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LOVITURI
DE TUN

Intrtnd In miezul primei 
rotiri lunare de calendar. 
Inima cutează >ă stea măr
turie ceasului In care cro
nica a trecut cu litere de 
aur !n istoria neamului, 
prima sa Împlinire unionis
tă : 24 ianuarie 1859. Zvo
nul de sărbătoare, miezul 
Incandescent de entuziasm

CADRAN

PLENARA
COMITETULUI

CENTRAL AL U.T.C
Luni 16 ianuarie a.c- s-au desfășurat lu

crările Plenarei C.C. al U.T.C.
La plenară au luat parte membri și mem

bri supleanți ai C.C. al U.T.C., membrii Co
misiei Centrale de Revizie-

Au participat ca invitați activiști cu mun
că de răspundere la C-C. al P.C.R., miniș
tri, conducători ai unor organizații economi
ce centrale și obștești, activiști din apara
tul C.C. al U.T.C., redactori șefi ai publica
țiilor pentru tineret, cadre din conducerea 
cursului U.T.C. de pe lîngă Academia de ști
ințe social-politice „Ștefan Gheorghiu".

Plenara a dezbătut „Raportul cu privire 
la sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Co
munist pentru mobilizarea tineretului din 
industrie și agricultură la realizarea pla
nului de stat pe anul 1967“, prezentat de 
tovarășul Petru Enache, prim secretar al 
C.C. al U.T-C., și „Informarea cu privire la 
activitatea internațională desfășurată de U- 
niunea Tineretului Comunist și Uniunea A- 
sociațiilor Studenților din România în anul 
1966 și acțiunile stabilite pentru anul 1967“.

In cadrul dezbaterilor, vorbitorii s-au re
ferit la răspunderile mari ce revin tineretu
lui din industrie fi agricultură in lumina 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din 21—23 
decembrie 1966, a indicațiilor prețioase cu
prinse in cuvintul rostit cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al CC. al P.CR.

In urma dezbaterilor care au avut loc, ple
nara a adoptat sarcinile care revin U.T.C. 
in mobilizarea tineretului la înfăptuirea o- 
biectivelor planului de stat pe 1967.-' De a- 
semenea, plenara a aprobat activitatea in
ternațională desfășurată de Uniunea Tine
retului Comunist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților din RomSnia, acțiunile interna
ționale la care vor participa în anul 1967.

La discuție au participat membri ai C.C. 
al U.T.C., miniștri precum și alți invitați.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvîntul tovarășul Vlrgil Trofin, secretar al 
CC. al P.C.R.

In aceste zile facultățile cu
nosc atmosfera specifică sesiu

nii de examene.
La cel dinttl examen — chimie 
fizică — studentul Vasile Mi- 
hăili, din anul IV al Facultății 
de chimie industrială din Bucu
rești, a obținut nota maximă : 

10.

Foto : O. PLECAN
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La Uzinele „Semănătoarea" din Capitală se face o ultimă 
verificare unui lot de mașini de adunat furaje 

Foto : AGERPRES

Biacovschi Elisabeta, tlnără fi
latoare la secția filatură a în
treprinderii integrate de lină — 
Constanta Iși îndeplinește 

exemplar sarcinile de plan

Foto : O. PLECAN

Ianuarie 1859 un pas

național, fac să vibreze, 
tresărind In explozii seis
mice, cerul devenit orgă al 
întinsului spațiu mioritic. 
Carpații, leagănul genezei, 
adăpost secular al restriș- 
tel, martori înobilați de 
sensibilitatea legendei se 
urnesc din rădăcinile gra
nitice, imaginînd horă uria-

V. ARACHELIAN

(Continuare 
în pag. a V-a)

hotăritor pe calea

constituirii unității statului național român

„Pentru
același

același
aceeași

Poporul român și lim
ba română s-au format 
în ultimele secole ale mi
leniului I e.n., prin roma
nizarea elementului autohton 
asimilarea treptată a slavilor 
tor populații alogene așezate 
loriul României de azi. Zonele-nucleu 
ale acestui proces îndelungat de asimi
lare au fost ținuturile de deal și mun
te ale vechii provincii romanizate. în 
genere, în cercetările mai noi s-au re
marcat în stratificarea acestui proces 
de formare două etape : etapa formă
rii populației daco-roraane (sec I—VI) 
și etapa conviețuirii daco-romane-sla 
ve, în cursul căreia s-a plămădit de

ca avem
început,

nume,
limbă"

Paul Slmionescu
Cercetător la Institutul 

de Istorieși prin și a al- pe teri-

ALTE COLECTIVE DE MUNCĂ IȘI IAU ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE

INIȚIATIVA CREATOARE
LA „LEȘUL URSULUI" _______________

CONDUCEREA EXPLOAEARD i 
CUNOAREE „PARAMEERD“ I

FLUCTUAM ? I
IN ACȚIUNE

Combinatul de cauciuc 
Jilava

Combinatul chimic 
Borzești

r

fapt limba română șl po
porul român (sec. VII— 
X). Concluziile care se 
desprind din investiga- 

arheologice și din 
istoriografiei

„N. Iorga"
țiile arheologice și din contribu
ția istoriografiei românești mai 
vechi sau mai noi, asupra acestui 
proces de formare, confirmă în mod 
indiscutabil continuitatea poporului 
român pe întregul teritoriu de astăzi 
al țării. Istoricii și arheologii români 
au subliniat în lucrările lor concluzii 
absolute privind continuitatea popu
lației autohtone în curs de romanizare 
și după abandonarea oficială a Daciei 
sub Aurelian (271). Din studiile abor
date trebuie reținută nu numai ideea 
latinității ți continuității poporului 
român, ci și ideea unității et- 
nico-spirituale a populației răs- 
pîndite din centrele subcarpatice și 
de munte pe întregul teritoriu al țării. 
Totalitatea populației daco-romane ră
mase în Dacia, a parcurs același pro
ces comun de etnogeneză.

Poporul român format în cursul se
colelor pe o structură etnico-spirituală 
unitară a cunoscut în cursul frămînta- 
tei sale istorii, vicisitudini și condiții 
proprii de dezvoltare care au implicat 
o fărîmițare politică dincolo de uni
tatea teritorială, de limbă și de tradi
ții.

Dacă prima unitate politică a po
porului român s-a realizat mult mai 
tîrziu, în secolul al XÎX-lea, conștiința 
și sentimentul unității etnico-spiritua-
le a poporului român a fost acut pre
zentă în tot acest lung interval de 
timp — pînă în perioada frămîntată a 
mișcărilor de renaștere social-naționa- 
lă. în noul cadru social-economic și 
politic, acest sentiment al comunității 
de origine, de limbă și de tradiție s-a 
transformat — generat de aceste con
diții — într-o puternică voință politică 
revoluționară.

ILa începutul lunii noiem
brie a sosit la Exploatarea 
minieră „Leșul ursului11 — 

ITarnița un grup masiv de ti
neri, mobilizați de organiza
țiile regionale Cluj, Maramu- 

Ireș și Suceava ale U.T.C. și 
continuă să sosească mereu.

— Din păcate — ne spunea 
I șeful exploatării, tovarășul 

inginer FREDERICH MERA 
I ritmul de creștere al efectivu

lui nostru este redus. Este 
adevărat, vin 15—20 pe zi să 

Ise angajeze, în schimb cam 
tot atîtia cer lichidarea.

— De ce ?
— Invocă diverse mptive. 

$i. curios, au plecat destui 
chiar dintre cei veniți in grup 

I organizat, pe care i-am primit
in. mod deosebit.

— Majoritatea erau neca
lificați. Au fost înscriși la 
cursuri ?

— Doar vreo 30 s-au înscris.
— Cei care vin să se anga

jeze singuri, în mare parte 
tot tineri, se bucură de 
aceleași privilegii ?

— Nu.
Prin plan, s-au acordat 450 

de locuri la școala de califi
care. Pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie, dacă erau cuprinși 
250 de oameni. Nu are condu
cerea exploatării de unde lua 
încă 200 ? Are, dar se așteap
tă... înscrierea tinerilor.

Și alt” problemă ridicată de 
tovarășul ing. Mera :

— Tinerii noștri au aici tot 
ce le trebuie. La Ostra și 
Leșul Ursului au cinematogra

fe, la blocul tineretului — I 
club; mai au la Ostra cămin | 
cultural, unde vin brigăzi ar
tistice de la Gura Humorului | 
și Frasin, formații ale ansam- • 
'olului regional „Ciprian Po- ■ 
rumbescu". I

Am mere într-o seară la. 
clubul de la căminul tineretu- I 
lui din Ostra. înainte am tre- I 
cut prin camere. Curate, bine ■ 
întreținute. Culoarea la fel. I 
Dar n-am zărit, în camere ’ 
sau pe culuoar, nici o repro-1 
ducere de artă, o fotografie I 
semnificativă din viața aces-. 
tui colectiv tînăr — nici o I 
floare. 1

Ing. ARTUR IOAN I

(Continuare tn pag. a V-a) |

Valorificînd din plin rezer
vele interne existente și orga- 
nizînd temeinic producția și 
munca, colectivul Combinatu
lui de cauciuc Jilava este ho- 
tărît să traducă în viață sar
cinile mobilizatoare trasate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 21 
—23 decembrie 1966. Cu pri
lejul, dezbaterii sarcinilor ce 
îi revin în acest an, s-a anga
jat să depășească planul <pe 
anul' 1967 cu :

9 8 000 000 lei la -produc
ția globală :

• 8 000 000 lei Ia produc
ția marfă ;

• 0,2 la sută-la producti
vitatea muncii;

• 1 750 000 Iei economii 
la prețul de cost;

• 500 000 lei beneficii;
• 60 tone talpă ;
■ 24 tone articole de ebo

nită ;
• 10 000 perechi de în

călțăminte ;
• 30 tone benzi de tran

sport ;
• 40 tone articole tehni

ce.
în vederea realizării angaja

mentului s-au prevăzut o serie 
de măsuri tehnico-organizato- 
rice, printre care : intrarea în 
fabricație a trei prese pentru 
producerea tălpilor prin in
jecție ; punerea în funcțiune a 
unei prese de vulcanizat conti-

(Continuare in pag. a V-a)

• 3 000 000 Iei la producția 
globală și marfă ;

• 3 000 000 Iei economii la 
prețul de cost;

• 2 000 000 lei beneficii;
• 0,5 la sută la productivita

tea muncii;

• 1000 tone acid clorhidric 
de sinteză ;
• 3 000 tone sodă caustică ;
• 250 tone clor lichid ;
• 300 tone alcooli grași.

întreprinderea forestieră 
Curtea de Argeș

• 1200 000 lei la producția 
globală :
• 800 000 lei la producția 

marfă vîndută și încasată ;
• 0,5 la sută la productivita

tea muncii;
• 300 000 lei economii Ia pre

țul de cost;

• 500 000 lei la beneficii;
Se va depăși sarcina calitati

vă cu :
• 2 la sută la cheresteaua de 

rășinoase ;
• 1 la sută la cheresteaua 

de foioasa;

(Continuare tn pag. a V-a)

Vizita de dimineafă la Spitalul 
de copil „Emilia Irza“...

Foto; AGERPREȘ
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IN JURUL

Ștetania Surai, de la întreprinderea ,,Eprubeta’ din Capitală, 
evidențiată în Întrecerea socialistă

Foto: AGERPRES

MESEI

ROTUNDE

DIN NOU DESPRE

STUDENTULUI
Trei generații

Nu va fi vorba aici de cu
noscuta piesă cu acest nume, a 
Luciei Demetrius și nici mă
car de înțelesul obișnuit al no
țiunii de „generație". Diferen
țele de la o generație la alta 
nu depășeau în cazul nostru 
6—8 ani. Profesia era aceeași. 
medic. Același, cadrul acțiunii: 
secțiunea sanitară a Sfatului 
popular raional Beiuș. Aceeași
— la scară diferită — mîndria 
rezultatelor profesionale de 
pînă acum. In prima generație 
doi absolvenți proaspeți, două 
doctorițe în prima zi a activi
tății : Victoria Hossu — 24 ani, 
stomatolog, absolventă a 
I.M.F. Cluj, media 8,24 ; Rodi- 
ca Szabo — 26 ani, pediatru 
absolventă a I.M.F. București 
media 9,33. A doua generație
— medicul șef al raionului 
Beiuș — Constantin Irimaș, ab
solvent 1958. A treia generație
— medicul șef al regiunii Cri- 
șana — doctorul loan Popa, 
absolvent 1952.

întîlnirea nu este deloc în- 
tîmplătoare. O tradiție a ace
stor ani îi determină pe res
ponsabilii activității sanitare 
să-și însoțească personal tinerii 
colaboratori la noul loc de 
muncă. Mașina regiunii se 
pregătea sâ plece în orașul 
muncitoresc Dr Petru Groza, 
pentru a o conduce la post pe 
Rodica Szabo. Mașina raionu
lui urma sâ plece cu Victoria 
Hossu la Dobrești, locul de 
unde se extrage bauxita pen
tru marea Uzină de alumină de 
la Oradea. Peste cîteva ore nu 
va mai fi timp de discuții și 
nici de emoții. Se pare că ab
solventul, ca și actorul îna
inte de spectacol, își consumă 
ultimele clipe ale „tracului" 
înainte de „intrarea în scenă" 
după care totul reintră în nor
mal...

Dar pentru moment o la- 
crlmă-două nu sînt de neînțe
les. Aparțin Victoriei Hossu.

Va fi singură, intr-un loc stră
in... Familia, la Timișoara (ta
tăl ceferist, o soră profesoară 
de matematică, un frate la 
școala de subofițeri)... O sur
prinzi calculînd in minte dis
tanța : nu, nu e prea departe, 
dar nici prea aproape. Și e si
gur că, de multe ori, vei ami
na din proprie inițiativă reve
derea : pacienții te așteaptă !

— Vom dispune acum, ex
plică cu răbdare doctorul Iri- 
maș, de 118 medici în Beiuș 
adică un medic la circa 960 de 
locuitori. Mai avem pînă să fl- 
tingem media optimă pe țară 
din acest an — 698 locuitor': 
pentru un medic — dar, dacă 
ne gîndim că pînă în 1944 ra-

INSTANTANEU
ionul avea cu totul trei me
dici...

Limbajul cifrelor pare s-o fi 
înviorat puțin pe Victoria . 
primul zîmbet. Comparațiile 
continuă : în Gurahonț am gă
sit o clădire părăginită, cu 
geamuri sparte, fără uși...

— Dar eu ? intervine șeful 
sanitar al regiunii, 
repartizat în '52, 
mi s-a spus : „Fii 
loc greu I... Poate 
băm 1..." Nici n-am vrut 
aud... Cabinetul și locuința a- 
veau pămînt pe jos, era frig, 
lipseau utilajele...

Sîrbii fiind tot în regiunea 
Crișana, doctorul Popa i-a ur
mărit evoluția 
cal, cu proprii 
mai clar, mai 
convingător se 
fața proaspeților 
cuvîntul magic : 
Progresul... E 
toate planurile : 
title de lucru și 
la prima de 
mare decît un salariu întreg

Cînd m-au 
la „Sîrbii" 

atent, e un 
ți-l schim- 

să

pe plan medl- 
săi ochi... Tot 
pregnant și 

conturează în 
absolvenți, 

deosebirile., 
evident, pe 
de la condi- 
locuință pînă 

instalare, mai

și dublă sau chiar triplă în 
locurile de muncă măi grele...

Rodica Szabo a și înțeles 
toate acestea. Pentru ea, ezi
tări nu mai există. Doar do
rința de a începe prima zi de 
activitate și-o va trăi în sinul 
familiei: și-a adus copilul 
(Bruno, un an și opt luni), o 
însoțește soțul (Arnold, 32 de 
ani, fost maistru de șantier la 
Oradea, acum în anul VI la 
Facultatea de arhitectură din 
București). După un an va în
cepe și el noua muncă de ar
hitect. Tot în regiunea Cri- 
șana. Sediul familial va ră- 
mîne în Orașul Dr. Petru 
Groza...

„Ți-ai ales apartamentul ?“ 
— o întreabă zîmbind medicul 
șef al regiunii. Și iarăși între
barea asta sună, pentru cei 
care își începuseră activitatea 
cu ani în urmă, atît de nou..

„Generațiile" fac un ultim 
schimb de experiență, docto 
rul Popa reamintește etapele 
dezvoltării sale profesionale 
Doctorul Irimaș își confruntă 
propria biografie cu cea a ra
ionului : e specialist în organi
zarea sanitară, soția sa e on
colog... Problemele depistării 
și tratării cancerului pe plan 
raional fac nu o dată obiec
tul discuțiilor conjugale.

Zîmbetul Victoriei Hossu o 
devenit tot mai vizibil. Cău
tăm să-i ghicim înțelesul. Nu 
se datorează numai cunoaș
tem condițiilor. E rezultatul. 
în primul rînd, al acestui dia
log spontan, prietenesc, dintre 
reprezentanții celor trei gene
rații. De mîine, interlocutorii 
se vor numi „șefi", dar tn 
clipa aceasta sînt doar colegi, 
un pic mai vîrstnici și mult 
mai bogați în experiență. Sînt, 
in definitiv, martorii vii al 
vertiginoaselor transformări 
din zilele noastre.

IONEL HRISTEA

ab- 
De

țineau că, în cazul co
lectivității studențești 
asemenea „uscături" pot 
fi recuperate.

— Aflîndu-ne la mar
ginea unei păduri, ad- 
nirind-o — mărturisea 
Emil Stancu, locțiitor al 
secretarului Comitetu
lui U.T.C. al Universi
tății — nu întotdeauna 
ne gîndim că frumuse
țea pădurii o dă, de 
fapt, frumusețea fiecă
rui copac în parte. Cum 
nu întotdeauna ne gîn- 
lim, cînd este vorba de 
in colectiv studențesc 
— o facultate, un an, o 
grupă — că prestigiul 
icestuia depinde, în ul- 
imă instanță, de presti
giul de care se bucură 
'iecare student 
oarte.

