
• în acest număr • în 
paginile • în acest nu 
măr 
pagi
• în acest număr • în 
paginile • în acest număr

• în 
nile

CONTEMPORANI CU CINCINALUL

NOTE DE LECTOR
SPORT

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

IN COOPERATIVELE AGRICOLE J

O importantă 
rezervă 
de producție-

PREZENTA 
LA
MUNCA

Bilanțul pe care-1 încheiem la 
finele fiecărui an e mereu mai... 
greu pentru că exprimă plusuri de 
sute de tone-produse, de sute de 
mii de lei. Producțiile realizate 
în ultimii ani în sectorul vegetal 
și cel animal relevă stăruința și 
hărnicia celor 314 familii de coo
peratori români, germani, sîrbi 
și maghiari de a folosi cît mai 
bine condițiile naturale și baza 
materială proprie.

Edificatoare sînt și producțiile 
obținute anul trecut: 2357 kg
grîu, 3701 kg porumb, 33 205 kg 
sfeclă de zahărț, 14 827 kg car
tofi timpurii la hectar etc. Ve
nitul bănesc s-a cifrat la suma de 
6 359 568 lei.

Rezultatele sînt bune, însă nu 
exprimă încă exact posibilitățile 
mari pe care le avem.

O problemă de maximă impor
tanță, care determină în bună 
măsură punerea în valoare a re
zervelor de care dispunem pen
tru creșterea producțiilor și a ve
niturilor pe unitatea de supra

față este prezența oamenilor la 
lucru și 
muncii.

înainte, 
comuna noastră, aflată la 25 ki
lometri de orașul Timișoara, are 
azi 6 000 de locuitori. In proce
sul de dezvoltare a satului au 
fost create aici : o gospodărie de 
stat, o stațiune de mașini și 
tractoare, o fabrică de mobilă, 
o cooperativă meșteșugărească, o 
școală profesională de mecanici a- 
gricoli și un liceu teoretic.

Normal, s-a produs o deplasare 
a forței de muncă ocupată înainte 
exclusiv în cultivarea pămîntului, 
spre fabrici, spre noi locuri de 
muncă. Existența mai multor u- 
nități de producție a creat o si
tuație competitivă. Omul pre
feră unitatea, întreprinderea care 
îi asigură un cîștig mai bun, o cît 
mai bună valorificare a capaci
tăților sale, a calificării. Astfel, 
poate înaintea altora, la noi pre
zentul pune cu toată acuitatea 
problema utilizării complete, cu

buna organizare a

cu 3 000 de locuitori,

MICROFOILETON

DE AVENTURI

ADEVĂRATE

ln rolurile principale : .
DON JUAN — Ștefan Varga jr. 
TATĂL EROULUI — tatăl lui Ștefan. 
DONA
DONA
DONA
DONA
DONA

OLIMPIA 
FLORICA I 
MARIOARA 
MARGARETA 
ANA

ln interpretarea unor tine
re femei in căutarea u- 
nor roluri de „soții feri
cite".

Anei, soțul Margaretei, bărbați,In alte roluri: părințiifemei etc.
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In lumea de minuni a 
microscopului (Experien
ță de fizică la clasa a 
Xl-a C. Liceul „Mihail 
Sadoveanu" din Capi

tală)

maximum de randament, a for
ței de muncă pe care o avem la 
dispoziție.

O analiză a ultimilor doi ani 
privind prezența la muncă scoate 
însă în evidență mari resurse 
care au rămas nefolosite. 262 de 
cooperatori în 1965 nu au efec
tuat nici o zi-muncă, iar 77 nu 
au efectuat minimum de zile- 
muncă stabilit de adunarea ge
nerală.

In anul 1966, prin participarea 
la lucru a cooperatorilor care 
nu au realizat nici o zi-muncă 
și a acelora care n-au realizat 
minimul de zile-muncă, s-ar fi 
putut realiza 28 440 zile-muncă.

O precizare. Majoritatea celor 
ce nu au fost prezenți cu regu
laritate la lucru sînt tineri, «are, 
neclarificîndu-și ce vor să facă

Ing. BOREVOI S. POPOVICI 
de la cooperativa agricolă 

din Peciu Nou, 
regiunea Banqt

(Continuare în pag. a IlI-a)

PREMIANȚI" PE REGIUNE

de ras-a
SUCEAVA (de la corespondentul nostru)Gospodăriei stat Leorda din ionul Botoșani idecernat diploma de unitate fruntașă pe regiune în întrecerea socialistă pe anul 1966. în anul care a trecut, colectivul acestei unități

agricole țl-a depășit, la producția globală, cu 11 000 000 lei angajamentele luate. Prin reducerea prețului de cost s-au realizat economii peste plan de 3 milioane lei, iar beneficiile suplimentare s-au cifrat la peste 4 milioane lei. Producti-

vitatea muncii a sporit cu 16 la sută față de prevederile planului, realizările în cursul trecut, 101 tori și
Pentru obținute anului muncî- maiștri, 7 brigăzi și 2 sectoare au primit diploma și stegulețe de fruntaș în întrecerea socialistă.

!

Ultimele cumpărături... la 
termenul prevăzut

Foto: AGKRPRES

In loc

DE 48 ORE —

90 DE MINUTE

Calculatoarele electro
nice sînt folosite cu suc
ces și in economia fo
restieră. Pe baza unui 
studiu întocmit de lucră
torii Institutului de cer
cetări forestiere a fost 
elaborată o schemă logi
că și un program de cal
cul pentru folosirea cal
culatorului electronic 
CIFA-4, la determina
rea umidității lemnului. 
Rezultatele obținute sint 
din cele mai bune. In 
numai 90 de minute, 
calculatorul a efectuat 
această operație, la o 
cantitate de lemn pentru 
care erau necesare circa 
48 de ore de lucru prin 
metodele clasice.

Noua metodă de de
terminare a umidității 
lemnului asigură execu
tarea automatizată a u- 
nui mare volum de cal
cule, dind posibilitatea 
in acest fel personalului 
tehnico-ingineresc să a- 
fecteze un timp mai 
mare pentru conducerea 
operațiilor ,pe teren.

(Agerpres)

MĂR
ȚI

ȘOR
S-ar 11 cuvenit ca de la a- 

eeaatft fereastră gazetărească 
să dăruim un mărțișor citi
torului, un bob de rouă cu 
străluciri proaspete, primă
văratece, de aninat de piep
tul său boltit Îndrăzneț spre 
viată. S-ar fi cuvenit o urare 
pe presupusa adiere de nou 
sezon, care să-i mingile și 
auzul șl inima. S-ar fi cuve
nit să devenim, sublimă tera
peutică spirituală, pasageri 
de o zi prin zonele in care 
cîntă inefabila poezie. S-ar 
fi cuvenit! Dar cum fiecare 
dintre noi, in această dimi
neață, poposește mai îndelung 
să-și des&virșească tinuta la 
intîlnirea cu primăvara, dar 
cum fiecare dintre noi iși va 
apleca, oricum, mai atent 
urechea la exploziile miria
delor de muguri plesnind in 
floare, dar cum fiecare din
tre noi iși va aminti in tre
cerea grăbită de pieton că 
totuși strada e prelucrarea 
urbană a unui colt imemo
rial de natură și că natura e 
generosul nostru decor, ne 
oprim secretele efluvii lirice 
gata să potopească in această

CADRAN

dimineață cind jocul sferelor 
cerești ne alcătuiesc din nou 
existența, sub semnul veșnic 
cintatulni anotimp. Din a- 
morțeala cu vifor și gheață 
a iernii, intrăm in dulcea 
amețeală a primăverii solare, 
filtrată cu finețe, cu adieri de 
brad verde și coruri de pla
nete păsărești. Iși face loc, 
cu insinuate insistențe, copi
lăria lui vine, vine primă
vara, clorofila orașului în
cearcă incendieri cromatice, 
oamenii și strada se prind 
intr-un dans al culorilor me
morate de noi nostalgic in 
trecerea prin împărăția de 
alb a lui decembrie.

S-ar fi cuvenit in pragul 
acestei primăveri să dăruim 
soțiilor și mamelor din col
tul acestei rubrici, prieteni
lor și cunoscutllor, semănă
torului piinii albe ce va creș
te peste vară, fnrnalistului 
incandescentului vifor de 
oțel topit, studentului îndră
gostit și cărturarului trudi
tor, bobul de rouă strins in
tr-un mărțișor, metaforă a 
generozității noastre, semn 
al urării de sănătate lungă, 
și folositoare, și de mal bine. 
S-ar fi cuvenit ca urarea 
noastră să fie lirică urcind 
din inimă în inima semeni
lor noștri. S-ar fi cuvenit. 
Și facem loc aici cuvenitului 
obicei de inimă, românesc, 
de I martie.

V. ARACHELIAN

ALEGERILE 0E BEPllJAJl
EXPRESIE A DEMOCRATISMULUI

SOCIALISE
r

milioane de ale- 
toate comunele 

vor păși la alegerea

Duminică, 
gători din 
țării noastre x , 
celor peste o sută de mii de de- 
piitați care alcătuiesc sfaturile 
populare comunale.

Aceasta este cea dinții largă 
consultare

Mircea Lepădătescu 
șef de sector în Institutul 

de Cercetări Juridice 
al Academiei 

Republicii Socialiste România

electorală a maselor■ •

Vedere parțială a Gombinatului chimic — Graiova

populare după Congresul al IX- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a trasat mărețele sar
cini ce stau în fața poporului 
nostru pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, și după adop
tarea Constituției socialismului 
victorios, care consfințește, asi
gură și organizează adîncirea con
tinuă a democratismului în țara 
noastră.

Insemnînd puterea poporului, 
democrația este indisolubil lega
tă de socialism și nu este cu a- 
devărat posibilă decît în socia
lism. Transformarea revoluțio
nară a societății, pe care o înfăp
tuiește socialismul, nu este cu pu
tință decît prin participarea ac
tivă și conștientă a maselor ce
lor mai largi la îndeplinirea sar
cinilor din ce în ce mai ample 
pe care această transformare le 
impune, prin conducerea efec
tivă de către oamenii muncii a 
întregii vieți de stat și obștești.

Revoluția socialistă, prin cuce
rirea puterii politice de către 
mase, le ridică la creația isto-

rică conștientă, la făurirea e- 
conomiei socialiste, baza econo
mică de natură să determine 
să asigure o democrație reală 
consecventă.

Consacrînd victoria deplină 
definitivă a socialismului, atît 
orașe cît și la sate, prin făurirea 
economiei socialiste unitare, Con
stituția din 21 august 1965 a 
statornicit regulile fundamentale 
ale democratismului socialist,
consemnînd realitatea esențială
că, în Republica Socialistă Ro- 
mînia, puterea aparține poporu
lui, liber și stăpîn pe soarta sa.

In strînsă unire, clasa munci
toare — clasa conducătoare în 
societate, țărănimea, intelectuali
tatea, celelalte categorii de oa
meni ai muncii, fără deosebire 
de naționalitate, construiesc o- 
rînduirea socialistă, creînd condi
țiile trecerii la comunism, își în
dreaptă întreaga lor activitate și 
folosesc toată puterea lor crea
toare în scopul dezvoltării orîn- 
duirii și înfloririi națiunii socia
liste, creșterii continue a bunăstă
rii materiale și culturale a po
porului, asigurării libertății și 
demnității omului, afirmării mul
tilaterale a personalității umane.

