veneau la Tașkent, 
învățau carte, apoi plecau, la 
indul lor, să-i învețe pe alții 

jjînă în cele mai îndepărtate 
chișlace din stepă sau de pe 
coastele munților Tian-Șan. In 
1939 analfabetismul a fost li
chidat cu desăvirșire în întreg 
Uzbekistanul. Astăzi, in repu-
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3,5 milioane elevi. Tocmai 
de aceea, una dintre pro
blemele ce ne preocupă îndeo
sebi este cea a construcțiilor 
școlare. Anual se construiesc 
clase pentru circa 250 000 rt 
elevi. In 1970 vor exista aproa
pe 10 000 de școli. Comparați 
această cifră cu cele 167 de 
școli care existau în 1920 și vă 
veți edifica pe deplin asupra 
drumului parcurs in anii pu
terii sovietice de invăț&mintul 
din Uzbekistan — a încheiat 
interlocutorul nostru.

AL. PINTEA