...Studenții se 
îește ca fiind o
le muncă neobosită, în 
:are viitorul inginer, 
irofesor, medic, econo- 
nist. artist își îmbogă
țește mintea și sufletul 
:u tot ce a creat mai 
bun omenirea — în do
meniul profesiunii pen
tru care se pregătește 
;i în alte domenii ale 
cunoașterii —, cu fru
moasele trăsături de 
viată demnă. cinstită, 
ntensă. Depășind ado
lescența, tînărul aflat 
De băncile facultății 
capătă. în contact

defi-
etapă

EXPOZIȚIA BIENALĂ

viața universitară, un 
plus de maturitate, de 
seriozitate, de responsa 
bilitate — un plus de 
personalitate.

— Profesiunea de 
dascăl — declară acad. 
Nicolae Teodorescu — 
mi-a oferit prilejul să 
cunosc îndeaproape ti
neretul studios. Nu
că este satisfacția de a 
constata că lumea am- 
fiteatrelor dovedește fa
ță 
te. 
la 
ța
tegra acelui 
demic" 
zat întotdeauna viata u- 
niversitară și care nu 
exclude ci, dimpotrivă, 
imprimă o 
optimistă, de 
tineresc.

Cu prilejul 
se rotunde" 
sitatea din
care a reunit în jurii’ 
ei reprezentanți ai ma! 
multor facultăți. s-a 
făcut însă auzit regre
tul că asemenea ' fru
moase însușiri nu ca
racterizează pe toți stu
denții, că în colectivi
tatea universitară apar 
și excepții.

Faîsa tinerețe a 
unor tineri unii

Ste- 
Fa-

mi-
de sine mari exigen- 
Observ cu bucurie 

studenții mei tendin- 
firească de a se in- 

„stil aca-
care a caracteri-

atmosfere 
romantism

unei „me 
la Unive”»,
București.

— Observ la 
dintre colegii mei 
ne-a spus Steliana 
rian din anul II al 
cultății de filozofie — o
acută lipsă de tinere
țe. Firește, mă refer la 
tinerețea spirituală — 
prin care eu înțeleg ne
voia ființei umane de a 
se depăși. Declarîndu-se 
„plictisiți" (personal 
consider plictiseala o 
infirmitate penibilă, un 
semn de inferioritate 
spirituală) — aceștia 
refuză efortul, refuză 
munca.

— Cunosc cîțiva bă
ieți din căminul „Gro
zăvești" — își arată su
părarea Dumitru Popa 
din anul V al Facultă
ții de drept — care trag 
de timp ca de-un gumi
lastic : ore și zile în
tregi sînt în stare să nu 
facă nimic.

— Poate că aceștia 
nu-și pun problemă vii
torului ; n-au idealuri 
năzuințe, nu se gîndesc 
la nimic ?

— Nu-i adevărat — 
intervine Constantin

Nedea din anul IV al 
Facultății de chimie. U- 
nii dintre ei au idealuri 
mărețe, țintesc afirma
rea în știință, în artă. 
Bineînțeles, după 
solvirea facultății,
obicei — atitudinea de 
nepăsare și somnolență 
este generată și între
ținută de doi factori de- 
terminanți : 1. O opti
că falsă — că succesul 
în profesiune n-ar de
pinde atît de cunoștin
țele acumulate în fa
cultate, cit de anume 
însușiri pe care în fa
cultate 
arăți ; 
legilor 
nifestă 
prin „jena" de a-i tra
ge la răspundere, alte
ori activ, prin neînre- 
gistrarea absentelor în 
jurnalul de grupă.

— O optică falsă — 
își exprimă opinia Va- 
sile Neagru din anul IV 
al Facultății de 
— poate juca și 
de renghiuri. De 
am colegi care 
cîndu-se strident, fluie- 
rînd în sălile de specta
cole, acostînd trecătoa
rele pe stradă sînt con
vinși că-și afirmă per
sonalitatea. cînd 
încalcă normele 
gust.

— Apreciez 
care se exprimă intere
sant. atrăgător, convin
gător, băieții care au o 
etică pretențios modela
tă — completează Ma
riana Gheorghiu din 
anul III al Facultății 
de limbi slave. Mi s-a 
întîmplat însă zilele 
trecute, la o reuniune 
studențească, să cunosc 
un tînăr care vroia să 
frapeze, să „șocheze" 
nrintr-un vocabular de 
bulevard. L-a compăti
mit ; sărmanul nu-și dă
dea seama că era ridi
col.

— Acest „student — 
ridicol" — arată Bucur 
Ionescu din anul V al Fa
cultății de matematică- 
mecanică — ne este co
leg și se întîmplă, cî- 
teodată să avem o im
presie bună despre el. 
înțelegem atunci că el 
rezumă disciplina uni
versitară numai la ca
drul în care învață : 
facultatea. Dar discipli
na universitară depă
șește acest cadru și îi 
cere studentului să aibă 
o ținută academică.

Un proverb spune că 
„pădure fără uscături 
nu există". La „masa 
rotundă" de la Univer
sitate s-au făcut auzite 
însă interesante opinii, 
fundamentate sociologic 
și' psihologic, care sus-

„Fâceți-vd amici 
pe cei care sînt 
gata sâ vâ cen
zureze”

n-ai cum să le 
2. Toleranța co- 
— care se ma- 

uneori pasiv.

drept 
altfel 
pildă, 

îmbră-

de fapt 
bunului

băieții

— îmi văd reflectată 
personalitatea — afirmă 
Doina Boțoman din anul 
III al Facultății de drept
— in atitudinea colegi
lor, a prietenilor față de 
mine.

Desprindem din a- 
ceastă afirmație aspec
tul unei complexe sin
teze : cerința majoră a 
celor din generația 
noastră de a-și cunoaște 
specificul personalității. 
Și nu ne mirăm atunci 
cînd observăm la cei 
mai mulți tineri nevoia 
descoperirii propriei lor 
imagini oglindite, în co
lectivul din care fac 
parte.

— Se întîmplă însă, 
și aici intervine dram?
— observă St.eliana Ste- 
rian — să faci 
dintr-un grup de 
teni (cuvîntul, în 
caz, se cere pus 
ghilimele) care să 
flecte o imagine 
a personalității tale.

— Ca să nu rămînem 
în domeniul teoriei...

— Cu cîteva seri în 
urmă, o studentă din 
cămin, foarte elegantă 
si foarte cochetă, dar 
care nu-și făcea nicio
dată curat în 
se ducea 
„Prietenele" 
mirat ținuta, i-au spus 
că-i foarte drăguță, pen
tru ca după ce fata res
pectivă nu mai era de 
față, să aud completa
rea : „Dacă ar 
băiatul ‘ acela să-1 
și camera".

— îmi place —
nea Sandra Iliescu din 
anul IV al Facultății de 
drept cu convingerea 
vîrstei de 20 de ani — 
să-mi aleg prieteni sin
ceri, în stare să-mi spu
nă deschis tot ceea ce 
cred despre mine. S-a 
exprimat aici părerea
că prietenul trebuie
să-ți semene în păreri 
în gînduri, în năzuințe. 
Eu sînt pentru prietenia 
care are la bază acea 
..armonie a contradicto- 
rialitătii", cînd prietenii 
fără să-ți semene leit, 
te completează. îți tre
zesc în suflet ambiția 
hărniciei, ambiția de 
a-i ajunge, de a-i de
păși. Vă amintiți cuvin
tele lui Anton Pann :

parte 
prie- 
acest 
între 

i re- 
falsă

cameră, 
la întîlnire. 
ei i-au ad-

veni 
vadă

spu-

„Prietenul adevărat 
este acela care te în
deamnă la bine, nu care 
îți laudă nebuniile".

— Cunosc cazuri la 
noi în facultate — rela
tează Mariana Statica 
din anul II al facultă
ții de fizică — cînd unii 
studenți lipsesc de la 
cursuri numai pentru 
că au certitudinea că 
nu li se trec absențele 
în jurnal, acostează tre
cătoarele numai Dentru 
a fi „aplaudați" de că
tre cei din jurul lor... 
Exigența colectivului 
este o înălțime morală 
pe care ei n-au posibi
litatea s-o atingă.

Un punct de vedele 
comun : opinia hotărîtă 
a prietenilor, a colegi
lor, atitudinea intransi
gentă și deschisă 
arma cu cea mai 
bătaie. în stare să 
pe drumul de 
demnitate pe acei
care manifestă «nnerfi- 
cialitate în învățătură, 
în comportare, în ți
nută.

este 
lungă 
aducă 
înaltă 
tineri

On suflat oa care 
îl deschizi cu un 
surîs...

Personalitatea tînăru- 
lui nu îngheață într-un 
punct fix ; în anii stu
denției modul de gîndi- 
re, idealurile cunosc o 
anumită maturizare și 
profunzime, preferințele 
spirituale se diversifică 
devenind mai bogate și 
mai complexe. în ace
eași măsură trebuie să 
crească și răspunderile 
educației — dirijarea 
procesului de formare 
a personalității presu- 
punînd subtilitate, com
petență. Se cere, de a- 
semenea. ca măsurile e- 
ducative să se răsfrîn- 
<*ă asupra întregului co
lectiv studențesc. dar 
mai ales asunra fiecărui 
student în parte.

— Se știe că asocia
țiile au datoria să cre
eze cadrul organizat în 
care să se manifeste 
spiritul combativ al o- 
piniei studențești. Une
ori însă — apreciază 
Dumitru Popa — acest 
lucru nu reușește. Moti
vul : rigiditatea, 
sul de dascălire... 
fletul studentului 
deschizi cu 
dacă știi să-i 
mentul că 
din proprie 
De baza eforturilor 
rîndirii lui. nu din sim- 
nlă supunere pasivă. 
Excesul de dăscă’ire 
duce la apatie, la indi-

ADRIAN VASILESCU

exce- 
Su- 

i îl 
un surîs 
dai senti- 
acționează 
inițiativă.

?1

CRONICA

PLASTICĂ

MĂRGINEAN :Sportive'ION PACEA i VIOREL

de pictură și sculptură
O expoziție bienală

comunică ceva 
din fiorul con

fruntărilor artistice de 
amploare, ceva din gra
vitatea popasului înche- 
ietor de etape. Necesi
tatea delimitării, con- 
chiderii devine parcă 
implicită. In mod ine
vitabil, judecățile de 
valoare tind să depă
șească individualul mat 
bine zis să-l subsumeze 
generalului, în căuta
rea unui profil, a unei 
specificități care să de
limiteze plusul sau mi
nusul valoric pe care 
arta plastică îl poate 
înregistra pe parcursul 
unei perioade de timp 
oarecare Desigur că și 
pentru act ala bienală 
cea mai. la îndemină și 
de neevitat posibilitate 
de apreciere rămîne ra
portarea la manifestă 
rile similare anterioare 
față de care e sensibil 
ascendentă Mai așeza 
tă în Manșele ei mai e 
levată ca intenții, arta 
plasticlenil.or noștri. în 
deosebi pictura, atinge 
prin numeroase nume 
certitudini: noul, acolo 
unde e prezent, fiind 

fructul pătrunderii, de
liberării, necesității și 
nu un bol neasimilat, 
transformat de unii în 
instrument de epatare 
și exchibiționism artis
tic ; salturile deconcer
tante în creația acelu
iași artist vădind evi
dent fenomene inciden
tale și nu permanente ; 
raporturile artei con
temporane cu tradiția 
cultă și populară fiind 
înțelese mai aproape de 
dimensiunile lor reale 
Ceea ce impietează asu
pra udei considerații 
favorabile globale, uni
tare, nu se datorează 
atît demarcării nete 
dintre genuri (pictură 
sculptură) cit mai ales 
diferenței de valoare 
poate prea pronunțată 
dintre ele. Sculptura 
manifestă o inexpHca 
bilă sărăcie afectivă și 
de idei, o nefireasca o- 
hoseala și inconsistentă 
Teme majore, de eter
nă inspirație pentru dai 
ta creatorului sfîrșesc 
caricatural. O ..fante
zie" din ciclul MUNCA 
se chircește cu genun 
chii la gură în plan ori 
zontal (cam prea multe 

lucrări în expoziție a- 
mintesc prin dispunerea 
spațială, raport dintre 
gol și plin, ori parfum 
„arhaic" de arta lui 
Moore), un trup uman 
căruia o spasmodică a- 
natomie expresionistă îi 
răpește căldura, ideea 
de frumusețe a actului 
creator uman. O altă 
lucrare „Pace", uh chip 
de fată, plat, turtit, „în
nobilat" și el cu trăsă
turi neolitice, adună lin
gă tîmplă, în forme 
divizate, meschine, <i 
pasăre ciudată în tuga 
de „naturalism" a sculp
torilor noștri, pare că 
s-a instituit o întrecere 
acerbă în a descoperi 
volume patologice, lom- 
broziene. sinonime pen
tru ei cu singularul, ex
cepționalul. nemăWăZu 
tul: O țărancă din Mus 
cel, ascetă, cu chip de 
vrăjitoare pare cobo 
rîtă acum dintr-o ero 
Ică mitologie scandina 
vă. un portret de „mi
reasă" (care se miteo 
numi in definitiv ori
cum) îți sugerează un 
tip uman bolnăvicios șl 
inexpresiv, o „Poma
nă", stranie încrucișare 

între ranguri poartă în
semnele abundenței mai 
mult îh Simbolul căfe-i 
ornează capul: strugu
rii. Sărbătorile cerealie
re pe care le simți sim
ple pretexte se înscriu 
în același „univers" 
„Rod bogat", e o „loca
lizare" fidelă a sculptu
rii egiptene arhaice, în 
timp ce „Recolta" — 
un masiv bloc de tra
vertin din care răsare 
un cap de zeitate pa
gină. te poartă undeva 
îh Mesopotamia sau 
Etruria (lucrarea. „Săr- 
bătoăre" în care trei fi
guri grotești dezvoltă un 
dans de aceeași facthrn 
totul fiind susținut de 
un soclu-sarcofag. îm
podobit cu frumoase 
băsorellăfun antice). Te 
întrebi, pe bună drevta 
te, ca și vizitatorii, de ce 
artiștii noștri plastici 
sînt nevoiți să- și culea 
gă „recoltele" din tlm 
puri atît de îndepărta 
te, și de pe cîmpiile A- 
siei mici sau Africii. Te 
întrebi și pe bună drep- 
'ate — căci întrebările 
'• asăltea-ă tn stoluri 
după, vizionarea expozi
ției — ce legătură are 
acest gen de lucrări 

fie cu tradiția artei 
noastre culte, fie cu tra
diția artei noastre popu
lare, ce menire estetică 
vor îndeplini în școlile, 
căminele culturale sau 
instituțiile pentru care 
au fost achiziționate ? 
Foarte mulți expozanți 
nu greșesc tehnic. ca 
rezolvare plastică (sînt 
doar specialiști) dar 
tot ei parcă nu văd și nu 
simt ritmurile vieții ca
re pulsează. în jurul lor, 
nu visează și nu se în
doiesc, nu găsesc moda
litățile generoase prin 
care să dăruiască seme
nilor lor acel, dram 
de poăzie și frumu
sețe pe care aceș
tia îl așpteaptă de la 
ei. Sînt și cîteva reuși
te în expoziție, dar nu 
ele stabilesc configura
ția ansamblului. Renun
țăm la chinurile tanta- 
l'ce de a cita selectiv 
nume, indicînd cititori
lor criteriul mult mai 
iudicios al unui cata
log : alfabetul.

Pictura, mult mai bo- 
fat reprezentată, se si
tuează dincolo de toate 
inegalitățile manifesta
te. pe un plan superior 
sculpturii. Căutările ex

tensive. excesiv de mo
bile uneori, s-au domo
lit parcă în favoarea 
profunzimii. Nu rare 
sînt pînzele în care tor
ța inefabilă a moștenirii 
artistice strălucește 
dens, neostentativ, ca 
o necesitate organică 
de oxigen, ca o garanție 
de solidaritate, de aco
perire a unor valențe 
estetice niciodată satis
făcute definitiv. Pasul 
egal și măsurat, dar si
gur, a adus multor plas- 
ticieni cîștiguri eviden
te. Lîngă un „Nud" pur 
și luminos încadrat în 
cunoscutu-i univers fa
bulos, sădit acolo cu 
grijă din grădinile ico
narilor noștri; Ion 
Gheorghiu expune un 
„Peisaj" de vădită su
gestie geologică, în care 
viața germinează prin- 
tr-un strălucitor regn 
vegetal, limitrof parcă 
cu primele accente, cu 
primele forme de exis
tență animală. Simți la 
el ca și la alții, ușoara 
tendință de a părăsi va 
lențele narației plastice 
în favoarea unei idei, 
unui sentiment global 
foarte cuprinzător ca 
arie, adesea cu implica 
ții filozofice. Ion Bițan. 
pe un suport vag figu
rativ. nu lipsit de capa
cități poetice grefează 
formula ..arf’on-pain 
tî.na"-ului („Documente 
istorice", „Natură stati
că"). Reîntîlnirea cu fi
gurile lui Pacea, monu

mentale, modeste și 
puțin stîngace, ne in
troduce în lumea unei 
candori spirituale cu 
care artistul se iden
tifică, dar pe care ne-o 
aduce voit neidilic și 
romanțios („Familie" 
„Sportive").

„Tîrg la Vișeu" sau 
„Dealuri" semnate de 
Viorel Mărginean mai 
poartă ceva din gran
doarea acelei „Ierni la 
Cenade" expusă la una 
din manifestările de a- 
cest gen anterioare. Plu
tește peste ele o robus
tețe, ,o demnitate și o 
franchețe rustică con
vertită, ca și la Gheață 
(de care se deosebește 
evident ca structură si 
paletă) în unic princi
piu de existență și crea
ție.

O poetică întîlnire în
tre pămînt și apă, între 
om și mediu realizează 
și Octavian Vișan în 
..Peisaj dobrogean" Ion 
Sălișteanu înclină în 
lucrarea „Vocile pămîn- 
tului" spre alegoria cu 
conținut filozofic (un 
soi de arbore al genera
țiilor ce unește plastic 
și metaforic generațiile 
pămîntului suprapuse în 
registre după principiul 
natural al depunerilor 
succesive), dar mai păs 
trează încă din zgu
ra literaturizării. Ma: 
spontană, mai degajată 
ca sentiment, ca emoție 

ni s-a părut lucrarea 
„Grădini".