Adîncirea continuă a democra
tismului socialist, determinată le-

Și
Și

Și 
la

DEMASCAREA
LUI DON JUAN
Copilăria 

ți primele aventuri 
ale Iul Don JuanLa început l-a chemat Ștefan, dar era alintat Nelu. Singur la părinți, a fost socotit ca un prințișor. Ce visa noaptea, ai lui se străduiau să-i dăruiască ziua. La 7 ani s-a dus la școală. După doi se plicti-

sise de atîta învățătură : a rămas repetent.Noroc că Nelu avea părinți iubitori, singurii care de altfel îl înțelegeau. Mai cu seamă tăticul lui. Ce n-a făcut acesta după ce, pentru vagabondaj și huliganism, odorul pentru care se sacrificase, cheltuise bani, nu-1 certase niciodată (că tare este deștept și simpatic !) pe care-1 răsfățase în ciuda celor ce-i

voiau „răul", 'î-a fost internat într-o școală probabil a duplece și în martie tul și năpăstuitul printr-un recurs introdus de tată la tribunal — a reușit să-l elibereze, luîndu-1 în grija sa și pe a lui garanție că va fi un copil cuminte.
De-acum Nelu era bărbat în 

puterea cuvintului. Făcuse cî-

de corecție. Și reușit să-i îripe aceștia căci 1965 pe bie- Nelu —

teva clase elementare, fusese la școala de corecție... om în toată firea, avea doar 16 ani! ?Era primăvară. După ce mămica îi pregătea mîncarea, hainele, îi curăța pantofii și-i aprindea țigara, Nelu ieșea în fața casei și visa. Visa și se gîndea la dragoste.De silă, de milă (de mila lui tăticu, Ștefan Varga, mai ales) s-a dus Nelu al nostru la muncă. A fost montor ia T.C.M.M. Dar nu i-a plăcut. Era prea departe de casă S-a angajat ajutor de șofer la I.G.O. Lucru murdar: ulei, mereu sub mașină. După o lună a plecat și de acolo. A fost și la Aprozar. A stat doaă săptămîni: nu i-a cut mirosul de ceapă, dus și a lucrat 4 zile cooperativă agricolă de

(Continuare in pag. a ll-a)

Preocupări pentru economisirea

metalului

plă-S-a la o pro-
(Continuare in pag. a IlI-a)

BRAȘOV — (de la corespondentul nostru).Recent a fost organizată, din inițiativa Comitetului regional Brașov al P.C.R., o consfătuire privind problemele legate de economisirea metalului, la care au luat parte cadre de conducere, ingineri, e-

conomiști, maiștrii din întreprinderile constructoare de mașini, din industria chimică și ușoară de pe raza regiunii, profesori universitari de la Institutul Politehnic, specialiști din cadrul Comisiei regionale de cercetări științifice etc.Dezbaterile, care s-au purtat pe baza

referatelor prezentate, au scos jn evidență marile rezerve de care dispune economia regiunii Brașov pentru valorificarea superioară a metalului, au subliniat direcțiile în care trebuie să se acționeze pentru obținerea unor rezultate superioare celor existente.
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Pe ulițele satului, la 
ore tîrzii de seară, tre
ce o fată cu o sacoșă. 
Pînă aici nimic neo
bișnuit, cu toate că e 
iarnă, e frig și oame
nii caută să stea cit 
mai puțin pe afară. 
Fata bate la porțile 
caselor, intră, ca o 
prietenă veche și bu
nă. Cînd sacoșa se 
golește, un scurt po
pas și ea se um
ple iarăși. Drumul 
se reia... și așa zi de 
zi pînă cînd faptul 
devine atît de firesc, 
încît nimeni nu o mai 
întreabă : nici ce du
ce, nici de ce duce, 
nici de ce este aștep
tată cu multă bucurie.

Oamenii din Cîndești
— regiunea Bacău
— o cunosc bine. Se 
numește Maria Gliga. 
E utecistă și, de pro
fesie bibliotecară. In 
rafturi se află 11 000 
de cărți. In fișele de 
cititor figurau doar pe 
luna ianuarie 335 ci
titori, dintre care pes
te o treime sînt tineri 
ca ji ea.

Rezultatele ar fi 
putut-o mulțumi. Dar 
Maria Gliga a hotărît 
să plece pe ulițe cu 
sacoșa în care are, fi
rește, tot cărți. Biblio
tecara vrea ca fiecare 
locuitor să fie un prie
ten al cărții.

Acum porțile se 
deschid larg, cînd 
Maria se apropie. In 
case arde lumina pî
nă seara tîrziu. Oa
menii citesc.

Dacă nu știați că o 
sacoșă poate transpor
ta lumină, veniți s-o 
vedeți în orele ei libe
re, cînd pleacă la 
drum, pe Maria Gliga.

TACHE 
VASILACHE 

cooperator

PREȚUL
La cabina dispecerului 

hidro-termoener getic era 
liniște Aparatele funcțio
nau normal, pompele dis
tribuiau necesarul de apă 
industrială pentru răcirea 
furnalelor, cuptoarelor oțe- 
lăriei și liniilor de lami
nare, compresoarele insu
flau „consumatorilor" aerul 
la presiunea prevăzută. La 
postur ile lor dispecerii 
urmăreau oscilațiile apa
ratelor. Brusc, indicatoare
le zvîcniră. Dispecerul de 
tură, Adolf Riher, ridică 
receptorul. Introduse fișele 
pentru apel

— Alo t Ce s-a întîm- 
plat ?

La celălalt capăt al fi
rului cineva comunica 
grav s-a întrerupt alimen
tarea cu energie electrică 
a pompelor ji compresoa- 
relor. Orice minut pierdut 
moate provoca avarii la fur
nale, oțelărie sau laminoa-

OMUL ACELA
SINT EU

III, Pavilio-Salonul 15 
nul A I, etajul al II-lea al 
spitalului „Victor Babeș" 
din București. Un om se 
zbate între viață și moar
te. Doctorul Răzvan Io- 
nescu, șeful secției și dr. 
primar Groza Eugen vin, 
îl văd, prescriu medica
mente, se consultă : omul 
poate fi salvat. Cei din 
jur nu mai cred. Fratele 
bolnavului se uită cu ui
mire la tînărul de 23 de 
ani care este hrănit artifi
cial, supravegheat ca un 
nou născut. Ce se va în- 
tîmpla ? Nici surorile 
Crînguș Elena, Pândele E- 
lisabeta, Daniliuc Eva nu 
nădăjduiesc, dar își dedi
că ore și ore îngrijirii 
bolnavului. Omul trebuie 
să trăiască, iar omul ace
la sînt eu, Ferencz Iosif. 
Șapte zile și șapte nopți 
m-am aflat 
dintre viață 
Azi muncesc, 
mă distrez. Am fost redat 
familiei în noaptea Anu
lui Nou de oameni minu
nați, cărora le mulțumesc 

toată inima.

ia hotarul 
și moarte, 
mă plimb,

FERENCZ IOSIF

alta

PATRIA

RITMURI

Tu, patrie iubită 
Românie socialistă
Ești mereu mai frumoasă 
Ca și copilăria noastră

la o 
al

ION C. ȘTEFAN 
profesor

ȘCOALr

D. EUGENIA-LIVIA
elevă clasa a IlI-a Liceul nr. 41 

București

Prietenul meu Gheorghe 
Ungureanu... De patru ani 
am terminat facultatea ; eu 
am plecat la școala unde 
am fost repartizat, el a 
primit catedră în Bucu
rești. Ca foști colegi și de 
liceu ne scriam des.

Era tăcut, zgîrcit mai 
ales cînd era vorba despre 
faptele sale. Scrisorile i 
s-au rărit. Din cînd în 
cînd cîteva rinduri, iar în- 
tr-un răspuns laconic îmi 
comunica hotărîrea lui de 
a pleca din București.

Motiva simplu : dorul 
de satul natal, Cicănești, 
regiunea Argeș. Asta 
înțeles eu și

Interviu 
cu natura

IOAN NEGREA 
Suceava

NOTE DE LECTOR
CONST. CIOPRAGA

MIHAIL SADOVEANU

am 
am fost 

sigur că așa este, chiar 
dacă el continua să „tacă". 
Am plecat să-l văd lat 
noul loc de muncă, după 
ce-1 felicitasem și-l elogiâ- 
sem în sinea mea. Emoție 
așteptată...

Cel dintîi om pe care 
l-am întîlnit, m-a îndru
mat pentru a-1 găsi pe pro
fesor, acum și director, 
spre noul șantier de școa
lă. Cunoscusem mai de 
mult satul. în drum spre 
prietenul meu am văzut, 
o spun banal, că se schim
base. O școală nouă,

construcție, căminul, 
dispensarul, casa de naș
teri, noul magazin, drum 
reparat, gata pentru pava- 
re, poduri noi, parcul cu 
alei de brazi... Cînd au 
început toate acestea, prie
tenul meu venise deja în 
sat. Clătinarea din cap a 
sătenilor se ștersese. Din 
prima dimineață chiar, 
printre cei dintîi veniți la 
lucru se afla Ungureanu 
cu cei 7 frați ai săi cu 
care glumea : „Chiar și nu
mai noi putem construi o 
școală". L-au ajutat toți 
sătenii. Tot ei mi-au spus 
că directorul lucrează 
monografie a satului, 
cătuiește o colecție de 
poezii populare din raio
nul Curtea de Argeș, e 
președintele unui cenaclu 
literar și că de curînd.l-au 
propus candidat pentru 
alegerile de deputați în 
sfatul popular comunal. El 
nu-și împărtășește proiec
tele nimănui și totuși se 
cunosc. Zice că n-ar fi ni
mic deosebit în faptele 
sale obișnuite — ale ori
cărui intelectual îndrăgos
tit de profesie; de satul 
său natal.

înclinat spre eseu, interesat să instruiască, presupunînd prealabila familiarizare a lectorului cu opera sadoveniană, Const. Ciopraga propune un profil spiritual al creatorului 
Baltagului, profil acceptabil în datele lui fundamentale, totodată ușor perfectibil.Dintr-un început se promovează ideea unui Sadoveanu „Demiurg-atent la ecourile îndepărtate ale trecutului, interpret lucid al prezentului, deschis semnelor viitorului" și avansînd în analiza multitudinilor de aspecte, fizionomia personalității celui mai mare scriitor al veacului cîștigă contururi vii. Cetățeanului și artistului le sînt comune temperamentul și aspirațiile. Aceleași însușiri — echili
brul, înțelepciunea, uma
nismul — manifestate în atitudini similare, definesc un fond unitar ; evoluția sa, în planuri variate, cunoscînd — incidental și prea slab percutante — impulsuri spectaculare. Prestanța morală, surîsul, 
indulgența, fiorul elegiac, înțe
legerea față de cele efemere, 
încrederea în umanitate — atribute subliniate de monografist. — sînt trăsături congenitale, potențată odată cu trecerea vremii prin legătura nemijlocită cu mediile diverse, iar aptitudinile artistice devin disponibilități, clarificate permanent, în lungul procesului de educație literară. De la „interesul pentru forța elementară", la ambiția de a dezlega „problema specificului național" și de aici la „preocuparea pentru reflectarea transformărilor de conștiință". Sadoveanu parcurge lent o experiență estetică unică. Delimitate — din- tr-un exces de prudență — celor trei etape le corespund schimbări în tonalitatea stilului și anume „plasticitatea cedează pasul evocării", „lirismul începuturilor" este înlocuit de reflexivitate (T. Vianu), aria de observație se extinde, dar cum precizează cercetătorul : „în toate, Sadoveanu e... Sadoveanu".Din necesități de ordin compozițional, exegetul părțit studiul în mai pitole. Marcantă tură, diferența

sinteză și mai puțin

și-a îm- multe cala lec- calitativă

Te simt, te-aud, te privesc i 
Zbor fluturi* argintii
Zbor mii de păsărele cintătoare 
Zbor ciocîrlii cu aripi lucitoare 
Totu-i Zbor, visare, chemare 
Sub faldurile tale.

