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* ******** Tinerețea este și ea un anotimp. Și nu întimplător anotimpul 
acesta al vieții a fost pus alături de cel al primăverii. Poate de 
aceea duminică dimineața, străzile și bulevardele Bucureștiului, 
ca și ale altor orașe din țară, parcurile, terenurile sportive, au 
devenit cadrul în care mii de tineri au participat Ia acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică. Ritmul muncii, entuziasmul și vese
lia au domnit pe terenurile devenite pentru cîteva ore șantie
re, au imprimat întregii zile un caracter tineresc, de adevărată 
sărbătoare. Reporterii ziarului nostru i-au însoțit și ei pe tineri.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST CITIȚI IN PAGINA A III-A CONSEMNĂRILE LOR.
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producției
Fabrica de confecții și tri- 

cotaje-București a cucerit, 
pentru a treia oară consecu
tiv, drapelul de întreprindere 
fruntașă în întrecerea socialis
tă în industria textilă și con
fecții. In anul 1966 procentul 
de realizare a producției glo
bale a fost de 102,9%, al pro
ducție marfă de 102,5%, iar 
Îiroductivitatea muncii pe sa- 
ariat în unități valorice s-a 

îndeplinit în proporție de 
102,9%; angajamentul Ia e- 
conomii peste plan a fost de
pășit cu 12 078 000 lei, pro
ducția pentru export realizîn- 
du-se valoric pe fiecare be
neficiar, pînă la 1 decembrie 
anul trecut.

De asemenea, s-au realizat 
peste plan 166 000 bucăți 
confecții țesături, 416 300 tri
cotaje și 141 500 perechi cio
rapi, acestea avînd o mare 
pondere în realizarea și depă
șirea indicatorilor 
planificați.

La uzinele „Electromagneti
ca" din Capitală se fabrică 
redresori, care vor fi folosiți 
la noile centrale automate 
produse aici. în fotografie i 

aspecte de la montaj

ORADEA (de la cores
pondentul nostru).

La Exploatarea carboni
feră Voivozi, cea mal 
mare de acest fel din re
giunea Crișana, au fost 
încheiate lucrările pregăti
toare pentru darea în pro
ducție a unui nou abataj 
frontal. Este vorba de 
abatajul Vărzari 7, cu o 
lungime de 70 metri de 
unde se vor extrage zil
nic peste 200 tone de 
cărbune. într-un alt sector 
al exploatării s-au încheiat 
lucrăile de asecare a pa
noului „Cuzap I". Este 
prima lucrare de acest 
gen de la Voivozi. Ea 
creează astfel posibilitatea 
exploatării în bune condi
ții a circa 550 000 tone 
cărbune aflat sub nivelul 
hidrostatic.

8 MARTIE - ZIUA FEMEII

economici

cifre 
posibilitate 

harnic

CONSILIULUI DE STAT CU PRIVIRE
LA ALEGERILE DE DEPUTAȚI

IN SFATURILE POPULARE COMUNALE
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

comunică :
La 5 martie a.c. au avut loc alegeri de deputați în 

cele 4 259 sfaturi populare comunale.

Pe baza centralizării datelor comunicate de către co
misiile electorale comunale, rezultatele pe regiuni ale 
alegerilor de deputați în sfaturile populare comunale, 
sînt următoarele :

Așadar, fapte și 
conferă o concretă 
de apreciere a acestui 
colectiv. Ne-am adresat tov. IO
SIF STEINBACH, directorul ge
neral al Fabricii de Confecții și 
Tricotaje-București cu rugămin
tea de a ne împărtăși principalele 
aspecte ale desfășurării procesu
lui de producție, aspecte care au 
dus la obținerea unui bilanț fi
nal bun.

— Pentru obținerea acestor rea
lizări, conducerea întreprinderii, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, a mobilizat pe cei mai 
buni muncitori, tehnicieni, ingi
neri și economiști la o vastă ac
țiune de reorganizare a întregii 
producții pe baze științifice care 
să conducă Ia creșterea eficienței 
economice a activității noastre.

Activitatea desfășurată pe linia 
organizării superioare a produc
ției, a contribuit la realizările 
anului 1966 și a pus bazele 
unei producții superioare cantita
tiv și calitativ pentru anii 1967- 
1970, ceea ce a permis o îmbu
nătățire a indicatorilor de plan 
pe această perioadă cu 1 000 000 
iei la producția globală și circa 
ll’/a la productivitatea muncii.

Astfel, s-a prevăzut elaborarea 
unei noi tehnologii de fabrica
ție la cămăși. Tehnicienii și in
ginerii noștri, folosind o serie de 
utilaje cu care unitatea a fost 
dotată, au proiectat și instalat o 
nouă linie tehnologică renunțîn- 
du-se la soluția importului.

Proiectul elaborat de noi ne 
permite să dăm încă în 1967 circa 
7 500 000 cămăși, linia tehnologică 
fiind amplasată pe un spațiu de 
3 800 m.p., față de unul din cele 
mai bune proiecte prezentat de 
o firmă italiană, care prevede o 
producție de numai 6 000 000 că
măși pe un spațiu de 4 500 m.p.