Vasile Celmare redă 
la dimensiuni monu
mentale un subiect la 
care a revenit adeseori 
și în grafică („Odihnă" 
și în care efortul de 
sinteză cromatică și 
compozițională, de sim
plitate sugestivă e mai 
evident aici, decît în 
lucrarea „Muntele Pie
tricica"). Cu densități
le și vigoarea, pe care 
o apreciasem într-o ex
poziție anterioară rea
lizează și Lucia Ioan un 
„Peisaj umbrian" în 
care fantasticul se întîl- 
nește, în sensul bun al 
cuvîntului cu sugestii 
ale picturii italiene pre 
renascentiste.

Ciudate ni s-au părut 
metamorfozele lui Sabin 
Bă.l.asa („Portrete") de 
astădată vădit metafi
zic a cărui manieră cu
noaște fluctuațiile feno 
menelor meteorologice 
Inconsistent, de o neaș 
teptată pauperitate a- 
fectlvă ni s-a înfățișat 
Constantin PiUuță. („Na
tura statică". „Pescari 
la bufet") a cărui mînă 
continuă să funcționeze 
într-un divorț evident 
cu ideea. Nici pentru 
Octav Grigorescu. trans
punerea tn ulei a reuși
telor din grafică, nu 
poate căpăta calificați 
vul de pictură („Compo 
zltie"). Uleiul, pasta i 

se opune încă cu încă
pățânare, cere alte tra
tări conforme cu densi
tatea și specificul lui.

într-un astfel de ma
terial, prin forța lu
crurilor nu putem enu
mera toate reușitele (și 
sînt încă multe) sau toa
te încercările mai puțin 
izbutite. Imposibilitatea 
o dă, între altele, numă 
rul imens de mare de 
lucrări care, atît pentru 
vizitatorul obișnuit cît 
și pentru specialist e 
dincolo de posibilitățile 
unei percepții retiniene 
normale. La reușita li
nei astfel de manifes
tări evident mai hună 
astăzi decît altele ante
rioare dar nesatistă.eă- 
toare față, de posibili
tățile plasticienilor nos 
tri ar contribui în pri
mul rînd abordarea u- 
nui sever criteriu selec
tiv din partea juriului 
Necesitatea pur adminis 
trativă de a face achi
ziții din expoziție te 
face să accepți un număr 
prea mare de plasticien' 
reprezentați adesea nu 
de cele mai bune lucrări 
ale lor, te face să înt.îl- 
nești mai rar un portret 
sau o natură statică (dat 
fiind că prețurile lor 
după un tarif prestabi 
Ut. sînt mai mici deci' 
al unui portret compo
zițional sau compoziție). 

| Poate că sistemul de a- 
chiziții din atelier ar fi 
mai rodnic, ar da posi
bilitatea unei selecții 
mai riguroase chiar în 
atelier în vederea achi
ziționării celor mai 
bune lucrări ale artis
tului, ar face ca într-o 
expoziție bienală, unde 
nu e obligatoriu să par
ticipe toți membrii U- 
niunii, să răzbată nu
mai lucrări de elevată 
ținută artistică, defini
torii atît pentru stadiul 
autorilor, cît și pentru 
stadiul artei plastice în 
ansamblu. Acest fant ar 
face ca aprecierile cri
tice să nu se împotmo
lească fără voia lor în 
niște hățișuri adminis
trative, ar face să creas
că infinit prestigiul li
nei astfel de manifes
tări. puțind fi pentru 
un tînăr artist chiar 
semnul, unei consacrări 
put.înd deveni pentru 
istoriografia artei con
temporane jalon, punct 
de referință.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

Notă. în sfîrșit 1 Ex 
ooziția este însoțită di 
un catalog cu reprodu 
cerile tuturor lucrări
lor 1 în sfîrșit cunoaș
tem și numele juriului l



FĂURITORII CELOR
Acolo unde cutele dealuri

lor de cretă Dorobanțu și To- 
praisar formează legendarele 
și mult cintatele văi Carasu și 
Siminoc, în centrul celei mai 
•ride zone a stepei dobrogene, 
de zece ani încoace Murfatla- 
rul alcătuiește o adevărată și 
mult căutată oază. O oază de 
o mie și ceva de hectare in 
imperiul bacusian unde măr
găritarele chihlimbarii ale 
ciorchinilor acumulează în zeci 
de milioane de kilograme a- 
nual soarele și apa, hrana pă- 
mîntului și munca omului. 
Este o acumulare eficientă, cu 
calități ce dă personalitate co
lectivului, care afirmă.

In toamna trecută, gospodăria agricolă de stat Murfatlar 
• împlinit respectabila vîrstă de... zece ani! Puțini, dar 
foarte semnificativi pentru a ilustra ce înseamnă dăruirea 
în muncă, materializarea eforturilor. In acest răstimp, 
practic s-a născut podgoria — de la cinci hectare cultivate 
în 1956 s-a ajuns acum la aproape o mie o sută ; rodul 
Murfatlarului s-a afirmat, a cîștigat piețe, fiind apreciat 
și solicitat în patria Bordeaux-ului și a Tokai-ului, în 
metropolele a încă unsprezece state europene. Colecțiile 
unității cuprind acum mai bine de o sută de medalii ob
ținute de Chardonnay, Pinot-Gris, Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir, varietățile de vermuturi, de Perla de Csabe, 
Afuz-Aly, Regina Viilor Muscat-Hamburg la diverse con
cursuri de vinuri și struguri din străinătate și din țară. 
Ordinul Muncii clasa I acordat răsplătește o dată în 
plus munca celor cîteva sute de salariați — muncitori, 
tehnicieni și ingineri — ce au urcat treptele meseriei, ale 
desăvîrșirii profesionale odată cu drumul, parcurs de 
gospodărie.

DIN EXPERIENȚA 
GOSPODĂRIEI 

AGRICOLE
DE STAT 

MURFATLAR

23000 00Cf LEI
BENEFICII

_ Amintind ți numai citeva din extremitățile cuprinse în 
bilanțurile încheiate de oamenii cifrelor ne apar mai 
clar, mai aproape de măreția lor, pașii făcuți spre dez
voltarea și întărirea ei economică de către gospodăria 
agricolă de stat Murfatlar. Trei mii douăsute optzeci kilo
grame struguri producție medie în primul an după con
stituire — aproape șapte mii cinci sute anul trecut ; 3,77 
lei cheltuieli pentru obținerea unui litru de vin în 1060, 
cu șase procente mai puțin în '66 ; o mie optsute optzeci 
și șapte litri vin din soiuri pure la hectar acum zece 
ani, peste trei mii acum ; cincisute patruzeci și cinci de 
mii lei beneficiu în 1957, PESTE 23 000 000 LEI consem
nați la sfîrșitul primului an al cincinalului. Fiecare metru 
patrat de teren s-a înscris astfel la gospodăria de stat 
Murfatlar cu un beneficiu net adus unității de doi lei și 
jumătate — ceea ce dovedește un înalt grad de folosință 
a pămîntului, o frămîntare și participare colectivă a celor 
ce muncesc aici pentru punerea în valoare a resurselor 
interne existente, pentru autodepășire — sarcini deosebite 
izvorite din documentele de partid.

1
Greutatea... I

i
kilogramului |

I
„Kilogramul... Cum putem 

«ă-1 smulgem, în plus, pămîn
tului pe oare-1 muncim, pe 
care-1 cunoaștem — avem 
pretenția — precum propriile 
buzunare. Unde se află acel 
buton pe care, apăsînd, să 
deschidă în față-ne belșu
gul ? Cit obținem și la ce 
preț ?“ — iată între ce coor
donate s-a desfășurat munca 
de fiecare zi nu numai a di
rectorului, inginerului șef, sau 
a brigadierilor, ci a tuturor 
acelora ce alcătuiesc colecti
vul gospodăriei agricole de 
stat Murfatlar, în mare parte 
(tineri. Totul s-a așezat în ba
lanța comparației. „Mă avan
tajează întreprind, nu — să 
vedem cum e mai bine".

în primăvară, ploile au 
făcut să se întîrzie la cîteva 
brigăzi cu tăiatul. Lipseau și 
oamenii cu pregătire pentru 
lucrarea respectivă. Se scutu
rau mugurii: ziua întîrziată 
se măsura în pierderi serioa
se. „Lucrăm noi" — au venit 
cu propunerea tinerii din cele
lalte brigăzi. învățați-ne cum 
să lucrăm și facem treabă ț“ 
S-a deschis, atunci, pentru 
vreo cincizeci de oameni o 
școală în aer liber, într-o con
tinuă mișcare. Zile în șir, și 
directorul, și inginerul șef, și 
alții au rămas în cîmp, prin
tre oameni. Astfel, fiecare din 
aceste hectare au ajuns, ca în 
toamnă, să aibă o greutate 
apropiată de cele de la brigă
zile lui Gheorghe Alecu, Vio
rel Munteanu, Bob Andrei, 
Dumitru Cuțitaru, Dumitru 
Dragoș unde s-au obținut opt- 
nouă mii de kilograme stru
guri.

„De ce, pe același rînd, doi 
butuci nu dau aceeași produc
ție?" — iată tema unei largi

dezbateri din iarna trecută la I 
învățămîntul agrozootehnic. I 
„S-au dezvoltat diferențiat" ■ 
— au venit răspunsurile. „Să-i ■ 
facem să se dezvolte uni- 1 
form !“ Și acțiunea se desfă- * 
șoară din plin la această gos- I 
podărie de pe Valea Carasu. I 
îngrășămintele, irigarea, tăie- 1 
rile de rod, lucrările în verde, I 
întreaga activitate desfășurată I 
in această direcție a convers. 1 
La sfîrșitul primului an, re- I 
zultatul a fost cel scontat: I 
peste 80 la sută din butucii 1 
considerați compromiși au I 
fost readuși în producție, dife- I 
rențele reducîndu-se conside- 1 
rabil (de la 1 800—2 000 kilo- I 
grame struguri la hectar în I 
1965, la numai șapte-opt sute 1 
anul trecut). Kilogramul a I 
căpătat, astfel, noi valențe, I 
numai cele cîștigate prin ■ 
sporul producției echivalînd | 
cu materia primă necesară I 
producerii a peste cincizeci * 
vagoane de vin din soiuri I 
pure. i

Printr-un efort colectiv, în I 
valoare au fost puse și alte ■ 
resurse. Ridicarea gradului de I 
mecanizare (circa 80 la sută | 
din volumul lucrărilor se 
execută cu mașinile), redu- I 
cerea pierderilor la recoltat I 
prin operativitate și alte mă
suri agrotehnice, aplicarea în I 
producție a inovațiilor și ra- | 
ționalizărilor propuse și-au 
pus puternic amprenta pe I 
cantitatea, calitatea și prețul ■ 
producției. Fiecare hectar a I 
produs cu cinci la sută mal | 
mult decît se planificase; . 
fiecare mie de kilograme de I 
strugure s-a realizat cu circa 1 
o sută de lei mai puțin ; be- I 
neficiul adus fiind de aproape I 
doi lei. I

La Murfatlar, kilogramul de I 
strugure are... greutatea sa.

„Pe ce am cheltuit leul?"
Sint destule cazuri cînd a- 

ceastă întrebare ne-o punem 
numai cu ceea ce ne aparține, 
după ce am făcut piața sau 
alte cumpărături. La gospo
dăria agricolă de stat Mur
fatlar se pune însă permanent 
■— și pe scară foarte largă — 
chiar și atunci cînd de justi
ficat rămâne numai un ban. 
întregul colectiv a ridicat un 
zid etanș in calea risipei. „Pe 
■vară — ne spunea comunistul 
Gheorghe Eremia — am avut 
pe aici unul, Ion Mihalache 
pe care-l interesa numai nor
ma. Calitate, pentru el, nu e- 
xista. L-am întors o dată, de 
două ori, de trei ori să-și re
facă ce practic nu făcuse. Dar 
el tot de normă era interesat. 
L-am scos afară. Nu puteam 
fi îngăduitori cu unul - care 
venise să fure, chiar și legal, 
pani ce nu-i aparțineau".

Opinie. Opinie sănătoasă a

unui colectiv preocupat de a- 
tingerea unui țel: producție, 
calitate, rentabilitate. De a- 
ceastă opinie s-au lovit și 
alții. Și au cedat. S-au dus 
ori au rămas, dar conduși de 
alte principii.

Aceeași opinie a generat 
însă și frământări, căutări co
lective de soluții cu influen
ță maximă asupra reducerii 
prețului de cost. Mecanizato
rii și-au sincronizat mașinile 
cu nevoile producției, efec- 
tuînd și munci pe care setul 
de mașini, practic, nu-1 per
mitea. Cu 300 de ore funcțio
nare a crescut astfel produc
tivitatea muncii fiecărui trac
tor (două au lucrat cît trei), 
fiecare hectar arătură-norma- 
lă fiind realizat cu o economie 
de aproape zece lei față de 
planificare. La cramă s-a 
adaptat un dispozitiv la ma
șinile de stors, care a per

mis recuperarea în între
gime —• și industrializarea su
perioară — a mustului ce pînă 
atunci se pierdea. Cam 15—20 
de tone. Controlul prin leu și 
kilogram introdus la brigăzi, 
pe fiecare lucrare a condus, 
de asemenea, la economisirea 
cu pînă la 20 la sută a chel
tuielilor la prășit și stropit. Ca 
urmare, producția fiecărui 
hectar s-a realizat cu o eco
nomie a cheltuielilor de 280 
lei. Și gospodăria are 1 069 
hectare de vie...

Acestei preocupări se dato- 
rește faptul că încă de anul 
trecut s-a amortizat întregul 
volum de investiții făcut în cei 
zece ani de existență ai gospo
dăriei.

„Pe ce am cheltuit leul ?“ — 
întrebare permanentă; tema 
unei urmăriri de zi cu zi. 
Controlor al cheltuielilor zil
nice ? întregul colectiv.

Inginer
LAUREN? IU TUDOSIE

MARIA CAZARINOV 
mașinittă

VICTOR CROITORU 
mecanizator

NICOLAE ALEXANDRESCU 
tehnician

...DUPĂ 

ȘASE ANI, 

Ing.

GHEORGHE
POPA

OSCUl

ABLAI -

UNUL DIN

CINCIZECI

„A SEMNAT 

TOVARĂȘA 

MOISE L"

Realizările economice 
ce constituie acum mîn- 
dria întregului colectiv 
de la Gospodăria agrico
lă de stat Murfatlar sint 
plămădite pe o muncă 
nu numai de un an sau 
doi, ci pe o preocupare 
permanentă și multila
terală. Creșterea oame
nilor „din propria pepi
nieră" — cum aprecia 
tovarășul Constantin 
Dimian, secretarul co
mitetului de partid pe 
gospodărie — a consti
tuit cheia de boltă. Cu 
cinci sau șase ani în 
urmă GHEORGHE PO
PA, de pildă, era „tehni
cianul de la brigada X", 
acum e „inginerul agro
nom" — șeful secției a

„Strugurele și vinul 
trece prin miinile noas- 
re 1 Nici un bob de stru
gure și nici un strop de 
vin nu „rămin neatinse” 
și de miinile noastre, ale 
acestor șase sau șapte 
oameni ciți ne vedeți 
aici, la atelierul meca
nic ! Cum ar putea să ne 
ocolească dacă noi 
„stăm” in mijlocul dru
mului ? Reparăm, reali
zăm ceea ce nu este, 
îmbunătățim”.

Vorbe cu tilc, dar pli
ne de miez, izvorite din- 
tr-o realitate. Aici, în 
atelierul comunistului Ion 
Gheorghiu se execută 
toate reparațiile, capătă 
contururi dispozitivele și 
utilajele proiectate șl

Intre eprubete și re
torte, printre acizi și să
ruri, cu ochii în patru 
la gramaj, la reacții șl 
la nuanța culorii — așa 
am găsit-o pe tovarășa 
RĂDIȚA MOISE, membră 
a biroului organizației 
U.TjC. Era într-o încor
dare maximă. Ca în fie
care zi, de altfel, pentru 
că locul ei de muncă e 
laboratorul — pe bună 
dreptate considerat sta
tul major al gospodăriei 
— locul de unde, prin 
mii de fire (firele fiind 
probele efectuate) toate 
indicațiile pornite tre
buie să aibă precizia 
ceasornicului, tn tarlaua

Inginer 
PETRE IONESCU

CONSTANTIN OANCEA 
mecanic de întreținere

Il-a, cel caret anul tre
cut, a aplidat pentru 
prima dată la Murfatlar 
defolierea laț vița de 
vie. metodă cu mare efi
ciență asupra acumulă
rii de zahăr în struguri. 
A asigurat astfel pro
centul cel mai ridicat de 
vinuri din soiuri pure la 
hectar.

Dar ca să ajungă la a- 
ceastă soluție, să con
vingă asupra avantaje
lor ei, a citit,is-a. docu
mentat, a contultat pe 
cel care i-a fost profe
sor de „Viticultură" — 
dr. docent Mircea O- 
prean de la facultatea 
de Agronomie din Cra
iova — pe ceilalți colegi. 
Cum însă întotdeauna

înaintate ca inovații de 
membrii colectivului, pre
ocupați de rezolvarea in 
condiții cit moi bune a 
nevoilor de producție. 
La bancul de sub fereas
tră, la strungul din celă
lalt colț și-a realizat in 
întregime însuși el, me
canicul de întreținere 
OSCUL ABLAI, aaaptarea 
propusă ca inovație la 
mașina de îmbuteliat ce 
permite lărgirea gamei 
de sticle cu care se poa
te lucra, utilizarea dopu
rilor metalice și instala
rea lămpii de control, 
toate cu influență direc
tă asupra îmbunătățirii 
calității, a creșterii pro
ductivității muncii și a 
reducerii cheltuielilor de

„X” nu se stă bine (sau 
ia) cu acumularea de ra
haturi ) în Iotul „Y‘ de 
vin s-a depășit alcoolul 
sau nu s-a ajuns la Mus
catul Ottonel tipic pod
goriei etc., etc. Zece mii 
de probe efectuate In
tr-un an, de șapte ori pe 
atitea posibilități de a 
se greși, de a da o co
mandă nepotrivită și a se 
ajunge la moartea sigură 
a unui vin exceptional 
sau a unui strugure bun. 
Dar nu se greșește. „Se... 
cintărește de zece ori 
un rezultat și se notează 
odată” — iată principa
la armă împotriva rebu
tului In podgorie ori în

efortul depus nu este în 
zadar Popa a cîștigat. 
Si nu numai el. Pentru 
1967 s-a propus genera
lizarea metodei intro
dusă la Murfatlar de ti- 
nărul inginer, de acela 
cu care, în ’60 secre
tarul organizației U.T.C. 
„pierduse" o după- 
amiază să-l lămurească 
să se înscrie la facultate.