Aud glasuri ritmate peste ogoare 
Fămintul se mișcă sub tălpi de fier 
Undeva, nu știu unde
Zgomotul adus de vint pătrunde in timp 
Parcă ar fi lingă mine

îmi mișc sprincenele. Fămintul 
se-ntoarce pe cealaltă parte 
Numai el simte
Rana adine săpată în coaste
Dar inima imi saltă pieptul
Și pașii aleargă neobosiți
Lanurile imi șoptesc
Că timpul și-a ascuns aripile 
într-un izvor de lumini.

CONSTANTIN DONICI

CELOR TREI MINUTE
re. Comenzile dispecerului 
au devenit scurte și clare.

— Stațiile electrice de 
distribuție. Conectați ple
cările I

— Porniți pompele 
WDS I Conectați compre
sorul de 90 mc. Dar mai 
repede, tovarăși I

Cuplați pompele de pre
siune 1

— Cuplați, porniți, co
nectați I

In trei minute avaria a

fost înlăturată. In marile 
secții ale Combinatului re- 
șițean munco se desfășoa
ră normal. Prețul celor trei 
minute era cunoscut doar 
de utecistul Adolf Riher și 
de ceilalți dispeceri. Dar 
ce importanță avea aceas
ta : energia a circulat fără 
oprire prin arterele secții
lor combinatului.

CALIN NASTASE 
lăcătuș

N. R. — Așteptăm, în continuare, reportaje 
articole, însemnări, care să oglindească trăsă
turile înaintate ale tineretului: pasiunea și 
dragostea cu care muncește și învață, spiritul 
inovator, interesul continuu pentru autodepă- 
șire. în fabrici și uzine, mine și șantiere, în 
școli și facultăți, pe ogoare se obțin rezultate 
demne de a fi înscrise în filele de cronică con
temporană. Vă așteptăm prezența în cadrul 
concursului cu lucrări care să evidențieze e- 
ro’smul cotidian pe care-1 puteți întîlni în 
orice loc de muncă.

făeînd elogiul înțelepciunii din- tr-o perspectivă națională, povestitorul strecoară în canavaua epică „aforisme, reflecții personale", reținînd „ca ideal suprem iubirea de oameni" etc.Este sesizabil efortul de a-și cenzura pornirea spre divagație ; lntr-un stil colorat, mustind de sevă, fixează șirul observațiilor concrete și al discriminărilor cu dezinvoltură, în propoziții autoritare „lecția lui Sadoveanu e o mare sinteză de sociologie, de etno-

grafie, de psihologie și mai a- les una de înțelepciune cu baze populare" ; „Monumentalitatea e o caracteristică a o- perei și a artistului" ; „Imagi- nînd o literatură lipsită de opera sadoveniană am rămîne surprinși de un gol enorm. Fără Sadoveanu am fi departe de alaiurile istorice și, desigur, am fi cunoscut mai puțin veacul (...) Sadoveanu poate onora orice mare literatură a lumii"...
ION VICTOR

VASILE NETEA
MIHAIL
SAOOVLANU

micului oraș sînt discon- 
eterogenitatea, tipuri de se- triste".

dintre capitole se șterge, însă, în impresia de ansamblu ; unghiul de pros- pecție este mereu proaspăt și atitudinea comprehensivă domină pagină cu pagină. Astfel, mobilul hotărîrii lui Sadoveanu de a reprezenta scene și mora
vuri sătești ar rezida în dorința de a demonstra complexitatea psihologică a țăranului (e- 
nergic, meditativ, resemnat); „coordonatele de provincie 
tinuitatea și iar indivizii,rie cu „biografii dezrădăcinați și ratați ; între cele două modalități de comunicare — narațiune și descrip
ție — există un „echilibru de- săvîrșit", Sadoveanu fiind „pe cît de mare povestitor, pe atît de vibrant și complet poet al naturii", la care „contemplația se înnobilează prin atitudine" iar „timpul calendaristic, istoric, se subordonează timpului subiectiv", posedînd într-un grad înalt facultatea participă
rii afective, Sadoveanu „nu reconstituie riguros, ci evocă" („asemenea unui paleontolog care pornește de la reminiscențe, el imaginează avînd viziunea întregului"), romanele sale istorice situîndu-se ența dintre istorie și legendă„la conflu-«.

Perle pe Bulevardul Qituz
FLORIN ȚAGA

Orașul Gheorghe Gheorghiu-De)

GEORGE BARIȚIU
Pentru prima oară prezentată 

intr-o monografie de o aseme
nea amploare, figura lui 
George Barițiu apare mai com
plexă și mai luminoasă, deta- 
șindu-se treptat din capitolele 
care urmăresc componentele 
unei activități prodigioase pe 
tărimul științei, culturii, școlii, 
ca și pe tărimul luptei politice 
și naționale.

Imaginea omului capătă în 
acest fel un fundal indispensa
bil înțelegerii adevăratelor 
proporții ale unei activități u- 
riașe închinată poporului. Prin 
toată activitatea sa de profe
sor. începută la Blaj in 1835 
și continuată la Brașov, unde 
contribuie hotărîtor la dezvol
tarea liceului românesc, Geor
ge Barițiu continuă linia 
comună tuturor militanților 
vechii Scoli ardelene, aceea de 
a lupta pentru luminarea, pen
tru educarea și emanciparea 
poporului. Acelorași scopuri 
nobile le răspunde și activita
tea sa de gazetar (Foaia literară devenită Foaia pentru minte, inimă și literatură, Gazeta de Transilvania), de fon
dator și militant de frunte al Astrei, de membru și — pen
tru prea puțin timp — de pre
ședinte al Academiei Române. 
Obligat de guvernul habsbur- 
gic să renunțe la activitatea sa 
ziaristică, în 1852 Barițiu con
struiește o fabrică de hîrtie pe 
care o va conduce aproape 
douăzeci de ani, participînd 
activ la dezvoltarea vieții eco
nomice în Transilvania. A- 
ceastă activitate economică, 
didactică, culturală, literară a 
lui Barițiu s-a îmbinat, întot
deauna cu lupta pentru drep
turile poporului român, pen
tru autonomia Transilvaniei, 
pentru egalitatea tuturor lo
cuitorilor ei.

Monografia lui V. Netea dez
voltă metodic etapele princi
pale ale vieții cărturarului 
transilvănean. începînd cu o- 
riginea familiei sale și a nu
melui, trecînd prin anii de 
școală, de studenție, activita
tea sa de profesor, cea de zia
rist, prezentînd rolul și parti
ciparea sa la revoluția de la 
1848. cu capitole speciale de 
analiză a ideilor și a concep
ției sale istorioarafice, termi- 
nînd cu un capitol de conclu
zii sintetice. Expunerea crono
logică, ..biografică", a vieții 
lui Barițiu este segmentată dc 
scurte și incisive capitole de 
analiză, în care aportul auto
rului este efectiv, original. 
Nu numai amplitudinea cerce
tării și lărgimea resurselor do
cumentare contribuie la acea-

sta, ci și punctul de vedere 
modern, dialectic. Numeroase 
astfel de capitole sînt de mare 
interes și pentru teme adia
cente, constituind eventuale ■. 
puncte de plecare ale unei noi,' 
cercetări pe alte coordonate. 
Așa este, de pildă, capitolul — 
scurt dar bogat în sugestii 
— despre ideoiogia pedagogică a lui George Bari țiu in care 
autorul fundamentează nu nu
mai cunoașterea ideilor sale 
pedagogice, dar și a unui as
pect al ideologiei sale politice 
și culturale, in general; ideile 
discutate aici sint caracteris
tice pentru întreaga sa gin- 
dire : „A cultiva — spune Ba
rițiu — însemnează a învăța 
pe oameni să' cugete bine; 
a lumina ce fusese întunecat, 
a lăți lumea peste acelea ce 
ni se cuvine să le știm; a 
limpezi ideile oamenilor, a-i 
păzi de greșeli și de prejude
căți". De un, deosebit interes 
este și capitolul George Ba- rițiu și limba poporului ro-■ mân, care cuprinde, pe lingă 
expunerea ideilor despre lim 
bă ale scriitorului, și o foarte 
utilă trecere în revistă a po
ziției diferiților cărturari tran
silvăneni (T. Cipariu, N. Ma- 
niu, Ioan Maiorescu etc.) în 
problemele limbii, cit și a ra
porturilor lor cu ideile lui 
Heliade Rădulescu și C. Ne- 
gruzzi. Aceste raporturi perma
nente constituie un sistem de 
relații de mare ajutor cititoru
lui, oferindu-i puncte de re
per in istoria culturală a e- 
pocii; totodată ele dau relief 
și pregnanță figurii lui Barițiu, 
monografia lui V. Netea avînd 
și certe calități literare.

M. ANGHELESCU

Alegerile de deputați - expresie 
a democratismului socialist

(Urmare din pag. I) 
gic de dezvoltare a construcției 
socialiste, apare, în primul rînd, 
în lărgirea drepturilor fundamen
tale ale cetățenilor ca și în creș
terea garanțiilor materiale și 
juridice ale asigurării realizării e- 
fective a acestor drepturi.

Adîncirea continuă a democra
tismului socialist apare, de ase
menea, în realitatea conducerii de 
către popor a întregii vieți de 
stat.

Marea Adunare Națională, ca 
și sfaturile populare, sînt alcătu
ite din deputați, reprezentanți 
nemijlociți ai oamenilor muncii 
de la orașe și sate, investiții cu 
încrederea lor șl purtători, în or
ganele în care au fost aleși, a 
voinței celor care i-au ales.

Pentru a fi în măsură să ex
prime cît mai fidel această vo
ință, deputății sînt datori să 
mențină un strîns și permanent 
contact cu alegătorii lor și să le 
dea periodic socoteală, atît de 
propria lor activitate, cît și de 
activitatea organelor în care au 
fost aleși.

De o deosebită însemnătate 
pentru învederarea caracterului 
real reprezentativ al organelor 
puterii de stat și deci pentru în
vederarea profundului și consec
ventului democratism al organi
zării noastre de stat, care asi

gură conducerea efectivă a în
tregii societăți de către oame
nii muncii de la orașe și sate prin 
reprezentanții lor nemijlociți, sînt 
dispozițiile legale privitoare la 
alegerile de deputați. Aceste dis
poziții au fost adoptate, în ul
tima sesiune a Marii Adunări 
Naționale, prin legea nr. 28 din 
28 decembrie 1966 pentru alege
rea deputaților în Marea Adu
nare Națională și în sfaturile 
populare, dezvoltîndu-se și per- 
fecționîndu-se, potrivit noii Con
stituții, prevederile privitoare la 
aceste alegeri.

Democratismul real și consec
vent al sistemului nostru electo
ral se vădește, în primul rînd, 
prin caracterul dreptului de a a- 
lege, votul fiind universal, egal, 
direct și secret.

Votul universal asigură parti
ciparea la alegerea organelor pu
terii de stat a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate, capa
bili să-și exprime cu deplină 
răspundere și maturitate voința 
lor în conducerea de stat. De a- 
ceea, în sistemul nostru electoral, 
au dreptul de vot toți cetățenii 
care au împlinit vîrsta de 18 ani, 
fără nici o deosebire de naționali
tate, rasă, sex, religie, profesiune, 
grad de cultură sau durată a do
miciliului. Nu sînt lipsiți de drep
tul de vot decît cei loviți de ali- 
enație sau debilitate mintală, sau

cei condamnați prin hotărîre ju
decătorească la pierderea tempo
rară a exercitării acestui drept.