Și, Gheorghe Popa nu 
este) o excepție la a- 
ceastă puternică unitate 
agricolă socialistă de 
stat dobrogeană. Petre 
Ionescu s-a... reprofilat : 
din contabil a ajuns in
giner agronom, ocupind 
acum postul de șef al 
secției cramă; tinerii 
Petru Oancea, Ștefan

producție. Prin această 
realizare, tovarășul A- 
blai, la 27 de ani ai săi, 
se numără printre pionii 
activi pe tabela de șah 
la Gospodăria agricolă 
de stat Murfatlar in re
zolvarea problemelor 
stringente ale producției.

Și, ca Ablai mai sint 
încă cincizeci. Mircea A- 
vram, Ion Arvente, Con
stantin Dimian, Mihai 
Stănculescu, Alexandru 
Conariov, Ion Gheorghe, 
Marin Meșteru, Lauren- 
țiu Tudosie — ca să a- 
mintim numai numele 
autorilor celor mai deo
sebite inovații aplicate 
în producție ce s-au con-

Cristea, Constantin Ca- 
trina, Nae Marin, Elena 
Vărzaru, prin școlariza
re, din simplii muncitori 
în cîmp au ajuns maiș
tri viticoli, oameni de 
bază ai gospodăriei.

Acum sint maiștri, 
peste cîțiva ani parcă 
vom cunoaște în ei pe 
inginerul agronom Oan
cea, Cristea, Catrina sau 
Vărzaru. Facultățile îi 
așteaptă. Și, mai ales 
gospodăria 1 Nu exage
răm cînd facem această 
afirmație pentru că la 
Murfatlar există de-a- 
cum tradiție; „a învăța" 
fiind verbul ce sc con
jugă aici de fiecare din 
cei cîteva sute de sala
riați.

■MM»

cretizat în peste 5 000 000 
lei economii. Numai rea
lizarea tractorului cu 
ecartament îngust (fo- 
losindu-se motorul de la 
Universal-26) a avut ca 
efect mecanizarea lucră
rilor de întreținere în 
plantația de vie cu dis
tante mici între rînduri 
și, ca urmare, realizarea 
unui volum de economii 
de peste 400 000 lei, a- 
nual, Ia cheltuielile de 
producție, iar adoptarea 
spalierului pitic în plan
tațiile tinere s-a concre
tizat și ea In reducerea 
cheltuielilor cu peste 
2 800 lei la hectar.

maistru viticol

cramă folosită cu suc
ces în această microuzi- 
nă a chimiei alimentare 
și ai cărei rezultat nu se 
măsoară în nimic altce
va decît în procentele 
calității, în mii de Iei 
cîștigați Ia venituri, la 
beneficii.

Conștiinciozitatea to
varășei Moise și a cole
gelor sale s-a măsurat 
exact anul trecut: nici 
o probă greșită, contri
buție directă la creșterea 
procentului de vinuri din 
soiuri pure.

E mare lucru cînd, a- 
colo unde te afli, reu
șești să te afirmi, să cîș- 
tigi încrederea celor din

jur. Tovarășei Moise, de 
pildă, ce altceva mai 
mult a putut să-i stabi
lească coordonatele per
sonalității decît aceste 
calități exteriorizate la 
tot pasul In cuvintele : 
„a semnat tovarășa Moi
se ? proba e garantată...".

Și, Ia gospodăria agri
colă de stat Murfatlar, 
ciți nu sint tinerii ce se 
bucură de această în
credere I Pe această cali
tate ce dă, mai mult ca 
arlce personalitate fie
căruia, s-a clădit... per
sonalitatea colectivului-, 
și tot ea este aceea care 
a stat ca piatră de teme
lie la baza succeselor.
■mm •

OCTOMBRIE, 
ZIUA A ZECEA

Bătălia se dădea pentru 
zahăr. Pentru acumularea de 
zahăr în struguri. Era ele
mentul determinant pentru ca 
pe cadranul cu două sectoare, 
unul — cel ce indică vinurile 
din soiuri pure — să eclipseze 
cît mai mult pe cel ce dă co
respondentul vinurilor su
perioare de regiune. (Cine nu 
preferă aurul în schimbul 
oțelului, fie el și vîdia ? 
Pentru aceasta era nevoie de 
soare — de căldură și lumină. 
Ziua cîștigată însemna mii de 
kilograme de zahăr cîștigate. 
cantități în plus de vinuri 
nobile. Dar, odată cu zece 
octombrie au venit ploile și, 
cu ele, un atac puternic de 
mucegai. întreaga recoltă era 
în pericol. O singură portiță 
de scăpare exista — execu

tarea intr-un timp scurt a re
coltatului. O singură ieșire...

„Totul depindea de oameni, 
de elanul și conștiința lor — 
aprecia tovarășul Laurențiu 
Tudosie — inginerul șef al 
gospodăriei. Ne-am adresat 
lor. Organizația U.T.C. — pen
tru că majoritatea sînt tineri 
cei ce lucrează în cadrul gos
podăriei noastre — a inițiat 
o vie dezbatere cu uteciștii. 
Cu acel prilej s-au făcut 
calcule multe și precise asu
pra cîștigului ce s-ar realiza 
printr-o acțiune operativă. 
Răspunsul a fost dat prin 
fapte : zi lumină în vie, efort 
aproape supraomenesc depus. 
Jumătate din recoltă a fost 
adunată bob cu bob. de pe jos, 
din frunze. într-o zi însă se 
lucra cit în două. Au fost în

tocmite planuri de acțiune ; 
începerea la recoltat făcîn- 
du-se, in fiecare tarla, cu 
parcelele infectate. Am cîști
gat. Și am cîștigat datorită lui 
Mircea Avram, Ion Arvente, 
Sebastian Boșoteanu, Gheor
ghe Tănase, Victor Croitoru, 
Elena Vărzaru și a celorlalți 
șefi de brigadă și muncitori.

Alături de celelalte măsuri 
întreprinse, operativitatea Ia 
recoltat a determinat ca pro
porția vinurilor din soiuri 
pure să reprezinte aproape 
dublul propriilor noastre pre
viziuni. Și la fiecare litru un 
beneficiu suplimentar de trei- 
patru lei. La cele șaptezeci și 
cinci de vagoane depășire s-a 
adunat ceva : 2 200 000 lei".

Mobilizare totală, efort și 
răsplată...
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Anii din urmă — ne spu
nea tovarășul inginer Cor
nel Stanca, secretarul co
mitetului U.T.C. — și în
deosebi cel de curînd în
cheiat, ne-au adus multe 
satisfacții. Ne dăm însă 
seama că avem resurse 
încă insuficient valorifica
te. Și, cum beneficiul ob
ținut constituie indicatorul 
sintetic al întregii noastre 
activității economice. în
treprinderea unor acțiuni 
care să determine crește
rea rentabilității preocupă 
— alături de ceilalți mun
citori și tehnicieni — și ti
neretul. Iată ce constituie, 
în 1967, program pentru ac
tivitatea noastră :

• Generalizarea In 
producție a defolierii ca 
pirghie importantă în 
îmbunătățirea calității 
vinurilor.

• Transformarea, pe 
circa 40 hectare, a viei 
cu port obișnuit în vie 
cu port înalt.

• Reducerea cu doi Ia 
sută a cheltuielilor de 
producție.

• Introducerea stro
pirilor de iarnă pe în
treaga suprafață plan
tată.

• Pentru reducerea 
cheltuielilor și creșterea 
productivității muncii, 
vom continua cu mon
tarea, la sistemele de 
susținere, a sîrmelor du
ble în patru și opt rin- 
duri.

• Pentru a asigura u- 
tilizarea la întreaga ca
pacitate a mașinilor și 
utilajelor moderne cu 
care va fi dotată gospo
dăria, organizația U.T.C. 
se va ocupa de pregăti
rea specială a zece din
tre cei mai destoinici 
dintre tineri.

• Participarea activă 
la efectuarea lucrărilor 
de extindere a suprafe
țelor irigate.

• Vor fi organizate lo
turi experimentale, ur- 
mărindu-se administra
rea îngrășămintelor, tă
ierile în uscat și lu
crările în verde.

• Obținerea a zece 
medalii de aur Ia con
cursurile de vinuri din 
străinătate.

Pagină realizată

de Ing. GH. FECIORU



Fotbal, Handbal, Volei.
Scrimă. Canotaj,
Box,
Șah,

Ciclism, Polo,
Natație, Box, Tir, Șah,

C333B
Baschet. 

Oină,
Popice, 
Tenis, POR]

CAMPIONATUL MONDIAL

DE HANDBAL
Intr-o cursă de slalom la

Concursul de schi de pe

ptrtla Clăbucet — Predeal

VERIFICAREA
VOINȚEI

mo- 

FOILETON
Primul act al preliminariilor 

celor patru grupe a luat sfîrșit 
duminică seara. El a decurs 
oarecum firesc. Fondul de 
surprize s-a epuizat cu ulti
mele două mai însemnate : e- 
chipa Iugoslaviei a învins pe 
cea a țării gazde, iar japonezii 
cîștigînd în fața norvegienilor 
au demonstrat că sînt în stare 
să învețe bine un sport 
care la ei este relativ nou și 
că pot fi mai buni decît acei 
care l-au învățat din tată în 
fiu. Privim acum ordinea ca
lificărilor : Grupa A — Iugo
slavia și Suedia; B — R. F. 
Germană și Ungaria, C — 
România, U.R.S.S. și D — Ce
hoslovacia și Danemarca. Echi
pele s-au încadrat în ierarhia 
anticipată de specialiști ca și 
de pasionafii handbalului. 
Spiritul luptei sportive și en
tuziasmul nu au înregistrat 
scăderi, dimpotrivă, antrenori 
și jucători, arbitri și organi- 
z tori, spectatorii suedezi în
șiși, din ce în ce mai numeroși 
la meciuri, vestiți prin cal
mul și indiferența lor au fost 
contaminați de febra com
petiției.

Cea mai spectaculoasă și 
dramatică dispută a acestei 
ultime zile a preliminariilor 
a fost furnizată duminică sea
ra, în moderna sală de la 
Eriksdsahlshallen, de meciul 
România—U.R.S.S., pentru că 
cu 5 minute înainte de sfîrși- 
tul meciului, România era 
teoretic, eliminată din campio
natul mondial. Handbaliștii 
sovietici, cum se știe, își îm
bogățiseră palmaresul cu o 
victorie strălucită, categorică 
asupra redutabilei formații a 
R.D. Germane.

Meciul a avut o desfășura
re infernală, adversarii, și 
unii și alții, au avut de par
curs într-un ritm îndrăcit 60 
de minute de mare luptă. 
După ce am condus noi la în
ceput cu două goluri diferen
ță, sovieticii au egalat luînd 
apoi și menținînd avantajul 
la unul sau două puncte tot 
timpul: campionii mondiali nu 
au reușit să-i întreacă decît 
la sfîrșitul celei de a doua 
reprize (din nou s-a dovedit 
că echipa noastră este o for
mație a finalurilor irezisti
bile). Tensiunea nervoasă, 
crisparea de la începutul me
ciului nu a mai putut fi înlă
turate decît cu 5 minute îna
inte de încheierea partidei. 
Dovada ? In primele 12 minu
te din repriza a doua nu s-a 
marcat nici un gol. Record 
neobișnuit la handbal. Klimov, 
unul dintre aspiranții la titlul 
de golgeteri, marcînd 8 puncte 
a pus mereu benzină pe focul 
ambiției jucătorilor noștri. 
Egalînd la 13, printr-un punct 
cu efect psihologic, înscris de 
același Gruia (cît de frumos

Corespondență 
telefonică 

de la trimisul 
nostru special, 
Vacile Căbulea

își încuraja coechiperii în 
momentele de uluitoare epui
zare l) urmat de altul al lui 
lacob — într-un moment la 
fel de prețios — șt ultimul 
tras cu sete de Moser (poate 
pentru că ratase multe) s-a 
pecetluit scorul la cifra cu
noscută 15—13 în favoarea

noastră. Publicul a aplaudat 
mult finalul meciului în care, 
prin faze subtile și derutante 
sportivii noștri au demonstrat 
calitățile unei echipe campioa
ne.

Victoria ne dă, astfel, posi
bilitatea confruntării în conti
nuare cu echipe redutabile : 
spadele vor fi încrucișate de 
6 echipe cu pretenții la titlu 
(Cehoslovacia, Suedia, R. F. 
Germană, U.R.S.S., Iugoslavia 
și, firește, România) care se 
vor tntîlni în sferturi de fi
nale. Privită din toate punc
tele de vedere, valoarea aces
tor echipe este atît de sensibil 
egală încît e greu de a face 
un pronostic. Aceasta și face, 
de altfel, caracterul pasionant 
al urmăririi întrecerii.

Cu un an și ceva In urmă a 
venit la Constanța val-vlrtej in
ginerul mecanic Răduț Comei 
și așa a grăit :

— Fraților I Eu, mare bas
chetbalist la Politehnica Timi
șoara, termlnind facultatea sfnt 
In pericol de a fi repartizat la 
un S.M.T. In Moldova. Voi 
aveți echipă de baschet, eu am 
talent, voi aveți case, eu am 
să capăt drept de joc și bine
înțeles șl o repartizare tn ora
șul Constanța.

Cei de la clubul Farul care 
nu stăteau de loc pe roze in 
clasament au acceptat, sau mai 
binezis au capitulat necondi
ționat tn fața lui Răduț care 
după primul meci a ridicat și 
prima pretenție.

— îmi dați casa că altfel nu 
Joc.

tn fața unei asemenea ame
nințări... oamenii au făcut cum

La sfîrșitul meciului doi specialiști români ne-au declarat:
IOAN KUNST GHERMANESCU — antrenor principal al 

echipei României . „Victoria ne bucură și ne dă speranțe. 
In acest meci, fiecare jucător a dat totul. Am ratat însă 
mu^ț PJea multe ocazii de gol, probabil și din cauza mizei 
mari . în grupa C acest meci a decis calificarea. Un meci șl 
mai bun vom face, sînt convins, în compania echipei Un
gariei. Principalul lucru este acum ca echipele să se odih
nească pentru că „maratonul continuă".

NEDEF NICOLAE — antrenor federal : „Meci de mare 
tensiune nervoasă, de mare răspundere pentru handbaliștii 
noștri care nu au jucat încă Ia posibilitățile lor, și-au creat 
multe ocazii dar le-au ratat copilărește. Un mare merit este 
acela că, deși au fost conduși aproape tot timpul, au avut 
tăria, au găsit resurse fizice și morale ca în fața unui ad
versar deosebit de puternic să Învingă.

O dată depășită această fază, credem că vor juca mai 
bine, mai relaxat, cu mai multă încredere în el".

Marți seara au loc următoarele partide : Suedia — Ceho
slovacia. la Hălsingborg, Iugoslavia — Danemarca la Kris- 
tianstad, R. F Germană — U.R.S.S. la Stockholm șl Româ
nia — Ungaria la Linkoping.

Fază din meciul România—U.R.S.S

Teleiotos AGERPRES

PRETENȚII 
IKIM'LE

A mai jucat un meci ei și-a 
adus aminte că n-are nici un 
chef să meargă la un S.M.T.

— lubiților dacă aveți SM.T.- 
uri în orașul Constanța bine 
dacă nu eu nu mai joc.

S.M.T. în Constanța Cu toa
tă bunăvoința celor de la Fa
rul nu s-a putut înființa — nu 
era Ioc pentru tarlale de grîu 
și porumb — d*r au găsit o so
luție.

— Răduț băiete, o să primești 
salariu dar de muncit nu te 
obligă nimeni...

Și l-au încadrat pe un post 
fantomă la T.C.E.H. Mergea 
doar să-și la salariul. Așa au 
trecut zilele, săptămînile, luni
le pînă cînd Farul a căzut din 
divizie. Atunci pretențiile au 
crescut.

— Joc, dar cu o condiție : 
să-ml asigurați o repartiție în 
orașul București.

Era peste poate. Puterile Fa
rului, și așa destul de mari 
după cum ați observat, nu mai 
puteau să depășească granițele 
regiunii Dobrogea din care cau
ză Răduț a refuzat să mai ia 
parte la Jocuri.

Ce vreți, om cu pretenții !, 
dom'le I E doar inginer și bas
chetbalist și el consideră că nu 
are nici o vină că nu a-au în
ființat S.M.T.-uri și în orașele 
Constanța, București etc. Ar fi 
ocupat și el un loc In «chemă 
că la serviciu tot nu se ducea.

C. GHINEA

COPILUL ORFAN
DE LA „ELECTRONICA"
în ultima vreme printre gru

purile vesele de tineri ce po
posesc la cabane, sau îi vedem 
drumețind pe potecile tăcute 
ale munților sau forfotind, în 
ținuta lor caracteristică, prin 
gările marilor orașe și stațiuni 
întilnim deseori și țineri de la 
Uzinele „Electronica" din Ca
pitală. și e firesc. în această 
uzină turismul se bucură de o 
mare popularitate. Pledează 
pentru acestea, mai mult decît 
orice poate, un caiet în ale că
rui file sînt consemnate impre
siile tinerilor care iau parte 
cu regularitate la frumoasele 
acțiuni inițiate de organizația 
U.T.C și de cercul de turism. 
Am găsit aici însemnări făcu
te după excursiile organizate 
la cabanele Gîrbova. Poiana 
Izvoarelor, pe Caraimant la 
Mamaia, Piatra Craiului și Dof 
tana. Alături de impresiile de 
neuitat, tinerii notează și noile 
obiective pe care ar dori să le 
viziteze Se realizează astfel 
și punctul de plecare în alege
rea noilor trasee ale excursii
lor viitoare Odată obiectivul 
stabilit se trece la o susținută

muncă de popularizare a noi 
drumeții — prin descrieri și 
fotografii — și de mobilizare a 
tinerilor. Bunele rezultate ale 
unei acțiuni sînt chezășia că 
următoarea va avea un succes 
amplificat. Pentru ca munca de 
mobilizare să aibă o eficiență 
maximă, organizația U.T.C din 
uzină a luat de curînd iniția
tiva ca tinerii, cu mijloacele 
pe care le au la îndemină să 
confecționeze în cele 6 secți 
princioale cîte un panou care 
să redea aspectele cele mai 
semnificative. legate de ex
cursii și drumeții, să cuprindă 
alături de popularizarea celoi 
mai atrăgătoare colțuri turis
tice din țară, noile trasee, sfa 
turile privind pregătirea ex 
cursiilor. activitățile utile ș' 
distractive în cabană etc.

Dincolo de unele succese e- 
vidente de acel teren fertil în 
care rodesc mlădițele pasiunii 
pentru drumeție, stau însă și 
o serie de neajunsuri. Cel mai 
important este faptul că totuși 
încă puțini tineri din uzină 
practică turismul Cifric vor
bind, 70 (cit au numărat par

ticlpanții cei mai numeroși la 
o astfel de acțiune) reprezintă 
doar 6 la sută din masa mare 
a tinerilor din uzină, ceea ce, 
să recunoaștem, este mult 
prea puțin atunci cînd ne gîn- 
dim că în întreprindere sînt 
ieste 1 200 uteciști.

pentru obținerea unor apro
bări, în fond legale și de strin
gentă necesitate, pentru ca a- 
ceste mașini să poată ieși din 
raza Capitalei. Așa s-a întîm- 
plat în cazul excursiei la 
Snagov sau la mare cînd s-au 
făcut astfel de „concesii" cu

DIN ACTIVITATEA

Șl... NEAJUNSURILE

UNUI CERC DE TURISM
Organizatorii turismului din 

tzină sînt tentați să explice 
iceastă situație prin lipsa 
Mijloacelor de transport. într-o 
oarecare măsură lucrurile așa 
stau. Atuncj cînd se organi
zează o excursie fără a se face 
apel la serviciile O.N.T.. adi
că atunci cînd sînt folosite ma
șinile uzinei sau cele puse la 
dispoziție de către I.R.T.A., are 
loc o veritabilă desfășurare de 
forțe, o suită de intervenții

condiția ca ele „să nu se mai 
repete !“ Merită aceste acțiun' 
ale uteciștilor, mult mai mult 
sprijin și înțelegere din partea 
I.R.T.A baza 3. Excursiile cu 
mașinile puse la dispoziție de 
uzină sînt desigur mai avan
tajoase. în primul rînd. timpu 
cuprins între sîmbătă orele 14 
și duminică orele 23 poate fi 
folosit mai rațional, iar în caz 
de nevoie traseul poate fi 
modificat.

ț

pe scurt
• Echipa de fotbal 

Dinamo Pitești a jucat 
duminică la Beirut un 
meci amical cu o se
lecționată a cluburilor 
locale. Fotbaliștii ro
mâni au terminat în
vingători cu scorul de 
3—2 (3—0).

• Fostul campion de 
șah al României, Vic
tor Cioclltea. a repur
tat un frumos succes 
internațional, cîștigînd 
turneul de la Regiio 
Emilia (Italia) le ega
litate de puncte : 8 din 
11 posibile, cu iugo
slavul Cirici. Pe locu
rile 3—4 s-au clasat 
Kosma (Cehoslovacia) 
șl Honfi (Ungaria) cu 
cite 7,5 puncte.

• La sfîrșitul acestei 
săptămîni, la Predeal, 
pe plrtia din Valea 
Pollștoacă, se va des
fășura un concurs in
ternațional de blatlon 
care va reuni la start 
selecționatele U.R.S.S. 
R. D. Germane, Fron
tal și României. Vi
neri se va disputa pro
ba individuală de 20 
km, sîmbătă este pre
văzută zi de pauză, 
iar duminică va avea 
loc Întrecerea de șta
fetă. Competiția va 
constitui o utilă veri
ficare înaintea campio
natelor mondiale pro
gramate Intre 17 și 19

februarie le Altenberg 
(R.D.G.).

După concursul de 
la Predeal, biatloniștii 
din lotul nostru repu
blican vor mai parti
cipa la alte două în
treceri de verificare. 
Este vorba de Sparta- 
chiada de Ia Oberhof 
(24—28 ianuarie) și 
concursul preolimpic 
de la Grenoble.

• Cea de-a treia 
,,Săptămînă preolimpi- 
că internațională” care 
va avea loc tn octom
brie la Ciudad de Me

xico, constituie o ade
vărată repetiție gene
rală tn vederea J. O. 
Tntr-un comunicat pu
blicat de organizațiile 
sportive mexicane se 
anunță că programul 
acestei ultime săptă
mîni preolimpice va 
cuprinde toate disci
plinele din cadrul 
Jocurilor Olimpice din 
1968. întrecerile vor 
dura 8 zile și se vor 
desfășura pe bazele 
sportive care vor găz
dui anul viitor Olim
piada.

PRONOSPORT
ETAPA DIN 22 IANUARIE

La concursul interredactional Inițiat de A.S. 
Loto-Pronosport, redacția noastră a solicitat 
părerea maestrului emerit al sportului. Ion 
Voinescu.

Astăzi publicăm pronosticurile pentru 
etapa din 22 Ianuarie 1967.

I Atalanta—Foggla 1
II Bologna—Lanerossi 1

III Cagliari—Brescia X
IV Florentina—Roma 1
V Internazionale—Mantova 1

VI Lazio—Juventus X
VII Lecco—Milan 2

VIII Torino—Napoli 1
IX Venezia—Spa! 2
X Alessandria—Sampdorla X

XI Catanz aro—Modena 1
XII Messina—Varese 1

XIII Savona—Catania X

Cu toate aceste greutăți evi
dente, considerăm că în uzi
nă se putea face mai mult, 
pentru atragerea tinerilor în 
practicarea turismului. Ne 
referim la faptul că turismul 
local — formă a activității tu
ristice deosebit de accesibilă 
— este aici insuficient pus în 
valoare. Monumente și locuri 
istorice care oglindesc pagini 
de glorie din istoria țării și 
a luptei poporului nostru, e- 
dificii ale artei și arhitecturii, 
cartiere noi, construcții indus
triale gigantice, sînt aici la doi 
pași de noi. Tocmai această 
apropiere, să ne țină... de
parte de ele ? Prea puține a- 
semenea acțiuni turistice lo
cale au fost organizate. Tu
rul orașului București cu au
tocarul, de exemplu, a rămas 
și astăzi o dorință neîmplinită 
a tinerilor. Cîte lucruri valo
roase, necunoscute nu avem 
lîngă noi. la tot pasul. Este 
lăudabil că s-a mers de două 
ori la Piatra Craiului, dar 
greu de înțeles de ce este o- 
colită Casa memorială „George 
Enescu", „Muzeul Satului". 
Muzeul „Gr. Antipa". Casa 
oictoruluj Gh. Tattarescu sau 
Muzeul Militar Central.

O parte din minunatele con
strucții bucureștene sînt cu
noscute tinerilor doar din au
zite. N-ar fi nevoie decît de o 
după-amiază pentru a cunoaște 
unele din ele : complexul stu
dențesc Grozăvești, cartierul 
Balta Albă, microraîonul din 
Drumul Taberei, magistrala 
Nord-Sud. sau cartierul Flo- 
reasca. S-ar putea afla o su
medenie de lucruri interesan 
te legate de metamorfoza — 
sub ochii noștri — în timn șl 
snatiu a acestor locuri. Cre
dem, de asemenea, că împre
jurimile Bucureștilor — recon

fortante locuri de agrement — 
trebuie să se bucure de aten
ția cuvenită: cabanele Pustni
cul, Buda-Argeș, Snagov sat, 
Mogoșoaia, dealul Cocioc sînt 
numai cîteva puncte de atrac
ție. Sînt numai cîteva din di
recțiile în care credem că ar 
fi bine să se orienteze activi
tatea turismului local la Uzi
na „Electronica". Desigur că 
la propunerea tinerilor și la 
inițiativa celor ce muncesc în 
cadrul cercului de turism, 
mai pot fi valorificate — prin 
cunoaștere — și o altă sume
denie de obiective. Pentru a- 
ceasta este nevoie însă de o 
preocupare sporită și de orga
nizare care să asigure reușita 
acțiunilor.

Organizația U.T.C. din uzină 
a luat în ultima vreme o se
rie de măsuri pentru ca acti 
vitatea turistică în viitor să 
cunoască o și mai mare dez
voltare. Este vorba de o mai 
strînsă colaborare cu comite
tul sindicaului și cu conduce
rea întreprinderii. Un prim 
rezultat este și acela că se va 
putea folosi în viitor autobu
zul pus la dispoziție în sco
puri culturale și turistice 
Colțurile turistice care vor 
lua ființă în aceste zile, vor 
îndruma tinerii dornici de cit 
mai multe întîlniri cu natura 
sau cu monumentele istorice 
și de artă — minunat prilej de 
înnobilare a minții și călire fi
zică — stimulîndu-le pasiunea 
nentru drumeție și cunoaștere 
Să reținem în sfîrșit că se 
nreconizează legături si schim
buri de idei în această direc
ție. cu organizația U.T.C de 
la Uzinele ..Grlvita Rosie" n 
cărei experiență în materie 
poate servi drept model

DRAGOȘ NICITUESCU

SPARTACHIADA
DE IARNĂ

„POFTIȚI
LA START

Aflate tn plină desfășu
rare, întrecerile primei 
etape a spartachiadei de 
iarnă atrag tn cluburi, 
popicării — grație popu
larității de care se bucură 
marea competiție a tuturor 
— un număr tot mai mare 
de tineri. Deși nu peste tot 
se poate vedea același en
tuziasm și aceeași preocu
pare pentru asigurarea or
ganizatorică a întrecerilor 
(tnțelegînd aci: populariza
re, mobilizare, punerea la 
dispoziție de săli și mate
riale) putem aprecia ca bun 
și însuflețit startul din 
această iarnă. Ne-am con
vins de acest lucru 
tind cîteva asociații 
reștene.

...Așa am ajuns în 
Dr. Staicovici, la 
greșul", club care îndrumă 
și dirijează activitatea 
sportivă din raionul Lenin. 
De aici împreună cu in
structorul Mihai Oprea am 
poposit la asociația sportivă 
de pe lîngă Fabrica „Iuta" 
care numără 789 de mem
bri.

Bucuroși că nimerisem 
într-o zi cînd erau organi
zate întreceri, ne-am 
„strecurat" în popicărie 
unde se disputau partide 
interesante. Gorun Nicolae, 
Sonia Stoica, Constantin 
Gheorghe sau Lina Lăzări- 
că — toți popicari cu vechi 
state — dădeau prețioase 
indicații. Bila, ascultătoare 
în mîinile lor, făcea rava
gii la „pline" și nu ierta 
la „izolate"... Președintele 
asociației, Petre Alexandru, 
ne-a condus in sala clubu
lui. Aci șahiștii dublați de 
„chibiți" se înfruntau în 
fața tablelor cu 64 de pă
trate. Sportivii de la „Iuta" 
își pun speranțe, pentru 
fazele următoare, în forța 
de joc și experiența șahiș
tilor Anghel Preda și Ște
fan Trușcă. Dacă la entu
ziasmul tinerilor de aci 
care îndrăgesc cu adevărat 
activitatea sportivă, s-ar 
fi adăugat un sprijin efici
ent din partea clubului 
raional „Progresul" în 
ceea ce privește asigu-

vizi- 
bucu-

strada 
„Pro-

1

1“
■

ție. Cei 270 de membri ai 
asociației sportive a între
prinderii de reparații uti
laje mecanice, se întrec în 
cadrul spartachiadei de 
iarnă la haltere, șah, orien
tare turistică și tenis de 
masă (echipa I.R.U.M. ac
tivează în campionatul ra
ional). Aceste discipline au 
fosț stabilite prin consul
tarea tinerilor și desigur în 
funcție de baza materială 
de care dispune întreprin
derea.

Oameni harnici și eu 
spirit de inițiativă, Dumi
tru Mitroi și Nicolae Ton- 
ciu au construit o halteră 
cu care se întrec cei pu
ternici. Vrînd parcă să ne 
arate dragostea lor pentru 
acest sport, cei doi au de
monstrat celorlalți sportivi 
stilurile triatlonului clasic 
la haltere. Tenisul de mu ’ 
prin partidele de dublu ia 
care am asistat sau șahul
— disputat la șapte mese
— cîștigă din ce în ce mat 
mulți simpatizanți. întrea
ga atmosferă „sportivă" de 
la I.R.U.M., vorbește de la 
sine _ despre frumoasele 
realizări datorate și unor 
activiști destoinici ai aso-

rarea echipamentului spor
tiv necesar, sigur că am fi 
avut prilejul consemnării 
unor rezultate și mai bune.

Care este în fond mult 
discutata problemă a asi
gurării materiale ? Știm 
doar că punerea la dispo
ziție a unui minim de echi
pament și materiale spor
tive necesare activității 
sportive de masă din aso
ciații, este o îndatorire pe 
care cluburile și-o prevăd 
— fără excepție — în pla
nurile de muncă. Numai 
că există practica de a se 
sorta mai întîi echipamen
tul, iar ceea ce prisosește 
(?i_ asta nu se prea intim- 
plă) sau este în prag de re
formă. se pune la dispozi
ția asociațiilor Dar nici 
măcar acest „echipament" 
nu a ajuns la destinație...

Dar să vedem cum stau 
lucrurile la o altă asocia-

ciației (ca N. Manolescu 
sau Constantin Vișan) care 
țin la prestigiul sportiv al 
întreprinderii.

Din partea clubului și 
aici sprijinul se reduce 
doar la... îndrumare. Ne
cesarul de echipament șu 
materiale și-l procură și 
gospodărește asociația cu 
propriile-i puteri. Cu ce 
sprijină clubul activitatea 
sportivă de masă din în
treprindere? Doar activi
tatea instructorului Mihai 
Oprea, axată pe mobilizare 
și instructaj este mult 
prea puțin. Cit din sumo 
nrevăzută în bugetul -clu
bului a ajuns la asociație 
și cum a fost folosită, ni
meni n-ar putea spune..

Oricum, marea competi
ție a tuturor — Spartachia- 
da — merită cu mult mai 
multă atenție.

Fotoreportaj de 
VIOREL RARA
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INFORMA 77/
Conducerea exploatării 
cunoaște „parametrii" 

fluctuației ?

COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica 
Socialistă România a ministrului

afacerilor externe al Olandei
Joseph Luns

La invitația guvernului Re
publicii Socialiste România, 
ministrul afacerilor externe 
al Olandei, J.M.A.H. Luns, 
a făcut o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, 
între 11—16 ianuarie 1967.

în timpul șederii sale în Ro
mânia, ministrul afacerilor ex
terne al Olandei a fost primit 
de secretarul general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, Nicolae 
Ceausescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer, de 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, și a avut convorbiri cu 
ministrul român al afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu.

Ministrul J.M.A.H. Luns a 
vizitat obiective de interes 
economic, cultural și turistic 
din București, Brașov și Valea 
Prahovei.

în convorbirile lor, cei doi 
miniștri au constatat cu satis
facție că relațiile româno- 
o’andeze se dezvoltă favora
bil.

Ei au subliniat însemnăta
tea hotărîrii prin care cele 
două țări au ridicat de curînd 
nivelul reprezentării diploma
tice și au acreditat ambasa
dori permanenți la Haga și 
București.

Cele două părți și-au ex
primat satisfacția că schimbu
rile comerciale între România 
și 'Olanda s-au dezvoltat și 
.?• constatat că există posibi
lități de a lărgi și diversifica 
cooperarea între cele două na
țiuni în doineniul economic.

Miniștrii afacerilor externe ■ 
au realizat o înțelegere de 
principiu cu privire la regle
mentarea problemelor finan
ciare în suspensie între cele 
două țări și în acest sens se 
are în vedere semnarea intr-un 
viitor apropiat a unui acord.

Ca urmare a interesului 
părților de a încuraja contac

tele și schimburile tn domenii 
ale științei, învățămîntului și 
artei, miniștrii au semnat, la 
13 Ianuarie 1967, un acord 
cultural româno-olandez.

Cei doi miniștri de externe 
au examinat, de asemenea, în 
spirit de sinceritate, unele 
probleme internaționale. Ei 
și-au exprimat convingerea că 
cele două țări pot contribui 
activ la soluționarea acestor 
probleme, favorizînd destin
derea internațională, dorită de 
ambele părți.

Ei au apreciat că dezvol
tarea între state a unor rela
ții bazate pe egalitate și res
pect mutual joacă un rol im
portant pentru întărirea păcii 
și securității în lume.

Reafirmînd importanța Or
ganizației Națiunilor Unite ca 
instrument al cooperării in
ternaționale, cele două părți 
s-au pronunțat pentru întă
rirea activității acesteia în 
conformitate cu principiile în
scrise în Cartă.

Părțile au exprimat convin
gerea că intensificarea ra
porturilor româno-olandeze, 
servind interesele ambelor po
poare, constituie totodată o 
contribuție la îmbunătățirea 
atmosferei în Europa, la cauza 
colaborării și înțelegerii intre 
toate statele.

Miniștrii au subliniat im
portanța vizitelor oficiale de 
o parte și de cealaltă și a 
contactelor personale în scopul 
promovării înțelegerii și în
crederii mutuale.

Ministrul afacerilor externe 
al Olandei, J.M.A.H. Luns, a 
transmis președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, și ministrului 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu. invitația gu
vernului olandez de a face o 
vizită oficială în Olanda.

Invitația a fost acceptată 
cu plăcere, data vizitei urmînd 
a fi stabilită pe cale diplo
matică.