Votul egal asigură democra
tismul real al alegerilor, prin 
aceea că toți cetățenii sînt egali 
în ceea ce privește participarea 
lor la alegerea deputaților. Ega
litatea votului se asigură prin a- 
ceea că fiecare alegător nu are 
decît un singur vot și prin ega
litatea circumscripțiilor electo
rale, aceste circumscripții fiind 
alcătuite, pentru fiecare din or
ganele alese, dintr-un număr e- 
gal de locuitori. Astfel, pentru 
sfaturile populare comunale se 
formează cîte o circumscripție e- 
lectorală pentru fiecare o sută de 
locuitori. Aceste dispoziții privi
toare la circumscripțiile electorale 
pentru alegerea sfaturilor popu
lare comunale, înscrise în 
legea din 28 decembrie 1966, 
marchează, îndeosebi, adîncirea 
democratismului socialist, prin lăr
girea reprezentării în sfaturile 
populare comunale ; drept ur
mare, numărul deputaților în a- 
ceste sfaturi crește cu 13 000 
față de numărul deputaților ce 
se alegeau potrivit legii anteri
oare.

Votul direct asigură exprimarea 
nemijlocită a voinței alegători
lor, deoarece, ei singuri, fără 
intervenția vreunui mijlocitor, își 
exprimă voința cu privire la a- 
legerea celui chemat să îi repre

zinte. In sfîrșit, votul secret asi
gură expresiunea reală a voinței 
alegătorilor, aceasta neputînd fi 
influențată de împrejurarea că 
modul în care ei au votat ar pu
tea fi cunoscut de cineva.

Democratismul real și consec
vent al sistemului nostru electo
ral apare, de asemenea, în ceea 
ce privește dreptul de a fi ales, 
acest drept avîndu-1 oricare ce
tățean care a împlinit vîrsta de 
23 de ani, fără nici o altă condi
ție decît aceea de a avea drep
tul la vot.

In fine, acest democratism își 
găsește o deosebită exprimare în 
organizarea și desfășurarea ale
gerilor.

Caracteristic pentru sistemul 
nostru electoral este faptul că or
ganizarea și desfășurarea alegeri
lor este opera alegătorilor înșiși, 
toate operațiile privitoare la 
alegeri desfășurîndu-se prin co
misiile electorale alcătuite din 
reprezentanți ai organizațiilor oa
menilor muncii : organizațiilor
Partidului Comunist Român, sin
dicatelor, cooperativelor, organi
zațiilor de tineret, de femei, a- 
sociațiilor culturale și altor orga
nizații de masă și obștești, pre
cum și din reprezentanții desem
nați în adunări ale oamenilor 
muncii din întreprinderi și orga
nizații economice de stat, coope
rative agricole de producție și 
alte organizații cooperatiste, in

stituții, unități social-culturale, 
sate și unități militare.

Alegerile din 5 martie 1967 au, 
evident, o mare însemnătate, de
oarece sfaturile populare comu
nale, ca organe ale puterii de 
stat în comune, organizează par
ticiparea activă a oamenilor 
muncii din fiecare comună la o- 
pera de construire a socialismu
lui. Ele au largi competențe în 
conducerea economiei locale, în 
gospodărirea comunală, în îndru
marea învățămîntului și culturii, 
în ocrotirea sănătății și în orga
nizarea participării active a ce
tățenilor la rezolvarea pe plan 
local a treburilor de stat și ob
ștești, constituind, prin atribuțiile 
largi și mereu crescînde pe care 
le au, o adevărată școală a condu
cerii de stat pentru milioane 
și milioane de oameni ai muncii.

Campania de pregătire a ace
stor alegeri a prilejuit o însufle
țită activitate politică a maselor 
largi de oameni ai mun
cii. La adunările de propu
neri de candidaturi, la întîlnirile 
cu candidații, cu membri ai comi
siilor electorale, mase de mili
oane de oameni ai muncii și-au 
exprimat punctul lor de vedere 
asupra problemelor celor mai în
semnate ale conducerii de stat, 
ca și asupra problemelor condu
cerii locale.

Campania de pregătire a ale
gerilor, ca și alegerile înșile pun 
în deplină lumină democratismul 
nostru socialist, ilustrează în 
chipul cel mai grăitor participa
rea nemijlocită și efectivă a în
tregului popor la conducerea 
vieții de stat, la construirea vii
torului luminos pe care, sub 
conducerea partidului marxist- 
leninist al clasei muncitoare, po
porul nostru, liber și stăpîn pe 
soarta sa, și-l făurește cu neabă» 
tută hotărîre.
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ANTICIPARE LA O ANIVERSARE

Brăila. Orașul are un farmec 
aparte. E născut parcă din dra
gostea apei cu a pămîntului. Du
nărea, înlănțuie orașul ca pe o 
iubită. Străzile „se nasc" fi după 
ce înscriu un arc de cerc „mor" 
tot la Dunăre.

Sîntem oaspeții orașului într-u- 
na din aceste minunate zile de 
iarnă. Strălucitoarea mantie de 
hermină pe care orașul a îmbră
cat-o îl face parcă mai frumos, 
mai tînăr, în ciuda celor aproape 
600 de ani pe care îi va împlini 
în curind.

Dar să răsfoim cîteva file din 
trecutul acestui oraș.

...20 ianuarie 1368... Cu 599 de 
ani în urmă, la Cancelaria dom
nească a lui Vlatcu I este emis 
un document. Documentul acor
da unele privilegii 
brașoveni în in
tensificarea co
merțului cu Ța
ra Românească.

La muzeul o- 
rașului, profeso
rul de istorie 
Florian Anasta
sia ne spune :

— Acesta este 
primul docu
ment scris, cu
noscut plnă in 
prezent, în care 
este amintit nu
mele orașului 
Brăila.

Dezvoltarea o- 
raștilui cunoaște 
apoi o istorie 
zbuciumată. Mu
zeul orașului po
sedă numeroase 
stampe, litogra
fii, fotografii și 
alte exponate din 
care se pot vedea 
'erioadele de în- 
lorire fi de

clin ale Brăilei Așa de exemplu, 
pe la 1540 Brăila cu încă 30 de 
sate din jur va deveni rai al impe
riului otoman, 289 de ani orașul 
suportă opreliștile ce-i sînt im
puse, păstrîndu-și însă nealte
rată ființa națională.

...Anul 1834. Orașul era con
stituit din peste 300 de 
strada principală 
cari”.

în 1847 se face 
clatură a străzilor 
miri uneori ciudate cum ar fi: 
Ulița patanacului, Ulița iancant- 
lor și altele. în același an se con
struiește Vadul sacagiilor pentru 
aprovizionarea orașului cu apă.

în 1868 are .loc prima grevă a 
muncitorilor brăileni, pentru ca 
mai tîrziu orașul să devină un 

oraș cu un bogat trecut revolu- 
ionar.

Sfîrșitul secolului trecut și înce
putul secolului acesta găsesc 
orașul în plină dezvoltare.

negustorilor

Tot în această perioadă se fac 
primele lucrări de construcții fi 
amenajări ale portului, incepind 
totodată să se dezvolte industria 
morăritului fi alimentară, indus
tria uleiurilor ft o mică industrie 
metalurgică, care avea să polari
zeze și să dezvolte un proletariat 
industrial. Apoi, Brăila va căpăta 
un aspect urbanistic tot mai mo
dern.

Dar să răsfoim și cîteva file din 
noua sa istorie.

Pe harta României socialiste, 
Brăila reprezintă un important 

centru industrial fi comercial. Ora
șul a cunoscut plenat ritmul viu 
de prefacere al întregii țări.

Uzina de utilaj greu „Progre
sul" produce pentru nevoile eco
nomiei naționale și pentru export

BRĂILA
PROLOG

cere cît mai deplină a cerințelor 
poțmlației.

De la interlocutorul nostru a- 
flăm că în ultimii 6 ani s-au con
struit peste 3 000 apartamente cu 
complexe comerciale modeme, un 
cinematograf cu 800 locuri, un 
spital cu 700 paturi, școli și licee 
etc. Un nou microraion, Hipo
drom, care va avea peste 4 000 de 
apartamente este în plină con
strucție.

Orașul a cunoscut și cunoaște o 
viață culturală intensă.

Din totdeauna viața orașului a 
fost legată de Dunăre. De aceea, 
modernizarea portului din ultimii 
ani a făcut ca 60—70 la sută din 
lucrările de tranzit să se execute 
cu mijloace mecanizate.

Vizitatorul de 
_ azi, fie chiar u- 

nul din bunicii 
noștri, nu-și mai 
poate reaminti de 
labirintul străzi
lor înguste fi gă
lăgioase de odi- 
nioară, în sime
tria perfectă și 
armonioasă a bu
levardelor 
mărginite 
blocuri 
mărturie 
a acestor
au întinerit 
trînul oraș.

Dar mai 
portantă 
orice este 
pectiva
Cincinalul actu
al, sarcinile sta
bilite la Congre
sul al ÎX-lea al 
partidului, dau 
noi și precise 

contururi Brăilei de mîine.
Peste un an, tot iarna, Brăila 

oo împlini onorabila vtrstă de 
600 de ani.

In aceste zile, muzeul se află în 
reamenajare, pe viitor dîndu-i-se 
profilul de muzeu al orașului și 
raionului Brăila De altfel pe teri
toriul orașului, în cartierul Brăili- 
ța au fost descoperite unele ma
teriale atribuite unor populații 
care au locuit aci încă de pe la ju
mătatea mileniului 4 înaintea erei 
noastre.

Organele locale si locuitorii o- 
roșului se pregătesc să pună în 
valoare tot ceea ce reamintește de 
istoria veche și nouă a orașului 
lor. E o anticipare a celor 600 
de ani de existență

largi, 
de 

zvelte, 
solidă 

ani ce 
bă-

im- 
decît 
pers- 

Brăilei.

fiind
clădiri, 
„Cojo-

nomen-prima
ce au denu-

excavatoare, rulouri compresoare 
și construcții metalice pentru ma
rile șantiere.

La Șantierul naval sînt constru- 
tte și lansate la apă an de an tot 
mai multe nave și șlepuri fluviale.

Industria chimică este reprezen 
tată și ea puternic de cele două 
combinate de pe platforma indus
trială de la Chișcani. Tot la Bră
ila salcia bălților este transformată 
în mult căutatele plăci PAL. Insu
la Mare a Brăilei devine pe zi ce 
trece o grădină înfloritoare.

La jumătatea anului 1965 popu
lația Brăilei număra peste 126 000 
locuitori. Aproape o cincime din 
populație o constituie elevii școli
lor generale de 8 ani, ai școlilor 
profesionale sau liceelor.

La Sfatul popular al orașului, 
tov. Marius Arghiropol, vicepre
ședinte al Comitetului executiv ne 
informează despre preocupările 
organelor locale pentru o satisja-

A APĂRUT

„Presa noastră

REPUBLICĂ
SOCIALISTĂ

ROMANIA
anul XII Nr. 1 (129) ianua

rie 1967

• Marți au fost stabilite 
datele meciurilor Dinamo 
București—HG Copenhaga, 
contînd pentru sferturile de 
finală ale competiției mas
culine „Cupa campionilor 
europeni" la handbal. Pri
mul meci va avea loc la 
12 martie la București, iar 
cel de-al doilea la 19 mar
tie la Copenhaga.

• Turul ciclist al Cubei 
a fost cîștigat de rutierul 
polonez Kowalski, care a 
parcurs cei 2 092 km im- 
părțiți în 15 etape în 53 h 
33’10”.

• La Cluj în turneul fe- 
minim de handbal pentru, 
„Cupa F.R.H.", Rulmentul 
Brașov a învins cu 16-12 pe 
Progresul București, iar 
Rapid a întrecut cu 9-7 pe 
Universitatea Cluj.

• După 16 etape, in cam
pionatul de baschet mascu
lin al Italiei conduce echipa 
Simmenthal Milano cu 30 
de puncte urmată de Ignis 
— 26 puncte ți Noalex — 
18 puncte. în meciul dispu
tat la Milano, Simmenthal 
a întrecut cu 68—44 
(34—32) echipa Petrarca. 
Ignis a dispus cu 63—60 
după prelungiri de echipa 
Fargas.

• Turneul internațional 
de fotbal dotat cu „Cupa 
prieteniei", desfășurat la 
Khartum, s-a încheiat 
victoria selecționatei 
danului, care în finală 
învins cu scorul de 
(3—1) reprezentativa 
piei.

cu
Su- 

a 
5—3 
Etio-

de• Sezonul oficial 
motocros se deschide dumi
nică 5 martie, cînd la 
complexul Sportiv Panteli- 
mon (capătul tramvaiului 
14) din Capitală se vor 
desfășura întrecerile din 
cadrul „Cupei orașului 
București", organizate de 
clubul Metalul București.

La acest concurs care va 
începe la orele 10, și-au 
anunțat participarea spor
tivi fruntași de la Steaua. 
Steagul Ro.su Brașov. Loco
motiva Ploiești și Metalul 
București.

„Să nu-ți faci prăvălie cu scară “ de Eugen Barbu pe soena 
Teatrului de Stat din Brașov

Priviți aceste două 
fotografii. Aceeași 
soartă, nemiloasă, 
le-a conferit — ca
rambol — „dreptul" 
(citiți obligația) de-a 
fi legate pe vecie. 
Ele au fost surprinse 
in perimetrul Școlii 
profesionale de me
canici agricoli din 
Costești — Argeș și 
reprezintă : una —
— noul internat al 
acestei școli ; a doua
— o groapă banală 
ca orice groapă. Ei, 
și-alci e buba : ba
nală, banală, dar 
gropa are... rădăci
nile ei.

...Pe vremea aceea 
nu 
astă 
vii 
internat nou, cu 
capacitate de 120 de 
paturi. ȘI. firește, 
se bucuraseră, 
mai directorul, ingi
nerul Vltalie

ningea, 
toamnă, 

primiseră
Era...
Ele- 

un 
o

Nu-
Cior-

a Brăilei.

OANCEA

nei, se bucurase și 
nu prea. Observase 
că „coloana verte
brală" a instalației 
de încălzire centrală, 
conducta care ali
menta internatul cu 
apă caldă (de la cen
trala S.M.T.) fusese 
Îngropată prea adine, 
acolo pe utfde se în- 
tîlneau celelalte ape 
nestrunite ' ale pă- 
mintnlui. băltoacele. 
Șl ar fl rost posibil, 
după nn calcul al 
dinsului, ca apa din 
conductă, plecată 
la sursă Ia 80 
grade să ajungă 
destinație la 20 
grade, suferind, cum 
s-ar spune, meta
morfoza de la apă 
caldă Ia apă... chioa
ră. Așadar, directo
rul a observat șl... a 
sesizat.

Aici s-ar termina 
prima parte a Blitz
ului nostru care, în- 
tr-o suită de foto- 
film. ar trebui să 
continue astfel: par
tea a doua — Arbi
trajul de stat. Da, 
pentru că s-a ajuns 
la arbitrajul regio
nal de stat. De cîte- 
va ori chiar au tre
buit să se adune „ar
bitri" pentru solu
tionarea litigiului. 
Beneficiarul — S.M.T. 
Costești — a recla
mat : D.S.A.P.C. Ar
geș a oftat (...de ușu
rare î nu se respec
tase „întocmai" pro
iectul) și TR.C. (gru
pul 2 construcții) a 
transpirat (...pe ei în 
calitate de construc
tor, cădea tot gre
ul !). A găsit însă șl 
T.R.C. o scuză : „Bi
ne, bine, noi am în
gropat conducta la 
130 cm ș! nu la 90 
cm cît era prevăzut 
în proiect. O vom 
înălța la 90 cm a- 
tunci". Șl-au zîmbit 
pișicher în barba... 
autocriticii. Știau to
varășii de la trustul 
de construcții ce 
știau : și-au amintit 
că șl la 90 cm, con
form studiului hldro-

de 
de 
la 
de

geologic, pămintul 
era sfîrtecat de o 
pinză freatică. Așa 
că, oricît ar ridica-o, 
conducta tot în apă 
ar zăcea, redncîn- 
du-i temperatura co
respunzătoare încăl
zirii.
l’erțo tempo: com

pletat pe baza unei 
informări primite din 
partea tovarășului 
director al școlii. 
Pină la 15 decembrie 
1966, copiii au stat în 
frig. (Intre timp, îm
bolnăviri, piraml- 
doane, spital). La 15 
decembrie, printr-un 
artificiu de construc
ție (singurul la înde- 
mină în această sta
re de urgentă, dar 
nu și de viitor) feres
trele noului Internat 
s-an dezghețat ; pă
trunsese căldura. Ar 
fi cazul, așadar, în 
încheiere, să mulțu
mim. Se cuvine, în
să și un P.S. : Con
structorul (ca bun... 
constructor) a ținut 
să lase și o amintire. 
Pompa care trebuie 
să alimenteze baia cu 
apă caldă nu funcțio
nează (se pare că era 
defectă de Ia insta
lare, din vară). Așa 
că elevilor II s-a re
zervat... dușul sau se 
duc la baia gării (cei 
din satele din jur — 
10—12 km — sînt în
drumat! să se spele 
„în familie**) în timp 
ce Instalația lor mo
dernă, 
stă cu 
apă...

...Se
(din foto) a fost aco
perită numai pe ju
mătate (venise iarna 
și T.R.C. s-a retras 
la... căldură). Cealal
tă jumătate a rămas 
descoperită pentru a 
se vedea probabil că 
tot pe acolo trece și 
conducta ce duce la 
baie. Așa cum spune 
de altfel șl prover
bul : una caldă, 
alta...

încăpătoare 
buza... arsă de 
reoe.
zice că groapa

I. ANDREIȚA

0 importantă rezervă de producție — 
prezența la muncă

(Urmare din vag. V 
în viață, au oscilat între diferite 
locuri de muncă, după cîștiguri 
imediate și ușoare. Nu e vorba, 
deci, de cei care se califică în- 
tr-o meserie, care sînt angajați 
permanent într-o întreprindere, 
ci de aceia, care umblă de colo- 
colo.

Ca să înțelegem ce pierdere în
seamnă aceasta pentru coopera
tiva noastră, să exemplificăm cu 
ajutorul legumicultorii. In anul 
1966, cu o zi-muncă s-au obținut 
15 kg legume, care, valorificate, 
au adus un venit de S0 lei. Deci, 
cu 28 440 zile-muncă s-ar fi pu
tut obține un plus de 426 600 
kg legume, care ar fi adus un 
venit bănesc de 853 200 lei.

Bineînțeles, nu am fi avut ne
voie de o atît de mare forță de 
muncă la grădină. Insă și aici 
și în fermele de animale și la 
cultura mare este necesară pre
zența tuturor oamenilor la lucru.

Am dat exemplul cu legumi- 
Bdtura pentru că aid noi aven»

încă mari posibilități de sporire 
a producțiilor.

Rezerve însemnate se află și 
în modul de folosință a zilei de 
lucru.

Oamenii au adus în coopera
tivă, ded într-o unitate de pro
ducție cu totul diferită de gos
podăria țărănească — de mic 
producător, modul vechi de folo
sire a zilei de lucru. Din obser
vațiile făcute timp de mai mulți 
ani, am putut constata că 3—4 
ore într-o zi de lucru sînt nepro
ductive. Se pierde încă prea mult 
timp pentru repartizarea și de
plasarea la locul de muncă ; 
pauzele de masă și odihnă sînt 
prelungite peste măsură. Din 
păcate, acest stil de muncă a 
fost transmis și celor tineri, pen
tru care aș putea spune că 
timpul este chiar mai prețios.

Pentru punerea în valoare a a- 
cestoi însemnat potențial de forță 
de muncă am întreprins și vom 
întreprinde o seamă de acțiuni. 
Cele mai importante sînt: o mai 
bună cointeresare materială prin

justa aplicare a normelor șl ex
tinderea retribuirii suplimentare 
în toate sectoarele de activitate ; 
organizarea mal bună a muncii, 
mai ales la nivelul brigăzilor și al 
echipelor etc.

Se pune însă întrebarea : poate 
organizația U.T.C. să contribuie 
la rezolvarea acestd probleme de 
excepțională importanță ? Ca 
specialist cu experiența multor ani 
de producție, răspund fără a e- 
zita, da. Organizația U.T.C. ar 
da un mare ajutor conducerii 
cooperativei agricole dacă și-ar 
înscrie această problemă în pre
ocupările sale centrale. Noi, spe
cialiștii, ne angajăm să sprijinim 
mai mult organizația U.T.C. In 
acțiunile ce le întreprinde pen
tru a lămuri temeinic tinerilor 
perspectivele cooperativei noa
stre agricole, ale lor, dacă vor 
rămîne să lucreze aici. Vom a- 
corda mai multă atenție calificării 
lor profesionale într-una din noule 
și importantele meserii ale sa
tului.

CINEMATOGRAFE
DACII — cinemascop

rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 9; 11,15;
13.30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21). Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21), Festival
(orele 8,15; 10,30; 12,45; 15;
17,15; 20).

INSPECTORUL DE POLITIE 
rulează la Republica (orele 
9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21). Grivlța (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20.30).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează Ia Capitol (orele 9; 
11.15 ; 13.30; 15.45: 18,15 ;
20.45) .

PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 : 20.30).

DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE

rulează la Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30. Pro
gram pentru copii dimineața 
ora 9)

MOSHI, MOSHI — ALO, 
JAPONIA

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45) .

UN MARTOR TN ORAȘ
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30). Lira (orele 
15,30; 18; 20,30).

NIMENI NU VOIA SĂ MOARA 
rulează la Excelsior (orele 
9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,30). 
Miorița (orele 9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30). Melodia (o- 
rele 8,45 ; 11; 13.30 : 16 ; 18,30; 
21).

NU SINT DEMN DE TINE Ij
rulează la Bucegl (orele 9; _ 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; • 
20,45). Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

OMUL DIN RIO 
rulează la Unirea (orele 
15.30 : 18 : 20.30).

(Sadru din filmul
„Fantoma din Morrisville"

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Dacia (orele 8,45 ; 
13.30 în continuare; 16;
18.30; 21).

VIZITA — cinemascop 
rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

CERUL ȘI IADUL
rulează la Vltan (orele 15.30 ; 
18 : 20,15).

OGLINDA CU DOUĂ FETE 
rulează la Arta (orele 8,45 ; 
11; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45). 
Flamura (orele 9; 11,15;
13,30: 16,45; 18,15; 20,30).
Drumul Sării (orele 15,30 ; 18 ;
20.30) .

EVADARE ÎN TĂCERE 
rulează Ia Gloria (orele 9.15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,151
20.30) .

TUNELUL — cinemascop 
rulează la Munca (orele W) 
18.15 : 20.30).

GOLGOTA — cinemascop 
rulează la Progresul (orele 
15.30 : 18 ; 20.30 : duminică 
matineu 11.30).

FIDELITATE
rulează la Flacăra (orele 
15.30 : 18 ; 20,30).

LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIM — cinemascop 

rulează la Moșilor (orele 15 ; 
17,45 ; 20,30),

(Urmare din pag. >f ducție. Dar trebuia să stea în soare și să sape. Și vezi că lui bronzat nu-1 stă bine și-i intra și pămînt sub unghii: „Nu face frumos la un bărbat tînăr și bine", se văita băiatul.Citise cîteva cărți, pe care le ținea la căpătîi pe-o policioară : „Misterele Parisului" (XXXVIII fascicole), Cavalerul rătăcitor două volume „Dramele iubirii (XXXII fascicole) și... „Aventurile lui Don Juan“.Ei da, ăsta bărbat adevărat. Să fii iubit de femei, să nu muncești, să fii răsfățat și să zbori ca un fluture, din floare în floare, să guști din_ nectarul fericirii fără griji GÎnd aici cînd aiurea.I-a împărtășit și lui tăticu dorurile lui și ca-ntodeauna acesta l-a înțeles: „Atunci să-ți găsim o nevastă". Și a început să caute.Pe femei le pufnea rîsul:„Asta-i copil, nea Fane I La 16 ani să mai bea lapte nu să se-nsoare IÎntr-o zi Ștefan Varga a văzut-o la poarta uzinei (el este muncitor calificat la turnătoria U.M.M.U.M.) pe Margareta R., nevasta meșterului său, așteptând pe cineva. Și i-a încolțit — așa tam nesam — un gînd.— „Treci pe la noi, vecină, că se simte rău nevastă-mea, a îmbiat-o într-o zi Varga pe Margareta. Și-n seara aceea l-a cunoscut pe Nelu.„Uite-o Neluțule pe Margareta, nevasta șefului, de care ți-am vorbit c-o duce rău cu bărbat-su“.— Asta-i Nelu, băiatul meu. Băiat bun, dar fără noroc. Poate o avea în dragoste...Margareta și-a luat într-o zi toate lucrurile din casa ce-o avea cu soțul ei, plus chenzina lui Ion și a venit la Nelu acasă. Seara s-au dus la Baia Sprie și au băut aldămașul, concretizat în 20 halbe și 4 țapi la bufetul „Amicul" și „mirii" s-au întors acasă nu pe cărarea fericirii... ci pe mai multe.Primele săptămîni au mers cum au mers. O plapumă vîn- dută, un covor, o haină, sau un palton și Ieșea și de coș- niță și de băutură.Intr-o zi a plecat să cumpere un geam. Pe drum a întâlnit-o pe... Olimpia. Era curățel îmbrăcată, știa să spună „ceau bambina" și avea un breton de toată frumusețea. In plus îi spusese că este ospătară. Ce mai, femeia visurilor lui I I Pe Margareta a expediat-o într-o clipită șl... după patru zile s-a spulberat și dragostea după dona Olimpia. 11 mințise. Nu era ospătară ci femeie de serviciu și avea principii : „Bărbatul să nu stea trîntor la casa femeii".A suferit cumplit. Și tăticul ca-ntotdeauna l-a ajutat și i-a adus într-o seară o nouă „nevastă" : pe Florica R...Dar și aceasta n-a știut să-l prețuiască. Și iar l-a ajutat tata. Au aflat că Marioara B. ar vrea să se căsătorească. S-au dus la părinții ei și au cerut-o de nevastă. A garantat și tăticu și peste trei zile au adus-o acasă cu o căruță încărcată cu rufe, vase, covoare și ceva mobilă.Marioara a stat mai mult la ei. Și lucruri mai multe a avut decît celelalte. Dar avea un cusur. Era leneșă. Nu spăla, nu gătea. Ii stătea gîndul la petreceri șl de unde bani ? Că ce scoaseră pe lucrurile ei dea- bia le ajungea să-și termine casa ce-o zideau pe strada Cazărmilor 29.Zi de salariu. Aveau nevoie urgent de 400 de lei. Bătrînu- lui Varga i-a venit din nou o idee salvatoare.
Ultima victimaNeluțu tânjea acasă. Mîncare caldă n-avea cine le face, rufele nu le mal spăla nimeni.— Băiatul tatei, caută-ți o nevastă că nu mai merge așa.Nelu l-a aseultat sa-ntotdea- una pe tăticu... dar parcă succesul său la fete nu mai era așa de mare în oraș. Ti știau acum fetele că nu-i statornic. 

11 cunoșteau că „Margareta nu-1 lăsa în pace" (cum poate 
o femele să strice viitorul u- nui tânăr I ?). Și mal toate a- veau pretenție să muncească (Atunci nevasta «e să facă ? !)Un prieten i-a șoptit la u- reche: du-te prin satele din jur. Fete tinere, frumoase, cuminți. Au bani, curte cu păsări. Ehei, țăranii azi sînt oameni cu stare.Șl s-a dus Nelu Varga. Duminică 29 Ianuarie 1967 a cobor ît dintr-o mașină mică în fața căminului cultural din Nedeaga. Chipeș, brunet, înalt. Cu ochi negri, cu o buclă căzută neglijent pe frunte. Cu o mustăcioară abea mijită deasupra buzelor roșii de tinerețe.

Fetele au aflat de la el că-i

strungar fruntaș la Autobaza nr. 2 din Baia Mare, că a fost în spital 3 zile, din cauză că-i anemic și de aceea a venit în după-amiaza aceasta la țară, să respire puțin aer curat.A cunoscut-o pe Maria, pe Ileana, pe Ilonca, pe Ana pe, Elena, pe Coralia și pe multe altele cărora nici nu le mai ține minte numele.Le-a spus cîte în lună șl stele, că frumos cum vorbește Nelu, nu găsești băiat pe toate drumurile. Și fetele au rămas cu gura căscată la el și-l' sorbeau din priviri gîndind cu ciudă pe cine va alege.El pe Ana a ales-o. îi șoptise cineva că taică-su e dulgher și asta o făcea mai frumoasă în ochii lui. Era ora șase după-masă cînd a cunoscut-o. Ana i-a confirmat speranțele : „Uși și cercevele ca tata, nimeni nu face cale de zece sate". Iar el i-a mărturisit : „Ano, eu pe tine te vreau. Te iubesc din prima clipă cînd te-am văzut. De altfel mor de nerăbdare să te vadă... și părinții mei. Vreau să fii nevas
ta mea“i— Dar ar trebui să vorbești și cu tata, a îndrăznit timid Ana. Și Nelu a fost la tatăl fetei și a cerut-o de nevastă, după 55 de minute, pe fata lui, Ana.După... 7 minute acesta l-a spus : „Să mai vedem !“— Fără ea viața nu mal contează pentru mine.— Fără el mă omor, a zis îndrăgostita.— Să vin și eu la Bala Mare să vorbesc cu părinții, ca oamenii. Să lăsăm pe săptămîna ce vine, a spus tatăl Anei.Dacă au văzut ce piedici II se pun în cale și că după o oră și 47 de minute situația nu devenea clară, ău plecat luîndu-se de mînă: „Ne ducem la televizor, la cămin".Au mai vorbit circa 8 minute și jumătate, adică a vorbit Nelu și peste 2 ore și 4 minute erau în drum spre Baia Mare, spre fericire. In aceeași seară, Ana a devenit „nevasta" lui Nelu.Intre timp ca să nu facă impresie proastă „nevestei" a luat din greșeală o bicicletă a unui prieten și a vîndut-o.Dar a venit ziua de vineri 3 februarie și Nelu a plecat de-acasă, după ce l-a chemat un om la poartă. A plecat și n-a mai venit trei ore. In schimb a venit același om și a poftit-o pe Ana să meargă cu el.

Celebrul personaj 
ajunge la MilițieEra acolo și Nelu care nu mai vorbea așa dulce și nici nu mai zîmbea, cum numai el știe : Tu să taci I i-a șuierat printre dinți. Să nu scoți o vorbă. Să zici că mă iubești și că ai vrut.Ana nu pricepea nimic. Sigur că-1 iubește. Dar ce-a vrut. A, da, să se mărite ! ?Apoi au intrat într-un birou, Erau mulți oameni strînși acolo. Vreo șase femei și cîți- va bărbați. Era acolo și tata socru. De cum a văzut-o a strigat :— Uite-o pe Ana. Bucuria casei noastre ! Ca pe lumina ochilor o iubim.A sărit însă cu gura o tânără și a zis ;— Uite-o și pe a șasea nevastă, pe a șasea victimă a acestui Don Juan. Și-a arătat-o pe ea. Apoi ofițerul de miliție l-a întrebat pe NeMi al ei dacă-i adevărat. Și Nelu a tăcut.Adică cum a șasea nevastă!? și-a spus cu teamă în gînd Ana. N-o iubește doar pe ea, nu-i ea singura lui nevastă ?Și-n cîteva minute a aflat o groază de lucruri, tot adevărul.Că frumosul chip al lui Nelu ascunde privirilor un suflet hîd, murdar, egoist și lipsit de orice sentiment. Și, cu acest prilej, a aflat și Nelu numele întreg al ultimei lui soții.— Dar are doar 18 ani. Cine l-a învățat toate acestea ? și-a exprimat cineva revolta._Un om, încă tînăr (n-are decît 50 de ani) a plecat pentru o clipă privirea în pămînt. Era tatăl lui Nelu Varga. Dar imediat a ridicat capul în sus. L-a prins de mînă pe fiul său și i-a murmurat cu dragoste : „Lasă băiete, dragă, că te scapă tata și din beleaua asta. Că tu ești frumos și cuminte, dar oamenii sînt răi și nu te înțeleg".Și în timp ce lucrătorii de la miliție căutau să-1 arate acum în ultimul ceas cît de distrugătoare șl de gravă a fost educația și dragostea ce i-a dat-o fiului său, Iar lui Nelu Varga că a fost demascat definitiv, chiar în fața victimelor sale și rolul său de Don Juan și de excroc sentimental s-a terminat, pe eeranul mi- crofoiletonului nostru apărea 

Sfîrșit(pentru totdeauna acestor personaje)
TELEVIZIUNE

MIERCURI 1 MARTIE18,00 — Pentru «ei miel: Ala Bala; 18,25 — Filmul „Ham I... Ham !•; 18,35 — Pentru tineretul școlar: „Zilele babei" ecranizare după balada lui Vasile Aleesandri; 18,50 — Publicitate; 18,58 — ©raexactă ; 19,00 — Telejurnalul 
de seară; 19,20 — Buletinul

meteorologie ; 19,23 — Șah ; 19,40 — Aventurile lui Robin Hood ; 20,10 — Cabinet medical TV: Gripa; 20,30 — Cîntă violonistul Ralph Holmes (Anglia) ; 20,50 — Față-n față ;21,20 — Campionatul mondial de patinaj artistic ; 23,00 — Telejurnalul de noapte.
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ZILNIC • Știri însem 
nări comentarii

• Știri însemnări com
entarii O Știri însemnări

Sesiunea
0. U. A.La Addis Abeba continuă lucrările sesiunii Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. După ședința plenară, miniștrii afacerilor externe s-au întrunit în cadrul unei reuniuni cu ușile închise pentru a asculta și examina raportul prezentat de Diallo Telli, secretar general al O.U.A., precum și proiectul de buget pe anul 1967-1968 al organizației. în raportul prezentat Diallo Telli a făcut o scurtă trecere în revistă a realizărilor și succeselor obținute de O.U.A. din 1963 de Ia înființarea organizației. Pe agenda de lucru a sesiunii sînt înscrise probleme importante care preocupă Organizația Unității Africane — situația din Rhodesia și Africa de sud-vest, Africa de sud, teritoriile portugheze din Angola, Mozam- bic, Guineea Portugheză și Somalia Franceză. După examinarea raportului delegații la sesiune și-au continuat activitatea pe comitete.

In S.U.A. au început 
pregătirile în vederea vii
torului an universitar. Cele 
2 300 de colegii, universități 
și școli superioare exami
nează în prezent cererile 
de înscriere primite din 
toate colțurile țării, 
martie, solicitanții 
primi scrisori de acceptare 
sau respingere a cererilor 
lor. Se apreciază că numă
rul acestora depășește 
cifra de un milion. Foarte 
mulți dintre ei nu vor putea 
intra în învățămlntul su
perior din cauza lipsei locu
rilor disponibile. Va inter
veni și o altă dificultate. 
„Părinții care sînt deja 
preocupați de costul ridicat 
ai studiilor universitare — 
scrie revista „U.S. NEWS 
AND WORLD REPORT

In
vor

Șocul taxelor
vor primi un nou șoc în 
viitorul an universitar. 
Taxele, chiriile pentru că
mine sau camere, alimen
tația, manualele și alte 
cheltuieli legate de frec
ventarea colegiilor vor su
feri o nouă scumpire în 
multe școli".