Noi blocuri pe strada Negru Vodă din orașul Cîmpulung-Muscel

ACTUALITATEA
După tratative care 

iu avut loc în Bucu
rești, luni Ia amiază a 
fost semnat Planul de 
colaborare științifică 
ae anii 1967/1968, în
tre Academia Repu
blicii Socialiste Româ
nia și Academia de 
Științe a U.R.S.S. Noul 
plan prevede o inten
sificare a schimburilor 
de oameni de știință 
și de documentație, în 
probleme de mare ac
tualitate din domenii 
ca : matematica, fi
zica, chimia, biologia, 
geologia, medicina, 
științele sociale.

Din partea română, 
planul a fost semnat 
de acad. Dumitru Du
mitrescu, secretarul 
general al Academiei, 
iar din partea sovieti
că, de prof. G. D. A- 
fanasiev, membru co
respondent, secretar 
principal științific ad
junct al Academiei.

La solemnitate au

asistat acad. Miron 
Nicolescu, președintele 
Academiei, academi
cieni, cercetători știin
țifici, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor 
Externe. Au fost pre- 
zenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii So
vietice la București, și 
membri ai ambasadei.

După semnare, acad. 
Dumitru Dumitrescu și 
prof. G. D. Afanasiev 
au rostit scurte cuvîn- 
tări. Relevînd realiza
rea cu succes a planu
lui de colaborare pe 
anii 1965/1966, vorbi
torii și-au exprimat 
totodată convingerea 
că prevederile noului 
plan vor fi îndeplinite 
în condiții și mai bune, 
în interesul dezvoltării 
științei în cele două 
țări.

Luni a sosit în Ca
pitală Kim The Hi, 
noul ambasador ex

PLECAREA MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE 
AL OLANDEI

Luni dimineața a părăsit 
Capitala ministrul afacerilor 
externe al Olandei, Joseph 
Luns, care, la invitația gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră. Oaspe
tele a fost însoțit de funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Olan
dei ; Joonkheer J. A. de Ra- 
nitz, director general al afa
cerilor politice, M. Jan Mei- 
jer, director general al coope
rării internaționale, P. J. 
Polak, șeful Biroului pentru 
Europa orientală, și baron van 
Voorst tot Voorst, șeful de 
cabinet al ministrului afaceri
lor externe.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți Cor

neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, George Ma- 
covescu și Vasile Gliga, 
adjuncți ai ministrului, Ion 
Pas, președintele Institutului 
român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, Virgil 
Brădățeanu, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Ca- • 
■merei de Comerț, George 
Elian, ambasadorul României 
la Haga, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Au fost de față Joost B. 
Haverkorn van Rijsewljk, 
ambasadorul Olandei la Bucu
rești și membrii ambasadei.

(Agerpres)

traordinar și plenipo
tențiar al Republicii 
Populare Democrate 
Coreene în Republica 
Socialistă România.

STAȚIE -
PILOT

La Combinatul de 
cauciuc sintetic și 
produse petrochimice 
Jin Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a intrat 
în funcțiune o stație- 
pilot de producere a 
cauciucului sintetic, cu 
ajutorul căreia se vor 
putea elabora și veri
fica noi metode și mij
loace de îmbunătățire 
a calității și lărgire a 
gamei sortimentelor de 
cauciuc sintetic și la- 
texliri speciale, reali
zate în țara noastră.

(Agerpres)

Premieră la Teatrul „C. I. Nottara” cu piesa „Patimi" de Paul 
Everac. In scenă George Demetru, artist emerit și Eugenia 

Bosfnceanu
Polo : AGERPRES

101 lovituri de tun
(Urmare din pag. I) 

șă șl frenetică, celebrlnd 
rememorările la care chea
mă timpul, istoria.

In acest ceas în care cro
nica neamului a ctnlat fap
ta de Împlinire a unirii de 
la 1859 timpul ne conduce 
tenace pe una din magistra
lele Istoriei românești, por
nind din vremuri de de
mult, de clnd pe aceste 
locuri a căzut să tie zămis
lită pentru eternitate, nobi
la sămînță a acestui neam. 
Din aceste timpuri unirea 
de la 1859 șl de mal apoi 
de la 1918, era un fapt Îm
plinit în sufletele celor de 
același singe. ,,Rumânii — 
zice cronica lui Grigore 
Ureche, cit se află locui
tori (...) la Ardeal și la 
Maramureș de la un loc 
stntu cu moldovenii șl cu 
toții de la Rtm se trag". In 
vitregiile timpului polemica 
cu erorile scandaloase, ale 
celor ce pofteau pămîntul 
nostru, au Întreținut și nu
trit cultul neamului. Ureche 
șl Costin, Cantemir și Si- 
mion Dascălu, stolnicul 
Constantin Cantacuzino șt 
cărturarii școlii ardelene 
sint icoane ale spiritualită
ții românești ce vibrează, 
prin profunda lor omenie și 
incandescentul patriotism, 
rechemați la ceasul acesta 
istoric. Ei anticipează in 
trecerea așezată a Istoriei 
epoca eroică a mijlocului 
de veac, trecut, cînd lupta 
pentru unire șl împlinirea 
ei însemna „cheia de boltă 
fără de care s-ar prăbuși 
tot edificiu! național*.

24 ianuarie al fiecărui an 
nu Înseamnă numai a trece 
pe răbojul vremii încă o 
secvență de timp de clnd 
au răsunat cele 101 lovituri 
de tun vestind neamului 
împlinirea, parțială atunci, 
a unirii, cl șl un prilej de 
sărbătorire a conștiinței șl 
condiției universale a nației 
române. Necesitatea repe
tatei rememorări sărbăto
rești o definea și luceafă
rul poeziei românești, etn- 
tărețul sensibilității șl fala 
virtuților sale spirituale 
Mihal Emlnescu : „Sămtn- 
ța, din care a răsărit acest 
popor, e nobilă, poporul nu 
va pieri decît atunci, clnd 
românii vor uita noblețea 
seminției lor*.

Dar cine nu aude oare 
cele 101 lovituri de tun t

(Urmare din pag. I)

La club, aceeași atmosferă. 
O cameră foarte mare, dar 
goală, cu un șir de mese pe 
mijloc și o bibliotecă micuță 
într-un colț. Tinerii stăteau 
cu paltoanele pe ei. Nu sint 
cuiere.

Am discutat cu tinerii.
— Ar putea fi adusă aici 

măcar o masă pentru ping- 
pong — ne spunea tînărul 
topograf GHEORGHE ALU- 
POAIE, președintele comite
tului de cămin și responsabi
lul clubului tineretului, cit 
privește unele amenajări, ni 
se spune că tinerii nu vor 
păstra curățenia.

Ne-am amintit că tovarășul 
PETRE ȚĂRANU, secretarul 
comitetului de partid, apre
ciase faptul că tinerii din 
Leșul Ursului își construiseră, 
prin muncă voluntară, un ci
nematograf foarte frumos pe 
malul Bistriței.

— Nu v-ați gîndit să vă 
construiți în același fel cele 
necesare pentru cuprinderea 
unui număr cit mai mare de 
tineri în activitățile distrac
tive și sportive ? — i-am în
trebat pe tinerii prezenți.

— Eu. unul, nu m-am gîn
dit la așa ceva, dar dacă ci
neva ar veni cu asemenea 
sugestie sînt sigur că nu s-ar 
aștepta să se propună a doua 
oară — ne-a declarat utecis- 
tul VLĂSTAR ENACHE, con
tabil la secția de producție 
„Leșul Ursului". Am putea 
construi, de pildă, o popică- 
rie. Teren avem, piatră ?i 
lemn există din belșug, con
structori sînt, ingineri care să 
proiecteze de asemenea. Rft- 
mîne doar să primim sprijin 
din partea conducerii.

— Dar de ce există fluc
tuație așa mare, v-ați între
bat vreodată ?

Din cele explicate de tineri 
se poate desprinde concluzia 
că factorii care influențează 
fluctuația sînt diverși, că, în 
mare parte, nu trebuiesc 
căutați — așa cum ni s-a spus 
— în producție. Iată pe scurt 
cîteva cauze ale nemulțumirii 
tinerilor. întîi, SLABA OR
GANIZARE A TRANSPOR
TURILOR AUTO de la Ostra 
la Tarnita (7 km). Autobuzele 
D.R.T.A. vin neregulat, cu 
întîrzieri. nu vin în grup pen
tru a-i lua pe toți oamenii 
de la blocuri.

O altă cauză a nemul
țumirii tinerilor o constituie 
ATITUDINEA FAȚA DE MI
NERI A UNOR CETĂȚENI 
DIN COMUNĂ, CERTAȚI CU 
CIVILIZAȚIA ȘI CU REGU
LILE BUNEI CONVIEȚUIRI. 
Tinerii au declarat că le este 
teamă să meargă la cinema, 
la cămin sau la bufetul din 
comună. N-au scăpat de mal

tratarea huliganilor din Ostra 
nici inginerii, unii chiar cu 
familiile lor.

TINERII AU MAI RIDICAT 
PROBLEMA COMPORTĂRII 
BRUTALE A UNOR MAI
ȘTRI ȘI INGINERI. Unii au 
venit în abataje în stare de 
ebrietate sau în loc să-și vadă 
de treabă s-au culcat, antre- 
nînd și pe alții. Unele fapte 
ale cîtorva maiștri întrec orice 
închipuire.

Cefe constatate la Tarnița, 
le-am adus și la cunoștința 
tovarășilor Mircea Zosen, prim 
secretar, și Dumitru Ungurea- 
nu, secretar cu problemele 
organizatorice al Comitetului 
raional Gura Humorului al 
U.T.C. Dînșii cunoșteau o 
parte din cele relatate de noi. 
Altele nu. Ar trebui ca to
varășul Leon Spătaru, secre
tarul comitetului U.T.C. al 
exploatării, să informeze mai 
des și mai concret comitetul 
raional, să ceară mai mult 
sprijin, cu atît mai mult cu 
cit aici sînt condiții mai grele 
de muncă chiar și pentru co
mitetul și birourile U.T.C. 
Cea mai mare parte a orga
nelor U.T.C. se zbat să facă 
o treabă bună, organizează 
diferite acțiuni interesante, 
printre ultimele numărîndu-se 
și o întîlnire cu scriitori și 
poeți eunoscuti. Dar se pare 
că mențin încă un contact 
insuficient cu masa de tineri, 
pe care nu-i consultă cu con
secvență pentru a le folosi 
sugestiile, pentru a afla care 
sînt pretențiile lor spirituale.

Considerăm că ar fi nimerit 
ca însăși conducerea exploa
tării să inițieze discuții cu 
minerii — și nu numai cu ti
nerii — să participe la șe
dințele de bloc pentru a afla 
nemijlocit ce probleme gospo
dărești, de viață, de convie
țuire în comun ridică oame
nii. Este drept, nu-I ușor să 
sondezi părerile a peste 3 000 
de salariați. Dar nimeni nu 
impune ca totul să se rezolve 
cit s-ar bate din palme, 
într-un timp relativ scurt, 
conducerea acestei importante 
unități industriale poate afla 
însă multe lucruri și poate 
acționa cu mai multă promp
titudine mai ales în direcția 
permanentizării cadrelor, fac
tor de o deosebită importanță 
în asigurarea îndeplinirii pla
nului de producție. Proble
mele ridicate de tineri și con
semnate în acest articol pot 
constitui, de asemenea, una 
dintre primele teme de analiză 
ale conducerii întreprinderii 
miniere „Suceava". înființată 
la începutul acestui an la 
Gura Humorului, tocmai pen
tru â se putea coordona mai 
bine activitatea minerilor din 
această parte a țării.

Combinatul de
(Urmare din pag. I)

nuu pentru producția de mare 
serie a tălpilor înlocuitori șl 
covoarelor de cauciuc ; darea 
în funcțiune, în semestrul II, 
a unui malaxor de mare capa
citate pentru amestecurile de 
cauciuc ; îmbunătățirea tehno
logiei de uscare a pieilor ume-

cauciuc Jilava
de și punerea în funcțiune a 
uscătorului cu vid la tăbăcăria 
minerală.

Animat de un înalt patrio
tism, participînd cu elan la 
întrecerea socialistă, colectivul 
combinatului este ferm hotărît 
să-și îndeplinească cu cinste 
angajamentul luat pe anul 
1967.

La întreaga capacitate proiectată
Uzina de sîrmă și produse 

din strmă din Buzău a început 
să lucreze la termenul plani
ficat cu întreaga capacitate 
proiectată pentru prima eta
pă : 30 000 tone anual. în ace
lași timp a fost obținută sîrmă 
trefilată la profilele prevă
zute.

(Urmare din pag. I)

Țările române participînd 
direct în sec. XIV—XVI la 
lupta împotriva expansiunii 
otomane s-au bucurat pe plan 
european de un prestigiu im
pus de la sine cercurilor po
litice și cultural-științifice ale 
vremii. Unii dintre cărturarii 
umaniști ai timpului (Aenea 
Sylvio Piccolomini, Johannes 
de Soultanieh, Poggio Brac- 
ciolini, Flavio Biondo. Nicolo 
de Modrusse. Giovanandrea 
Gromo și alții) în referințele 
lor asupra ascendentei roma
ne a populației tarilor româ
ne, au accentuat uneori în
săși faptul că această popu
lație avea conștiința acestei 
ascendente și prin aceasta, 
implicit conștiința unității et
nice.

In ceea ce privește tradiția 
locală asupra originii și uni
tății etnice a poporului român 
se cuvine a semnala unele 
fragmente de cronici și de ti
părituri cu caracter eclesias- 
tic.

Așa de pildă, pentru Grigore 
Ureche ideea unității noastre 
etnice dincolo de delimitările 
arbitrare de ordin politic ale 
celor trei provincii românești, 
rezultă din faptul că românii 
din Transilvania, din Tara 
Românească și din Moldova 
vorbesc aceeași limbă și for
mează o aceeași unitate etni- 
co-spirituală. „De la Râm ne 
tragem și cu a lor cuvinte ni-i 
amestecat graiul".

Miron Costin în scrierea sa 
„De neamul Moldovenilor", su
bliniind aceeași idee a unității 
noastre etnice remarcă în cu
vinte de neuitat : „Biruitau 
gîndul să mă apuc "de această 
Osteneală, să scot lumii la ve

dere felul neamului, din ce 
izvor și seminție sint locuito
rii țării noastre Moldovei șl 
Țării Românești și românilor 
din țările ungurești, cum s-au 
pomenit mai sus, că tot un 
neam și odată descălecati 
sint".

în același sens găsim nu
meroase indicații în opera lui 
Nicolae Costin, Dimitrie Can
temir și Constantin Stolnicul 
Cantacuzino. Așa, de pildă. 
Constantin Stolnicul Canta
cuzino în Istoria Tării Româ
nești exprimînd direct ideea 
unității etnice a poporului ro
mân consideră : „Insă rumâni 
ințeleg nu numai pe aceștia 
de aici (din Tara Româneas
că) ci și din Ardeal, care încă 
și mai neaoși sint. și moldo
venii și toți cîți și în altă par
te se află și au această limbă... 
Pe aceștia, cum zic, tot ru
mâni ii ținem, că toți aceștia 
dintr-o fîntină au izvorît și 
cură".

Sentimentul acesta firesc de 
solidaritate națională, împlîn- 
tat adine în conștiința celor 
mai largi pături sociale și-a 
găsit expresia concretizat și 
în predosloviile unor scrieri 
cu caracter religios. Ar fi 
suficient de concludent în 
această ordine de idei să a- 
mintim de pildă Răspunsul 
mitropolitului Varlaam (1645) 
— replica catehismului cal- 
vinesc — adresat creștinilor 
din Transilvania sau Cartea 
românească de învățătură. 
Cazaniile lui Varlaam publi
cate la Iași în 1643. predoslo
via Noului Testament tipărit 
în limba română la Alba Iu- 
lia in 1648 de mitropolitul Si- 
mion Stefan precum si intro
ducerea mitropolitului Theo- 
dosie la Liturghierul româ

nesc publicat la 1680 în Bucu
rești de Șerban Cantacuzino.

Conștiința și sentimentul 
unității etnice concretizate în 
scrierile cu caracter istoric 
sau religios din acea vreme, 
corespundeau de fapt unui 
profund sentiment popular, 
foarte răspîndit, rezultat în 
mod indirect și al legăturilor 
economice păstrate de popu
lația românească din cele trei 
provincii. De fapt vicisitudi
nile politice — stăpînirea ma
ghiară și habsburgică în Trân

tele sale tipărite mai tîrziu: 
„...pe o bază de interese ma
teriale comune — numai vor
bim de Moldova și Muntenia, 
care formau economic o sin
gură tară, — cea dinții unire 
a românilor a existat, cînd în 
capul cărturarilor nu răsărise 
această idee, în unitatea per
fectă a vieții economice, aș
ternută pe unitatea perfectă 
a vieții generale și Ardealul a 
intrat și el în această viată 
prin intercirculatia româneas
că : un singur corp, un singur

sus s-a transformat și crista
lizat în epoca de descompu
nere a feudalismului in ideea 
revoluționară a unirii politice 
și formarea statului national 
român. Apariția acestei idei 
este urmarea firească a noilor 
împrejurări economice, ale 
noilor relații de producție. I- 
deea unității apare paralel cu 
celelalte idei politice ale de
mocrației burgheze : organi
zarea statului democrat bur
ghez și independenta politică.

Opera istorică și filologică

„Pentru că avem același 
început, același nume, 

aceeași limbă"
silvania și dominația otomană 
în Tara Românească și Mol
dova — n-au întrerupt nici
odată în mod complet legă
turile comerciale și culturale 
ale principatelor. Schimburile 
economice, mijlocite în spe
cial prin cele două mari cen
tre comerciale și meșteșugă
rești din sudul Transilvaniei 
— Brașov și Sibiu — schim
buri consemnate în numeroa
se Izvoare ale vremii, sint o 
dovadă a acestor puternice 
legături. Ele au avut în cursul 
secolelor însemnate urmări 
asupra dezvoltării social-eco- 
nomice. politice și culturale a 
celor trei țări românești. A- 
cest fapt semnificativ este 
concludent exprimat de N. 
Iorga într-una din conferln-

sistem, am zice, vinos, prin 
care străbatea același singe 
viu".

In ceea ce privește legătu
rile culturale între cele trei 
provincii românești este sufi
cient să amintim circulația 
cărților în limba română ti
părite în Țara Românească, 
Moldova și Transilvania, des
tinate deopotrivă românilor 
din toate cele trei principate 
precum și ajutorul românilor 
de dincoace de munți acordat 
unor centre religios-culturale 
mai importante din Transil
vania.

Conștiința unității etnico- 
spirituale. a unității de limbă 
si de tradiție așa cum rezultă 
și din cele cîteva indicații a- 
mintite în rfndurile de mai

a reprezentanților școlii lati
niste din Transilvania, Samuil 
Clain. Gheorghe Șincai și Pe
tru Maior a reprezentat un 
moment de răscruce în dru
mul atît de spinos al renaș
terii naționale, sociale și poli
tice. Opera lor justifica într-o 
formă nouă, științifică, latini
tatea, continuitatea și unitatea 
etnico-spirituală a poporului 
român din provinciile Daciei 
romane.

Cel dinții care a exprimat 
în epoca modernă a renaște
rii noastre naționale, ideea 
solidarității politice bazată pe 
existenta unui popor român 
— ca unitate etnică — peste 
grănituirea politică impusă, 
este Tudor Vladimirescu. La 
5 aprilie 1821, el scria mitro
politului și marelui vistier.

Al. Filipescu-Vulpe : „Mai cu 
deadins trebuință, urmează să 
aveți corespondente cu dum
nealor boierii moldovenii, ca 
unii ce sîntem de un neam, 
de o lege și sub aceiași stăpî- 
nire... fiind la un gînd și în
tr-un glas Moldova, să putem 
cîștiga deopotrivă dreptățile 
acestor prințipaturi, ajutîn- 
du-ne unii pe alții".

După mișcarea revoluționa
ră a lui Tudor Vladimirescu, 
prin lărgirea pieței comerciale 
și în genere prin dezvoltarea 
economică și socială a Țărilor 
Române, cristalizarea ideii 
naționale se conturează ală
turi de celelalte două idei po
litice ale democrației burghe
ze : organizarea statului de
mocrat burghez și indepen
denta politică.

Istoriografia epocii de renaș
tere națională și socială și în 
primul rînd activitatea celor 
doi mari cărturari revoluțio
nari N. Bălcescu și M. Kogăl- 
niceanu — a săpat adine în 
planul frămîntărilor politice 
idealul unității naționale ba
zat pe unitatea etnico-spiri- 
tuală, de tradiție și de inte
rese economice a poporului 
român.

Sentimentul comunității de 
origine, de limbă și de tradi
ție se transformase în această 
perioadă într-o puternică vo
ință politică revoluționară. M. 
Kogălniceanu spunea în 1857 
într-o rezoluție propusă Diva
nului ad-hoc din Moldova : 
„Dorința cea mai mare, cca 
mai generală, aceea hrănită de 
toate generațiile trecute, a- 
ceea care este sufletul gene
rației actuale, aceea care. îm
plinită va face fericirea gene
rațiilor ■viitoare este. U-’irea 
Principatelor intr-un singur 
stat, o unire care este fireas
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MAICA IOANA A ÎNGERILOR 
rulează la Patria (orele 10; 
12,45; 15,30; 18,15; 21).

CARTEA DE LA SAN MICHELE 
rulează la Republica (orele 9; 
11,15; 13,45; 16,15), Festiva! 
(orele 9; 12; 15,15; 18,30; 21), 
Feroviar (orele 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30; 21). Floreasca (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,90: 21).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE

rulează la Republica (ore'e 
9,30; 11,45; 14; 16,30 18,45;
21,15).

MONDO CANE
rulează la Luceafărul (orele 
9,30; 13; 16,30; 20), Bucu-esti 
(orele 9; 12,30; 16.30; 20) Fla
mura (orele 9 12,30; 16; 19,30), 
Grivița (orele 9,30; 13; 16,30; 
20).

EL GRECO
rulează la Capitol (orele 9; 
11; 13,15; 15,30; 18; 20,30),
Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21), Modern (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30, 21).

MOȘ GERILĂ
rulează la Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Unirea (orele 15,30; 18; 
20,30), Moșilor (orele 15,30; 
18; 20,30).

FALSTAFF
rulează la Victoria (orele 9; 
12; 15; 18; 20,45), Miorița
(orele 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21).

COLEGII
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30) piuă la 18 Ianuarie. 

PLAJA
rulează Ia Union (orele 16,30; 
18; 20,30).

RlDEM CU STAN ȘI BRAN 
rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30).

Cadru din filmul 
,,E1 Greco'

Concomitent se desfășoară 
lucrările la obiectivele celei 
de-a doua etape de construc
ție : hale pentru fabricarea 
de electrozi pentru sudură, 
sirmă zincată etc.

(Agerpres)

CICLONI ANTICICLONI, FRON
TURI, DIN PĂMÎNT ȘI FOC, 
ORAȘUL INTERZIS, INELUL FER
MECAT șl UNIREA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

SANJURO
rulează la Giulești (orele 10,30; 
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 9; 
11; 13; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN RIO
rulează la înfrățirea (orele 
13,30; 15,45; 18; 20,30), Cotro- 
ceni (orele 15,15; 18; 20,45). 
De la 19 ianuarie.

BALADA DIN HEVSURSK
rulează la Excelsior (orele 
9,45; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

ACEI OAMENI MINUNAȚI IN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop

rulează la Dacia (orele 8,30; 
13,30; in continuare, 16; 18,30; 
21).

POVESTEA PROSTIEI MELE 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30)

BARBĂ ROȘIE
rulează la Crtngași (orele 
15,30; 19), pină la 18 ianuarie; 
Cosmos (orele 16; 19,30; de la 
19 ianuarie).

DIPLOMATUL GOL
rulează la Crtngași (orele 
15,30; 18; 20,15), Cotroceni
(orele 15,15; 18; 20,45), Clubul 
uzinelor Republica (orele 15; 
17,30; 20).

GIUSEPPE LA VARȘOVIA
rulează la BucegI (orele 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20,30), Lira (orele 
15; 17,45; 20,30).

NEVESTE PERICULOASE
rulează la Gloria (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16| 18,15; 20,30),
Aurora (orele 8,45, 11; 13,15; 
15,30; 18,15; 20,30).

GOLGOTA

că, legiuită și neapărată, pen
tru că în Moldova și In Vala
hi» sîntem același popor, o- 
mogen, identic ca niciun altul, 
pentru că avem același înce
put, același nume, aceiași 
limbă, aceiași religie, aceiași 
istorie, aceiași civilizație, ace
leași instituții, aceleași legi și 
obiceiuri, aceleași temeri și 
aceleași speranțe, aceleași tre
buințe de îndestulat, același 
hotar de pămint, aceleași du
reri în trecut, același viitor de 
asigurat și în sfîrșit aceiași 
misiune de împlinit".

Actul Unirii de la 24 ianua
rie 1859 prin care s-a consoli
dat primul stat național ro
mân a constituit un eveni
ment istoric necesar în cadrul 
general al dezvoltării noastre 
politice, prima treaptă a pro
cesului de unire națională.

Unirea Principatelor n-a 
fost numai împlinirea unui 
„ideal național'1 rezultat al 
conștiinței unității etnico-spi- 
rituale a poporului român. 
Trecerea de la economia re
gională la economia națională 
de la piața locală la cea in
terregională ; dezvoltarea eco
nomică a noii structuri socia
le de tip capitalist, participa
rea directă a maseleor largi la 
evenimentele hotărîtoare ale 
epocii, iată forța revoluționa
ră care a impus actul Unirii. 
Preluînd idealul național ba
zat pe comunitatea etnică, de 
limbă și de tradiție. împletind 
acest ideal cu revendicările 
sociale, partidul unionist, căr
turarii progresiști ai vremii, 
s-au suprapus și au luptat în 
sensul intereselor vitale ale 
țării, în sensul impus de în
săși procesul Istoric.
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rulează la Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Drumul sării (orele 15,30; 18; 
20,30).

ÎN NORD, SPRE ALASKA I 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18; 20,30).

CUMBITE
rulează le Vitan (orele 15,30; 
18; 20,15).

CEI ȘAPTE DIN TEBA
rulează la Munca (orele 15,30; 
18; 20,30), Viitorul (orele
15,30; 18; 20,30), Pacea (orele 
15,45. 18; 20,15).

FAUST XX
rulează la Viitorul (orele 15,30; 
18; 20,30) Ferentari (orele
15,30; 18; 20,30), Cosmos (ore
le 15,30; 18; 20,30).

FEMEILE
rulează la Colentina (orele 
15,30; 18,45; 20).

WEEK-END LA ZUYDCOOTE
rulează la Volga (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21).

TUNELUL
rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,30).

CIMARON
rulează la Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE
MARȚI 17 IANUARIE 1967

118,00 — Pentru cei mici: A 
fost odată... „Hăinuța cu pică
țele" (scenetă de Titel Con-

Istantinescu) ; — Pentru tine
retul școlar : „1 001 de între- 
bări“ Fire nevăzute — tele-

| metria (transmisiune de la 
Institutul de Igienă) ; 18,58 —

IOra exactă ; 19,00 — Tele
jurnalul de seară ; — Bu
letinul meteorologic ; 19,23 _

I Recital poetic : „Rondelul" ;
19,40 Figuri celebre ale ecra- 

I nul ui : Jean Renoir; 20,00 —
Moment muzical ou Luminița 
Dobrescu și cvintetul „Stu- 

|dio“; 20,15 — Seară de teatru;
„Fizicienii" de Fr. Durrenmatt 

B (Interpretează colectivul Tea
trului de Comedie) ; (In pauză 
— Poșta televiziunii) ; 22,45 —.

■ Telejurnalul de noapte.
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Consultări între » 
țâri africane

Un purtător de cuvint 
oficial al R.A.XJ. a făcut 
cunoscut că în prezent 
se desfășoară consultări 
între R.A.U., Algeria, 
Guineea, Tanzania șl 
Mali în vederea organi
zării unei reuniuni la 
nivel înalt a celor cinci 
state.

Cu acest prilej urmează să 
se discute diferite probleme 
africane și „în mod special 
problema rhodesiană". Ziarul 
„Al Gumhuria", care apare le 
Cairo, a menționat în legătură 
cu aceasta că reuniunea nu va 
avea caracterul unei confe
rințe oficiale, ci al unor con
sultări prietenești între șefii 
acestor țări. întrunirea va avea 
loc probabil în următoarele 
două luni. Ziarul adaugă că 
a fost trimisă o scrisoare pre
ședintelui Republicii Congo 
(Brazzaville), în care a fost 
Invitat și el să participe la re
uniune.

Lupte violente 
m delta Mekongului

Operațiunea „Cedar 
Falls'* din zona eșa-nu- 
mitului „Triunghi de 
fier" (la 30 km nord- 
vest de Saigon) la care 
comandamentul ameri
can a antrenat aproape 
30 000 de soldați ameri
cani, a continuat în 
cursul zilei de dumini
că, fără a se semnala 
vreun contact cu pa- 
trioțîi.

Violente lupte s-au produs 
din nou duminică între pa- 
trioți și infanteria saigoneză, 
în delta fluviului Mekong. 
Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt militar saigo- 
nez, acțiunea a fost declanșată 
de patrioți în apropierea loca
lității Cau Ngang, la circa 
100 km sud de Saigon.

Agenția sud-vietna- 
meză de presă „Elibera
rea" a difuzat ordinul 
Departamentului Politic 
al Comandamentului mi-

Tunuri fără... unt
In numărul său de duminică, influentul cotidian ame

rican NEW YORK TIMES a publicat două apeluri, fie
care din ele pe cite o pagină de ziar. Firește, nu-i un fapt 
ieșit din comun. Elementul de natură să stimuleze intere
sul îl reprezintă conținutul celor două apeluriopoziția 
față de orientarea oficială a Washingtonului în problema 
vietnameză.

pe scurt
• „Politia spanioli cunoaște nu

mele asasinului liderului opoziției 
algeriene, Mohammed Khlder șl 
Întreprinde cercetări pentru a aila 
dacă se mal allă sau nu in Spa
nia", scrie cotidianul madrilen 
„Ya“. în cazul tn care asasinul lui 
Khlder nu a părăsit tncă terito
riul spaniol, menționează ziarul, el 
va fi arestat.

Totodată, cotidianul „Ya“ citea
ză o declarație a avocatului sofiei 
Iui Khlder Juan del Rosal, care a 
afirmat că „asasinul a fost plă
tit".

• Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a adresat un apel guver
nelor Izraelului și Siriei de a se 
abține de la orice acțiuni milita
re care ar putea provoca un con
flict. Apelul urmează recentelor 
incidente intervenite la frontiera 
dintre cele două țări.

U Thant cheamă, totodată cele 
două guverne să accepte convoca
rea Comisiei mixte de armistițiu 
izraeliano-siriene.

A 300-A ANIVERSARE 

A OPEREI DIN DRESDA

• Intre 14 ianuarie și 5 februa
rie, la Dresda au loc festivități 
consacrate celei de-a 300-a aniver
sări a Operei de Stat din Dresda. 
Această Operă a fost timp înde
lungat centrul de formare a tradi
țiilor muzicale ale artei germane. 
Activitatea unor compozitori ca Ri
chard Wagner, Carl Maria von 
Weber, Richard Strauss, a fost 
strîns legată de Opera din Dresda. 
Cu prilejul actualelor festivități 
vor fi susținute, printre altele, și o 
serie de concerte și reprezentații 
cu opere ale acestor compozitori.

• Senatorul democrat Wayne 
Morse a declarat în cadrul unei 
emisiuni televizate că 
să-și pună candidatura 
gerile preliminare ale 
democrat, în 
prezidențiale 
președintelui 
va continua 
Vietnam, „Dacă el va continua a- 
ceastă politică, a arătat el, mă voi 
opune personal președintelui Joh
nson în preliminariile partidului 
democrat". Morse a adăugat că 
Statele Unite ,rs-au împotmolit în 
Vietnam". Continuarea escaladării 
războiului din Vietnam, a spus el, 
va împinge Statele Unite spre ,(un 
război generalizat în Asia de sud- 
est“.

s-ar putea 
pentru ale- 

Partidului 
alegerilor 
împotriva

vederea 
din 1968, 
Johnson, dacă acesta 
politica actuală în

Potrivit unor date suplimentare, 
forțele armate din Vietnamul de 
nord au doborît alte două avioa
ne americane, astfel, îneît numărul 
total al avioanelor S.U.A. doborîte 
deasupra Vietnamului de nord se 
ridică la 1 634. In fotografie : Una 
din bateriile antiaeriene din apro
pierea Hanoiului care au doborît 
12 avioane agresoare.

li tar al Frontului Na
țional de Eliberare, 
transmis tuturor unită
ților de luptă ale F.N.E. 
în ilegătură cu încetarea 
focului pe perioada A- 
nului Nou vietnamez.

în acest ordin se arată că 
în conformitate cu directivele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., 
călăuzit de considerente uma
nitare legate de sărbătoarea 
tradițională a Anului Nou 
vietnamez, unitățile Frontu
lui Național de Eliberare sînt 
chemate să respecte încetarea 
focului pe o perioadă de șapte 
zile.

RAVAGIILE IERNII ÎN MEXIC

• Corespondentul din Ciudad de 
Mexico al agenției Prensa Latina 
transmite că gerurile șl căderile 
de zăpadă, rare s-au abătut săptă- 
mîna trecută asupra unor regiuni 
din Mexic au provocat moartea a 
85 de persoane. Mii de locuitori 
din cele 11 state afectate au ră
mas fără adăpost. Cu toate că tem
peratura a început să crească, în 
numeroase regiuni, drumurile con
tinuă să fie troienite, ceea ce îm
piedică circulația normală a vehi
culelor.

Studenții de la Colegiul tehnologic din Bromley (Anglia) nu mal 
au voie să se întrunească în grupuri. Măsura uu are un caracter 
politic. Administratorii colegiului nu se tem de discuțiile tinerilor, ci 
de... soarta dușumelilor. Clădirea fiind prea veche nu poate suporta 
aglomerări de oameni. De aici și măsura menționată. „TIMES" publi
că un desen elocvent. Clădirea colegiului are acum venerabila 
virstă de 100 de ani iar viitoarea incintă a Colegiului e proiectată 
abia pentru anul 1970. In acest interval vechiul local rămtne la dis
poziția studenților. Există, totuși, primejdia unei prăbușiri. Autorită
țile sesizate mai de mult au dispus instalarea unor stîlpi susținători. 
Inspectorii și arhitectul chemați la fața locului cîntăresc în prezent 
șansele de rezistență a clădirii în cazul unor reparații serioase. Ptnă 
una-alta, prima măsură de precauție, o reprezintă interdicția asupra 
întrunirii studenților în grupuri...

„Relațiile Canadei 
cu Statele Unite nu au 
fost niciodată atît de 
încordate ca în pre
zent cînd Canada se 
pregătește să-și sărbă
torească centenarul"

Iegerlle care afectează 
o gamă largă de pro
bleme, începînd cu 
cele de politică exter
nă și termiuînd cu 
cele legate de dreptu
rile și obligațiile nu
meroaselor companii 
americane care ope-

scria recent NEW
YORK TIMES într-o
corespondență ape-
dală. 

Intr-adevăr, neînțe-

să fie înghițită de 
puternicul vecin din 
sud. Semnale de alar
mă emitea și cotidia
nul liberal canadian 
TORONTO STAR : 
„Canada se află tot 
mai mult în primejdia 
ele a deveni un satelit 
al S.U.A. din punct de 
vedere economic".

După unele date fur
nizate la sfîrșitul anu
lui trecut investițiile 
de capital din Statele 
Unite în Canada ajun
seseră la suma de 28 
miliarde dolari. Prin
cipalele ramuri în care 
capitalul din S.U.A. 
deține o pondere în-

• Revista „Newsweek" infor
mează că, potrivit informațiilor pe 
oare Ie deține de la Saigon, între 
junta militară a generalului Ky 
și membrii Adunării constituante 
saigoneze se înregistrează o ten
siune crescîndă care ar putea să 
ducă la înfruntări sîngeroase pe 
străzile Saigonului.