Potrivit unor evaluări 
provizorii, cheltuielile pen
tru studii în anul școlar 
care va începe în septem
brie, vor fi mai mari cu 3 
pînă Ia 5 Ia sută față de 
cele de anul acesta. „Acest 
lucru — subliniază revista 
citată — a constituit o ten
dință permanentă în ulti
mii 20 de ani și nu se între
vede o încetinire a ei“. In 
anul 1960, un student care 
frecventa cursurile unei 
universități de stat trebuia 
să cheltuiască aproximativ 
1400 dolari pe an pentru 
taxe, alimente, manuale și 
cămin. Transportul, îm
brăcămintea și alte cheltu
ieli ridicau această sumă 
cu aproximativ 20 la sută 
astfel îneît totalul sumei 
ajungea în anul acela la

1700 dolari. „In actualul an 
școlar 1966—67 — sublinia
ză „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT" — chel
tuielile de bază se ridică Ia 
1640 dolari iar cele supli
mentare ridică totalul a- 
cestora la 2 000 dolari anual. 
O creștere de 5 Ia sută va 
ridica costul studiilor uni
versitare la 2 100 dolari, în- 
cepind din septembrie 1967. 
Aceasta înseamnă 54 dolari 
pe săptămînă, calculat Ia o 
perioadă de studii de nouă 
luni".

Dificultățile sînt și mai 
mari în cazul în care tînărul 
frecventează o universitate 
particulară. „In majorita
tea cazurilor — scrie re
vista — lovitura dată buzu
narelor părinților va fi mult 
mai puternică". Studiile 
preliminare au arătat că în 
institutele particulare de 
învățămînt superior, chel
tuielile pentru studii au 
crescut cu 23 la sută în 
perioada 1960—1966, atin- 
gînd 2 570 dolari în actualul 
an universitar. Adăugind 

Ia sută pentru

transport șl alte necesități, 
suma se ridică la 3 100 do
lari anual. „In multe școli 
— subliniază revista —cos
tul invățămîntului s-a și a- 
propiat de 3 500 dolari, iar 
pentru anul viitor o chi
tanță de 4 000 dolari pentru 
menținerea unui tinăr in
tr-un colegiu pe timp de 
nouă luni nu va fi ceva ieșit 
din comun".

Dacă se ține seama de 
faptul că, din cauza inten
sificării războiului din 
Vietnam, vor fi sporite și 
impozitele contribuabilului 
de rînd, este ușor de în
chipuit pentru ce revista 
„U. S. NEWS AND WORLD 
REPORT" consideră că spo
rirea cheltuielilor pentru 
studii reprezintă „un șoc" 
pentru majoritatea familii
lor din S.U.A. După cum se 
vede, pentru tinerii dornici 
să obțină o pregătire su
perioară viitorul nu se pre
zintă sub culori prea lumi
noase.

A. Rapacki I 
I
I 
i
l
l
i
l 
l în Marea Britanie s-au îna- | poiat la Varșovia. într-o de- I

si-a încheiat vizita
în AngliaLa 27 februarie, în ultima zi a vizitei sale în Anglia, Adam Rapacki, ministrul afacerilor externe al R, P. Polone, a participat la o conferință de presă organizată de asociația londoneză a presei străine.Răspunzînd la o serie de întrebări puse de ziariști, ministrul de externe polonez a subliniat, printre altele, că conflictul vietnamez trebuie să fie reglementat în spiritul acordurilor de la Geneva și în conformitate cu voința poporului vietnamez.Marți dimineața, Adam Rapacki și persoanele care l-au însoțit în vizita oficială făcută

clarație făcută reprezentanților agenției P.A.P., radioului și televiziunii, el a subliniat interesul manifestat de Polonia și Anglia în legătură cu problemele securității europene, continuarea schimburilor de vederi pentru cristalizarea tendințelor în acest domeniu.

Audierile cu privire

Aden a fost pa- 
de o mare grevă 
semn de protest

P. NICOARĂ

ÎNCORONAREA

De ce au fost aminate
tratativele

Republicii Democrate

B

la catastrofa

de pe „Apollo tratativelor pînă

a 
în 
cu 
al

cursul brita- minis- Office,

PERU. Demonstranți în p ța San Marti din Litna cerind 
eliberarea din închisori a deținuților politici

Bengalu- 
Padmata 
luni

termenului sfade Londra (1 iu- a putea angaja prevăzută de

„tripartite"

pe 
de 
în- 
gu- 
în-

ÎN URMĂTOARELE cîteva 
zile, la Bagdad va avea loc o 
reuniune a liderilor politici ira
kieni, la care va participa pre
ședintele Rahman Aref, și în 
cursul căreia va fi ales Secreta
riatul general al noului partid 
irakian — Uniunea Socialistă A- 
rabă.

IN CAPITALA Somaliei 
desfășoară lucrările celui de-al 
24-lea Congres al partidului Li
ga Tineretului din Somalia. în 
fața participanților, premierul 
Abdul-Razak Hadji Hussein, a 
rostit o cuvintare, arătînd prin
tre altele că guvernul țării sale 
„tinde spre reglementarea pe 
cale pașnică a tuturor proble
melor internaționale". „Nu ne 
putem ascunde neliniștea în 
legătură cu situația instabilă 
dintr-o serie de țări ale Africii", 
a spus el vorbind despre schim
bările politice care au avut loc 
în ultipiii doi ani pe continentul 
african.*

guvernului Republicii Arabe U- 
nite. în cazul în care va primi 
consimțămîntul din partea aces
tuia, Consiliul britanic al arte
lor frumoase va prezenta expozi
ția Tutankamon la „British Mu- 
zeum".

Șl DALIDA.

ȘAHINȘAHULUI IRANULUI
UN COMUNICAT al Curții 

din Iran, dat publicității luni, 
anunță că un „înalt Consiliu de 
Încoronare" va organiza ceremo
niile ce se vor desfășura în oc
tombrie cu prilejul încoronării 
^ahinșahului Iranului, Reza Pah
lavi Âryamehr, și soției sale, 
regina Farah. (După cum se știe, 
Reza Pahlavi a urcat pe tronul 
Iranului în anul 1941, dar cere
monia încoronării nu a avut loo 
pină în prezent).

Tot luni s-a anunțat că șahin- 
șahul a început un turneu în 
sudul Iranului, în cursul căruia 
va inspecta instalațiile petroliere 
si va lua cunoștință de stadiul 
în care se află proiectele de dez
voltare *1 campania de alfabeti
zare în această regiune.

ÎNTREGUL 
ralizat astăzi 
organizata în _ _
față de asasinarea celor trei fii 
ai fostului prim-ministru Mac- 
kawee, secretarul general al 
Frontului de eliberare a nor
dului ocupat al Yemenului 
(F.L.O.S.Y.).

Activitatea portuară șl trans
porturile publice din Aden au 
fost în întregime paralizate, iar 
băncile și instituțiile comerciale, 
precum și magazinele an fost 
toate închise.

Trapele britanice din Aden au 
fost puse în stare de alarmă.

CUNOSCUTA cintăreață fran
ceză, Dalida, a încercat să se si
nucidă luni, Ia Paris. Ea a fost 
transportată de urgentă la spi
tal.

La 27 ianuarie, ea a părăsit 
brusc Festivalul de muzică ușoa
ră de la San Remo, cu o desti
nație necunoscută. Se crede că a 
fost foarte impresionată de si
nuciderea cîntărețului italian 
Luigi Tenco, a cărui melodie 
prezentată de ea a fost elimina
tă din concurs. Cei din apropie
rea ei au constatat starea sa de 
depresiune, dar nu-și pot expli
ca gestul său. De la spitalul în 
care se află nu s-a comunicat 
nici o precizare cu privire Ia sta
rea sănătății sale.

ÎN DRUM spre capitala Nor
vegiei, Ivan Bașev, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Bulga
ria, s-a oprit luni la Budapesta, 
unde a avut o convorbire cu Ja
nos Peter, ministrul afacerilor 
externe al R. P. Ungare.

In aceeași zi, Ivan Bașev 
avut Ia Berlin o convorbire 
probleme de interes comun 
Gustav Hertzfeld, adjunct 
ministrului afacerilor externe al 

Germane.

SUCCESUL LUI TUTANKAMON

GUVERNATORUL 
lui occidental, d-na 
Naidu, a convocat 
liderul coaliției forțelor 
stingă, Ajoy Mukherjee, 
sărcinîndu-l să formeze 
vemul statului. Aceasta
seamnă că pentru prima dată 
in Bengalul occidental guver
nul va fi format de o coaliție 
da stingă.

CIRCA 90 000 de persoane au 
vizitat, pînă la 26 februarie, mu
zeul de la Micul Palat diu Pa
ris, unde se află expusă, de la 
data de 16 februarie, masca de 
aur a faraonului egiptean Tu- 
tankamon. Media zilnică a per
soanelor care au vizitat această 
expoziție a fost de 8 000.

Suocesnl de care se bucură 
vestigiile singurel piramide e- 
giptene nejefnite în întregime 
încă din antichitate a făcnt ca 
librăriile pariziene să vîndă o 
mare cantitate din publicațiile 
lor care se referă la această 
tară.

CONSILIUL britanic al arte
lor frumoase examinează în pre
zent posibilitatea ca expoziția 
Tutankamon prezentată la Pa
ris să fie expusă pentru o anu
mită perioadă și la Londra. Un 
purtător de cuvînt al acestui or
ganism a declarat că în acest 
sens a fost adresată o scrisoare

In Comisia pentru 
aeronautică și spațiul 
cosmic a Senatului a- 
merican au început 
audieri în legătură cu 
incendiul care la 27 
ianuarie a distrus ca
bina spațială „Apol
lo", provocînd moar
tea a trei cosmonauți. 
James Webb, directo
rul Administrației na
ționale pentru proble
mele aeronauticii și 
cercetarea spațiului 
cosmic, precum și Ro
bert Seaman și Geor
ge Mueller, colabora
torii săi apropiați, au 
declarat că N.A.S.A. 
preconizează două 
modificări esențiale la 
bordul cabinelor „A- 
pollo" în scopul spori
rii securității echipa
jului și pentru a evita 
incendii de genul ce
lui de la 27 ianuarie. 
Este vorba în primul 
rînd de înlocuirea cu 
aer a oxigenului pur 
în cabinele spațiale în 
cursul „repetițiilor" la 
sol. In interiorul cos-

dură pentru eventuale 
situații de urgență. 
Mueller a recunoscut, 
totodată, că tehnicie
nii nu erau în măsură 
să elimine complet 
sursele unui incendiu 
în cabină. .

James Webb și co
laboratorii săi s-au ab
ținut de la orice fel 
de pronosticuri, dar

tumelor speciale, cos- 
monauților li se va 
administra în continu
are atît la sol, cit și 
în cursul zborului, O- 
xigen pur. In cursul 
zborului, oxigenul pur 
va forma și de acum 
înainte atmosfera din 
interiorul cabinei spa
țiale.

Cei trei conducători 
ai N.A.S.A. au arătat . specialiștii, scrie Fran- 
pe de altă parte că se ce Presse, apreciază 
studiază posibilitatea că înainte de începu- 
înlocuirii sistemului tul anului 1968 nu va 
complex de închidere 
a cabinei printr-un 
sistem mai simplu și 
eficient.

S-a arătat pe de 
altă parte că în mo
mentul dramei de la 
Cape Kennedy, a 
existat un singur mod 
de a detecta incen
diul și anume siste
mul de televiziune în 
circuit închis. „Repe
tiția" nu a fost con
siderată ca o operație 
periculoasă și în con
secință n-a fost pre
văzută nici o proce-

avea loc, după toate 
probabilitățile, nici 
un zbor spațial ameri
can cu nave avînd e- 
chipaj uman la bord, 
Astfel, se arată că 
noua cabină „Apollo" 
va fi livrată abia în 
a doua parte a aces
tui an. Totodată, 
N.A.S.A. trebuie să 
facă față unor proble
me financiare, bugetul 
său actual fiind con
siderat un „buget de 
austeritate".

R.A.U. Pe șantierul de construcție a secției 
metalurgic derece a Combinatului

de laminare la 
la Heluan

Ședința de ieri a convorbirilor tripartite anglo-america- no-vest-germane a marcat o încordare considerabilă în relațiile dintre Anglia și R.F.G. In cercurile guvernamentale britanice se relevă că ședința s-a desfășurat „într-o atmosferă de suspiciune și recriminări reciproce". Potrivit informațiilor publicate în nopții, reprezentantul nic, George Thomson, tru de stat la Foreign a relevat că țara sa este hotă- rîtă să procedeze la „reduceri masive" ale efectivelor sale staționate în Germania occidentală, dacă Bonn-ul va continua să refuze compensarea Integrală a cheltuielilor în devize pentru întreținerea acestor trupe. Mai mult, Thomson a spus că guvernul britanio dorește să se ajungă la soluționarea acestei probleme înainte de prezentarea bugetului (la 11 aprilie) și în orice caz cu cel puțin șase săptămîni înainte de expirarea bilit anterior lie), pentru procedura N.A.T.O. și Uniunea Europei occidentale în vederea retragerii unei părți a trupelor staționate în Germania occidentală.
Noul

al
președinte
R. S. Aelectoral parlamen-Colegiul tar din Republica Sud-Africană l-a ales marți pe Eben Donges, în funcția de președinte al R.S.A. în looul actualului președinte, Charles Swart, care își va prezenta demisia la 31 mai a.a. Componența colegiului electoral, (format din 224 de persoane, dintre care 54 senatori și 170 deputați) în care partidul național deține majoritatea locurilor, a asigurat a- legerea Iul Donges în funcția de președinte,- urmînd ca acesta să depună jurămîntul în fața parlamentului la 31 mai. în actualul Gabinet al R.S.A., Eben Donges a deținut pînă în ianuarie funcția de ministru de finanțe. Din 1948, odată cu venirea la putere a partidului național, el a îndeplinit funcția de ministru de interne.

Asasinate
comise

Wharlest Jakson, casierul 
secției din orașul Natchez 
(Mississippi) a 'Asociației na
ționale pentru propășirea 
populației de culoare 
(N.A.A.C.P.) și cunoscut mili
tant în favoarea integrării ra
siale, a fost ucis luni de ex
plozia unei bombe plasate în ■ 
autocamionul pe care îl con
ducea. In august 1965, preșe
dintele secției locale a 
N.A.A.C.P., George Metcalfe, 
fusese grav rănit de explozia 
unei bombe plasate în auto
mobilul său. Âflînd despre ști
rea. noului. atentat rasist din 
Natchez, Charles Evers, direc
tor al N.A.A.C.P. pentru sta
tul Mississippi, a declarat: 
„Cînd se vor opri, cină ?" 
Medgar Evers, fratele lui, fu
sese asasinat de rasistul Byron 
de la Beckwith. Acesta din

...La început încet, apoi din ce în ce mai puternic, mai 
asurzitor, bubuiturile fac să zăngănească geamurile. 
Ai deodată impresia că te afli pe marginea unui vulcan 
în plină erupție. Parcă zeci de bombe ar exploda simul
tan răscolind pămîntul pînă în adîncuri.

— Gradul cinci, șoptește Volodea.
Apoi, deși ecoul surd al primelor explozii nu s-a stins, 

bubuiturile se reiau mai puternic, mai îndelungate.
Ascultam tulburați. Era vocea pămîntului.

Volodea, mai exact Valentin 
Ulomov oprește magnetofonul 
și ne spune zimbind :

— Sînt cîteva din ultimele 
noastre înregistrări...

Ne aflăm Ia Stația seismică 
centrală din Tașkent. O clă
dire mică, modestă, ridicată 
cam pe la începutul secolului, 
dar care astăzi este deosebit 
de cunoscută și vizitată. Cit 
despre ciudatele înregistrări, 
după cum ne explică Volodea, 
șeful stației, vorbindu-ne des
pre munca atît de grea dar atît 
de pasionantă și utilă a seismo
logilor, nu sînt altceva decit un 
fel de ilustrații fonice ale zbu
ciumatelor frămîntări dinăun
trul pămîntului. Cum au fost 
obținute ? Destul de dificil.

-au făcut foraje la mai multe 
sute de metri 

adîncime și s-au 
instalat micro
foane miniatu
rale deosebit de 
sensibile. Utili
zarea acestor 
înregistrări ? E- 
ste multiplă, 
dar să vă a- 
mintesc pentru 
început cîteva 
date despre is
toria 
stații de cer
cetări.
organizată aici, 
Ia Tașkent 
încă în 1901, 

numărîndu-se 
printre cele mai 
vechi stații de cercetări seis
mice din această parte a lumii, 
încă de atunci se cunoștea că 
Asia Centrală reprezintă una 
dintre cele mai active zone ale 
globului în ceea ce privește 
mișcările scoarței pămîntului. 
După cîțiva ani stația a fost 
înzestrată cu aparate construite 
de academicianul Golițen, apa
rate dintre care unele funcțio
nează și astăzi cu succes.

E un lucru cunoscut: anual 
cutremurele produc omenirii 
uriașe pagube materiale și dis
trug multe vieți omenești. In 
primăvara anului 1966 aici, Ia 
Tașkent, cutremurele au dis
trus peste 28 000 de locuințe. 
In întreaga lume se fac cer. 
cetări uriașe. Ceea ce dorim 
noi, seismologii de pretutin
deni, este să putem spune: 
peste trei zile, în jurul orei 8, 
in raionul X, va avea Ioc un 
cutremur 
măsurile

— Și 
realizării 
noze ?

— Evident. Unele elemente 
se pot stabili de pe acum. Pe 
baza observațiilor adu
nate în ani și ani de zile se 
cunosc zonele cele mai active 
ale globului în privința 
cutremurelor. Cercetările, con
firmate de numeroase fapte 
au dovedit că se poate prevede 
și intensitatea 
în ceea ce privește

’ 1 se vor 
aici lucrurile sînt 
cile. Putem spune, 
precizie că după

Iobt S-ai Sllti
I
I

acestei

A fost

tremur puternic, datorită 
schimbărilor survenite în 
scoarța pămîntului, urmează 
întotdeauna altul la un inter
val destul de scurt (de ore sau 
zile). Aș putea să vă mai dau 
un amănunt asupra căruia 
cercetătorii noștri își îndreap
tă acum toată atenția. S-au 
constatat că sînt cîteva feno
mene care preced de fiecare 
dată cutremurele. Este vorba 
de o anumită anomalie a mag
netismului cimpului electric și 
mărirea conținutului radioac
tiv al elementelor din apă la 
puțurile profunde.

— Se spune că între dum
neavoastră seismologii, și arhi- 
tecți există o veche prietenie 
și colaborare.

Da, așa este. Și aș pu-

VOCEA k7 VUVtiA V 
PĂMÎNTULUI

Â
y.

Reprezentantul vest-german, Ferdinand Duckwitz, și-a înăsprit și el poziția, afirmînd că nu întrevede posibilitatea de a se ajunge la soluția dorită de Marea Britanie. El a declarat că oferta precedentă a R.F.G. de a compensa 350 milioane de mărci nu mai este valabilă, cu atît mai mult cu cît ea a fost respinsă de Anglia.A urmat, apoi, o discuție în contradictoriu în cadrul căreia delegatul britanio a precizat că guvernul său vede în oferta amintită un angajament ferm din partea R.F.G. și nu o simplă propunere. El a spus, de asemenea, că aspectul financiar al problemei trebuie să domine aspectele militare datorită dificultăților economice prin care trece în prezent Anglia. Această părere se deosebește de cea exprimată în cursul discuției de delegatul american, Robert Bowie, pentru care aspectele financiare și cele militare constituie un tot.Tocmai divergențele accentuate au determinat amînarea continuării vineri.
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Iln ceea ce 
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de gradul 7. Luați 
cuvenite!

există perspectivele 
unei asemenea prog-

cutremurelor. 
timpul e- 
declanșa, 

mai difi- 
totuși, cu 
un cu-

Șeful viitorului

In cadrul reuniunii de ieri 
conducerii partidului de gu-a conducerii partidului de gu- 

vernămînt Congresul Națio
nal Indian, a fost hotărîtă de
semnarea șefului viitorului gu
vern la 12 martie. Această pro
blemă, relevă agențiile de pre
să, a prilejuit o discuție vie cu 
privire la politica guvernului 
precedent și asupra sarcinilor 
ce revin noului guvern în pe
rioada ce urmează. O atenție 
deosebită a fost acordată exa
minării situației create ca ur
mare a micșorării considera-

tea să vă povestesc multe lu
cruri despre prietenia și cola
borarea noastră cu arhitecții și 
nu numai cu ei. Mi-aș permite 
să spun că ajutorul nostru le 
este deosebit de prețios, 
construirea oricărui 
sau cartier, 
arhitecții 
prealabilă 
Prognozele noastre sînt folosi
te în proiectarea clădirilor, as:- 
gurîndu-li-se acestora o rezis
tență Ia cutremure de gradul 7, 
8 sau 9, în funcție toc
mai de cercetările pe care 
le întreprindem. Sau un alt 
exemplu, de astă dată despre 
colaborarea cu geologii. Pen
tru detectarea formațiilor geo
logice, în scopul descoperirii 
zăcămintelor mineraliere, spe
cialiștii sovietici folosesc un 
nou tip de stație seismică 
portativă. La locul de ex
ploatare, 4 receptoare seismice 

ascultă „pulsul" scoarței pămîn
tului transformînd oscilațiile 
permanente, generate de „nv- 
crocutremurele" continue ' 
provin dinlăuntru! gloL. k * 
terestru, în semnale electrice 
înregistrate pe bandă de mag
netofon. ~ ’ 
gistrări, 
cifrată 
cercetat 
20 de km.

...Bătălia împotriva cutremu
relor continuă. Interlocutorii 
mei erau optimiști: omul va 
putea, în cele din urmă, să 
prevadă și acest fenomen al 
naturii.

spre 
au o 
cu

•a
i nou oi 

exempt, 
discuție 

seismologii.

Pe baza acestor înre- 
în laborator este des- 
structura sectorului 

pînă la o adîncime de

AL. PINTEA

guvern indian 
la IZ martie

bile a numărului de locuri ce 
revin partidului de guvernă- 
mînt în parlament.

Din Delhi se anunță că gu
vernatorul statului Kerala, B. 
Sahai, l-a însărcinat pe liderul 
frontului de stingă din Kerala, 
respectiv pe Nambudiripad, să 
formeze noul guvern al acestui 
stat. Nambudiripad a declarat 
reprezentanților presei că în 
două-trei zile va prezenta gu
vernatorului componența nou
lui guvern al statului Kerala.

TUNISIA. Vedere din portul Bizerta

urmă și-a recunoscut în mod 
deschis crima în fața ziariști
lor, după ce a fost achitat de 
un tribunal rasist și a anunțat 
recent că își va prezenta can
didatura la postul de guver
nator adjunct al statului Mi
ssissippi.

Pe de altă parte, o cameră 
federală de punere sub acuzare 
din orașul Jackson a formulat 
luni mai multe acuzații împo
triva suspecților de asasina
rea a trei militanți integrațio- 
niști, crimă care a avut loc la 
sfîr'șitul lunii iunie 1964, în 
apropiere de Philadelphia (Mi
ssissippi). Deși judecătorul fe
deral nu a precizat numărul 
acestor inculpări, este probabil 
ca ele să se refere la șeriful 
din Philadelphia, Lawrence 
Rainey, și adjunctul său, Cecil 
Price.
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