însemnări din R. P. Polona

Pasărea Phoenix 
a Vistulei

Capitala Poloniei, Varșovia, 
sărbătorește 22 de ani de la 

eliberarea ei
Poate, unii cititori Iși mai amintesc de acel emoționant 

film polonez zugrăvind lupta subterană a Varșoviei în ruine. 
Orașul de pe Vistula a trăit ani de crincenă sîngerare care 
au luat sfirșit abia in pragul lumii postbelice.

Cînd locuitorii Varșoviei — înspăimintător de puțini erau 
supraviețuitorii cataclismului — au ieșit din subterane, 
haosul din jur era dezolant. In decursul istoriei sale multi
seculare Varșovia trecuse de multe ori prin momente grele, 
dar niciodată nu s-a abătut un asemenea dezastru asupra 
mîndrului oraș. 85 la sută din clădiri erau prefăcute în praf; 
aproape 800 de monumente țișnite din inteligența, talentul și 
fantezia unui popor în decurs de 7 secole — fuseseră dis
truse.

S-au scurs anii și rănile au fost lecuite. Munca neobosită 
a locuitorilor ei a redat capitalei poloneze vigoarea și fru
musețea. Dar Varșovia postbelică a dobîndit trăsăturile u- 
nui oraș modern, farmecul unui organism întinerit printr-o 
miraculoasă operație. Varșovia anului 1967 incintă privi
rile vizitatorilor. Bulevarde largi, clădiri impozante, masive, 
piețe vaste. înainte de război, Varșovia avea șase sute mii 
de camere de locuit; azi sînt aproape opt sute de mii. Și 
Varșovia crește neîntrerupt in verticală prin noile sale 
blocuri.

La Stare Miasto am admirat una din marile minuni ale 
Europei de după război : vechea Varșovie reînviată de con
structori. Casele cu cele mai mici amănunte ca ferestrele, 
țiglele acoperișurilor, broderia stilurilor gotic și renaissance 
de pe ziduri, streașinile. ogivele, apoi pietrăria și pavajul 
pieții — totul a fost pus la loc de parcă n-ar fi trecut peste 
ele tăvălugul nimicitor al celui mai barbar război. Pentru 
„a pune la loc" ultima fărîmă de piatră, varșovienii au sco
tocit prin vechi documente, stampe, fotografii și alte măr
turii ale secolelor. E greu să construiești un oraș nou, să 
îndepărtezi ruine, să trasezi căile marilor bulevarde, să 
înalți mărețe edificii. Dar e însutit mai greu să așezi înapoi 
cu o crincenă meticulozitate, cu o fidelitate de înamorat 
ceea ce s-a creat de secole, iar apoi s-a transformat in 
ruine și nostalgice amintiri,

Contemplînd toate acestea am avut impresia de netă
găduit că aici, pe malurile Vistulei, și-a frint aripile cea 
mai legendară dintre viețuitoarele cerului. Și că tot aici, 
adunînd’.-și cenușa, vestita Phoenix a renăscut.

ȘT. HARALAMB

Turneul 
lui Wilson

Primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, 
însoțit de ministrul de 
externe, George Brown, 
a sosit duminică seara 
Ia Roma, prima sa es
cală în cadrul turneului 
pe care il întreprinde în1 
capitalele țărilor membre 
ale Pieței comune.

Scopul turneului il consti
tuie explorarea șanselor pe 
care Anglia le are în momen
tul de față de a fi primită în 
C.E.E.

Intr-o declarație făcută pe 
aeroportul din Roma, Wilson 
și-a exprimat părerea că vizi
tele și convorbirile sale „vor 
avea o profundă influență 
asupra viitorului unității eu
ropene''. Premierul britanic se 
va întîlni cu primul ministru 
italian, Aldo Moro, cu mi
nistrul de externe Fanfani, 
precum și cu alte oficialități 
italiene. .

Situație calmă

in Togo
Corespondenții la Lome ai 

agențiilor occidentale de presă 
transmit că situația din Togo, 
după evenimentele de simbătă 
care au culminat cu demisia 
președintelui Gmnitzky și 
crearea Comitetului de conci- 
ciliere națională, este în pre- 
zent „calmă și normală". Co
lonelul Kleber Dadjo, pre
ședintele comitetului, a făcut 
o declarație oficială în care a 
precizat că „Togo va rămîne 
republicii". Sarcina Comitetu
lui de conciliere națională, a 
spus el, este crearea institu
țiilor necesare pentru pregă
tirea alegerilor generale.

rează în Canada, au 
devenit tn ultimul timp 
mai evidente. Refe- 
rlndu-se la îngrijora
rea provocată de am
plificarea controlului 
american asupra eco
nomiei canadiene co
respondentul ziarului 
NEW YORK TIMES 
precum și alți obser
vatori subliniau că e- 
conomia Canadei se 
află în fața alternati
vei: ori să facă efor
turi pe drumul afirmă
rii independenței sale, 
ori în ultima instanță

semnată sînt industria 
automobilelor (97 la 
sută), petrolieră (70 Ia 
sută), industria extrac
tivă și prelucrătoare 
(circa 60 la sută). Ex- 
perții estimează că în 
cursul acestui an vo
lumul Investițiilor a- 
mericane în această 
țară va atinge 30 mi
liarde de dolari.

Expansiunea capita
lului străin în econo
mia Canadei, a stîrnit 
îngrijorarea legitimă a 
unor largi cercuri eco
nomice și politice din

această țară. Astfel, 
Walter Gordon, lider 
al partidului liberal, 
referindu-se la Infil
trarea economică a 
S.U.A. în Canada, a 
declarat că ,,trebuie 
puse piedici domina
ției crescînde asupra 
vieții noastre economi
ce de către străini...', 
,,Eu cred — adaugă el 
— că marca majori
tate a canadienilor vor 
hotărî că merita să 
lupți pentru a rămîne 
independenți'. Gordon, 
care șl-a făcut recent 
reintrarea în cabinetul 
canadian ca ministru 
fără portofoliu, a pro
pus ca remediu al ac
tualei situații luarea 
unor măsuri pentru 
sporirea exporturilor, 
diminuarea deficitului 
balanței de plăți ex
terne și aplicarea de 
taxe speciale asupra 
vînzarilor de între
prinderi industriale oa
menilor de afaceri 
străini. Ziarul francez 
LE MONDE remarca 
într-un număr recent 
că editarea de către 
partidul liberal a unui 
studiu despre viitorul 
economic și politic al 
țării („Choice for Ca
nada" — Alegere pen
tru Canada) se înscrie 
pe linia ideilor expri
mate de Gordon.

Revenirea Iui Gor
don în guvern, se în
treabă observatorii, ar 
putea să indice că 
primul ministru Pear
son este mai puțin 
convins de temeinicia 
poziției pe care se si
tuează acei miniștri 
care sînt favorabili ex
pansionismului econo
mic al S.U.A. ?

IOAN TIMOFTE

Laconismul unuia din ape
luri este impresionant. Cu li
tere uriașe sint tipărite doar 
cîteva cuvinte : „Domnule pre
ședinte, încetați bombarda
mentele Patru mii de oa
meni de știință și cultură, slu
jitori ai cultelor etc. și-au de
pus semnătura sub acest 
text. Celălalt, mai amplu, pro
vine de la un grup de avocați 
„îngrijorați de politica ameri
cană în Vietnam" și califică 
intervenția S.U.A. în această 
țară drept „ilegală".

Apelurile din NEW YORK 
TIMES sint simptomatice pen
tru starea de spirit a unei im
portante părți a opiniei pu
blice americane. Chiar și in 
atitudinea unor oameni poli
tici care nu au obiceiul să in
tre în conflict cu Casa Albă 
se conturează îngrijorarea fa
ță de un război în care S.U.A. 
se angajează într-o măsură 
tot mai mare, război agresiv 
care nu arc nimic comun cu 
interesele reale ale poporului 
american.

Tradiționalul mesaj anual 
asupra „stării uniunii" pe care 
președintele l-a prezentat Con
gresului a fost dominat de 
grijile pe care le provoacă Ad
ministrației războiul vietna
mez. „Noi avem de înfruntat 
cheltuieli și mai mari, pierderi 
și mai mari, suferințe și mai 
mari. Căci sfîrșitul nu se în
trezărește încă" — recunoștea 
președintele. Eșecurile ulti
melor luni, n-a condus 
guvernul american la o 
reevaluare constructivă a 
poziției sale. Dimpotrivă, din 
cele spuse de președinte, reie
se intenția de a continua o 
agresiune pe care conștiința 
umanității o condamnă. Chiar 
NEW YORK TIMES — de astă 
dată într-un articol redacțio
nal — scria : „Faptul că pre
ședintele indică hotârîrea de 
a persista intr-un război lung 
și amar, în loc să caute prin 
noi inițiative ușa păcii, este o 
nenorocire". Mesajul lui John
son, pe 'care observatorii din 
capitala americană îl conside
ră drept un document pesi
mist, vestește contribuabililor 
o majorare a impozitelor cu 6 
la sută. Povara războiului din 
Vietnam devine mai apăsătoa
re. Se știe, S.U.A. cheltuiesc 
pentru aventura lor vietname
ză peste două miliarde de do
lari în fiecare lună. Noile pla
nuri de intensificare a agre
siunii obligă la cheltuieli din 
ce în ce mai mari. Magnații 
industriei de armament vor 
aplauda această evoluție. Dar 
omul simplu ? Agenția U.P.I. 
constata că dacă la începutul 
lui 1966 președintele „a vorbit 
atît despre tunuri cit și des
pre unt", la sfîrșitul aceluiași 
an „se vorbea numai despre

tunuri". Răsunătoarele planuri 
de construcție a „marii socie
tăți", pretinsul „război împo
triva sărăciei", promisiunile 
privind măsurile de ordin so
cial sînt înlocuite prin che
mări la „răbdare". Răbdarea 
are limite. Mai ales cînd se 
constată că războiul din Viet
nam înghite miliarde de do
lari care ar fi putut căpăta o 
altă destinație, pașnică, punind 
capăt necazurilor a milioane 
de americani (ca să nu pome
nim de pierderile de vieți 
omenești).

In zilele in care americanii 
află vestea puțin plăcută că 
vor trebui să suporte noi im
pozite, realitățile din Vietnam 
dovedesc lipsa de perspective 
a războiului pe care Washing
tonul îl duce împotriva po
porului vietnamez. S-a scris 
mult despre ecourile reporta
jelor pe care Harrison Salis
bury le-a transmis din Hanoi. 
Relatările cunoscutului ziarist 
american au dezmințit infor
mațiile din surse oficiale, pu- 
nînd în vizibilă încurcătură 
Pentagonul și Departamentul 
de Stat. Salisbury a demons
trat, prin faptele menționate 
în articolele sale, că multe din 
„obiectivele militare" ale a- 
viației americane sînt școli, 
spitale, locuințe. Retractările 
care s-au produs ca urmare a 
presiunilor oficiale nu pot di
minua răsunetul dezvăluirilor.

Pe plan militar, în Vietna
mul de sud, puternicul corp 
expediționar american se zba
te într-un prelungit impas. 
Un comunicat publicat de

Frontul Național de Eliberare 
arăta că în 1966 pierderile 
trupelor americane au fost de 
cinci ori mai mari decît Tn 
anul precedent. Cea mai proas- 

* pătă acțiune ofensivă ameri
cană — cea întreprinsă în Del
ta Mekongului — oferă co
mandamentului S.U.A. surpri
ze dezagreabile. împotmoliți 
in mlaștini, militarii ameri
cani se găsesc într-un labirint 
de dificultăți. Concepută drept 
„o ofensivă spectaculoasă", 
operațiunea denumită „Deck 
House Five", a adus trupelor 
americane doar pierderi seri
oase.

Singura „victorie" cu care 
se pot lăuda strategii ameri
cani instalați la Saigon, o re
prezintă distrugerea localității 
Ben Suk. După ce trupele 
americane au pătruns in acea
stă așezare arestînd pe toți cei 
bănuiți a fi simpatizanți ai 
partizanilor, sau chiar parti
zani, tancurile și buldozerele 
au șters de pe fața pămîntului 
Ben Suk-ul. „Victoria* urmă
toare este pregătită la An 
Dien, o altă localitate din 
„triunghiul de fier", căreia i 
se rezervă aceeași tragică 
soartă. Răfuiala cu populația 
civilă ilustrează neputința a- 
gresorilor de a infringe lupta 
eroică a poporului vietnamez. 
„Lipsa de optimism" din me
sajul lui Johnson este explica
bilă. Poporul american căruia 
i se oferă din belșug tunuri, 
dar i se răpește untul (ca să 
ne referim la figura de stil 
utilizată de agenția U.P.I.) are 
suficiente motive să considere 
că politica „impozitelor de 
război" și a „escaladării" con
tinue nu reprezintă o soluție 
la impasul Washingtonului în 
Vietnam. Dolarii și tunurile nu 
pot salva de la înfrîngere pe 
agresori.

M. RAMURA

Convorbirile de la Elysee
„Convorbiri importante și utile" (FRANCE PRESSE). 

„Optimism moderat, fără iluzii la Bonn" (DIE WELT). 
Reacțiile observatorilor din, capitala franceză ca și din 
cea vest-germană după convorbirile de Gaulle—Kiesin- 
ger sînt prudente și rezervate. Un comunicat comun lip
sește. Dar, din puținele luări de poziție oficiale trans
pare ideea că întîlnirea de la Elysee a fost în esență, 
o tatonare reciprocă a pozițiilor celor două părți într-o 
serie de probleme importante ale relațiilor bilaterale și 
ale situației internaționale.

Oficial călătoria la Paris 
a lui Klesinger s-a incadrat 
în consultările semestriale 
prevăzute prin tratatul de 
cooperare franco-vest-german 
din 1963. Ea s-a desfășurat 
într-un climat mai destins in 
comparație cu întîlnirile pre
cedente la nivel înalt marcate 
de degradarea accentuată a 
relațiilor franco-vest-germane. 
Recentul acord privind stațio
narea trupelor franceze în 
R.F.G., declarațiile și gesturile 
de ..bune intenții" înregistrate 
la Bonn și Paris (însăși fap
tul că prima călătorie peste 
hotare a noului cancelar vest- 
german a avut ca țintă Franța 
sublinia o anumită tendință), 
toate acestea au creat o at
mosferă pe care FRANCE 
PRESSE o caracteriza drept 
..pozitivă și calmă". Dincolo 
de „ambianța pozitivă" s-a 
întrevăzut o confruntare de
loc facilă a pozițiilor intr-o 
agendă din care n-au lipsit 
asemenea puncte „fierbinți" 
ca relațiile cu S.U.A.. relansa
rea „Europei politice" și noua 
acțiune britanică de adezi
une Ia Piața comună.

Subliniind că discuțiile nu 
au comportat surprize, cance
larul Kiesinger declara zia
riștilor după încheierea con
vorbirilor : „Am impresia că 
deși nu avem același punct de 
vedere în anumite probleme,

există un cîmp de acțiune a- 
supra căruia sîntem de acord". 
La rindul său, ministrul de 
externe francez, Couve de 
Murville, releva că „există 
paralelisme și puncte de acord 
ca și poziții divergente". A- 
precieri a căror prudență nu 
poate scăpa nimănui.

Surse vest-germane indică 
realizarea unor acorduri în 
următoarele puncte : coopera
rea în politica de destindere 
în relațiile cu țările din răsă
ritul Europei, organizarea u- 
nei conferințe în probleme de 
siderurgie și însărcinarea mi
niștrilor de externe cu pregă
tirea minuțioasă a viitoarei în- 
tilniri la nivelul înalt de la 
Bonn. Din surse franceze s-a 
relevat, de asemenea, exis
tența unui anumit paralelism 
între punctele de vedere ale 
celor două guverne privind 
relațiile Est-Vest precum și 
consensul unanim în proble
ma reactivizării tratatului 
franco-vest-german. Chiar și 
numai aceste sumare indicații 
alimentează presupunerea că 
multe probleme fundamentale 
rămin abia de discutat in 
profunzime, că divergențele 
în puncte esențiale n-au dis
părut. Insistența cu care ge
neralul de Gaulle a vorbit în 
unul din toasturile sale despre 
„transformările care se săvîr- 
șesc în Europa și în lume" a 
fost interpretată ca o subli
niere indirectă a tezelor fran

ceze despre o Europă occiden
tală independentă de S.U.A. 
și ca o aluzie la necesitatea 
unei sensibile distanțări a po
liticii vest-germane de cea a 
Washingtonului. In aceeași 
ordine de idei, cercuri ofici
ale pariziene relevau ieri că 
„nimeni nu trebuie să se aș
tepte la o relansare dinamică 
a Europei politice". Ceea ce 
pare să indice că Parisul se 
menține pe poziții deosebite de 
cele ale Bonnului, condiționind 
orice „relansare" în acest do
meniu de un acord foarte pre
cis asupra „unei politici co
mune care să fie europeană și 
în consecință total indepen
dentă de cea a Americii" 
(conform unei precizări recente 
a șefului statului francez). în 
acest context al opticii asupra 
relațiilor Europa occidentală 
—S.U.A. e plasată, în fond, și 
poziția nuanțată a Parisului 
și Bonnului în chestiunea ad
miterii Angliei în Piața Co
mună. Nu este surprinzător 
faptul că, așa cum relevă 
FRANCE PRESSE concluzia 
confruntării de la Elysee în 
chestiunea adeziunii engleze 
a fost „o poziție provizorie 
comună: să fie lăsat întîi 
Wilson să vorbească". Pozi
ție „comună" care nu repre
zintă, de fapt, altceva decît 
o rămînere a fiecăreia din 
părți pe poziții proprii, dife
rite.

Desigur, absența unui co
municat final Iasă ușa des
chisă punerilor la punct ulte
rioare. Caracterul dilatoriu al 
convorbirilor de la Elysee este 
însă evident. Principalele 
deosebiri de vederi rămin și 
ele urmează a fi confruntate 
în continuare.

EM. RUCĂR
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