Pe baza experienței acumulate 
«-a trecut apoi, sub conducerea 
unui colectiv central, la reorga
nizarea pe baze științifice a pro
ducției și în alte secții, repro-
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ILIE COSTACHE

(Continuare In pag. a 11-a)

REGIUNEA Numărul total al Numărul total al Numărul total al 
voturilor „pentru' 
candidați! F.D.P.

Numărul total al 
voturilor ,.contra- 
candidaților F.D.P.

Numărul vota, 
iilor nulealegătorilor voturilor exprimata

Cifre abso
•ft

Cifre abso- •/. Cifre abso- . Cifre abso- V»Iute Iute Iute 7» Iute

ARGEȘ 669.734 669.639 99,98 664.648 99,25 4.869 0,73 122 0,02

BACAU 489.581 489.558 99,99 488.024 99,69 1.534 0,31 — — <

BANAT 578.226 578.170 99,99 576.641 99,73 1.490 0,26 39 0,01

BRAȘOV 377.142 377.114 99,99 373.758 99,11 3.066 0,81 290 0,08

BUCUREȘTI 988.892 988.881 99,99 988.441 99,95 399 0,04 41 0,01

CLUJ 527.344 527.216 99,97 524.507 99,49 2.631 0,50 78 0,01

CRIȘANA 471.286 471.244 99,99 468.892 99,50 2.296 0,49 56 0,01

DOBROGEA 249.519 249.417 99,96 248.943 99,81 472 0,18 2 0,01

GALAȚI 447.580 447.526 99,98 446.292 99,72 1.203 0,27 31 0,01

HUNEDOARA 248.103 248.078 99,99 247.011 99,57 1.032 0,42 35 0,01

IAȘI 464.584 464.538 99,99 463.672 99,81 857 0,18 9 0,01

MARAMUREȘ 368.178 368.023 99,96 366.512 99,59 1.337 0,36 174 0,05

MUREȘ AUT. MAG. 388.871 388.862 99,99 386.371 99,36 2.485 0,63 6 0,01

OLTENIA 881.258 881.233 99,99 879.077 99,75 2.101 0,24 55 0,01

PLOIEȘTI 715.711 715.591 99,98 708.180 98,96 6.871 0,96 540 0,08

SUCEAVA 502.184 501.576 99,88 500.583 99,80 991 0,20 2 —

OR. BUCUREȘTI 110.266 110.236 99,97 109.994 99,78 217 0,20 25 0,02

OR. CONSTANȚA 20.777 20.768 99,96 20.732 99,83 36 0,17 — —

TOTAL: 8.499.236 8.497.670 99,98 8.462.278 99,58 33.887 0,40 1.505 0,02

DESPRE TOVARĂȘELE NOASTRE

f ANCHETA \ 
k NOASTRĂ J

Să ceri bărbaților să vorbească despre femei! Soții vor 
lăuda calitățile de gospodine sau grijile de mamă și cu 
naivitate prefăcută ar spune, poate, că în ceea ce îi pri
vește, sînt sub papuc. Indrăgostiții ar rosti oftînd tot fe
lul de adjective la adresa iubitelor sau, nu ți-ar spune 
nimic. Cînd vorbești cu bărbații despre tovarășele lor 
de muncă, cele cu care sînt alături la strung sau la plan
șeta de desen, oamenii devin mai gravi și simți în vor
bele lor o apreciere generoasă, stimă și încredere, chiar 
dacă uneori cuvintele vizează șarja prietenească.

In ancheta de față am adresat unui număr de bărbați 
din diferite locuri de muncă trei întrebări:

• CE PĂRERE AVEȚI DES
PRE COLEGELE DUMNEA
VOASTRĂ ? • ATRIBUTELE

FEMINITĂȚII SINT NECE
SARE ȘI LA LOCUL DE 
MUNCA? • IN SECOLUL

NOSTRU CIND FEMEILE 
SÎNT EGALE IN DREPTURI 
ȘI MUNCESC EGAL CU 
BĂRBAȚII SE MAI POATE 
VORBI DESPRE DATORIA 
BĂRBAȚILOR DE A LE 

PROTEJA ?

Ing. Florescu Burduj, Uzi
nele „Electronica" : Ați ob- 
senvat vreodată interiorul u- 
nui aparat de radio-recepție

V. CONSTANTINESCU 
ATANASIE TOMA

(Continuare In pag. a ll-a) -

De la Brăila, primim pe 
adresa rubricii noastre o 
scrisoare cu o notă oare
cum particulară. O elevă, 
an de an, a „promovat 
clasa cu premiul întîi cu 
diplomă", iar fotografia 
cu care-și însoțește epis
tola nu e alta decit cea 
„care se află Ia panoul 
școlii", (bănuim că are 13 
ani din moment ce este 
în clasa a V-a) ne sur
prinde plăcut prin gîndul 
generos care a îndemnat-o 
să corespondeze cu noi. 
De fapt Bălan Anlșoara, 
căci despre ea e vorba și-a 
strins cuvintele în vers, 
din prea plinul simță- 
mintelor sale, aducînd un 
fierbinte omagiu mamei 
cu ocazia zilei de 8 mar
tie. Versurile sînt de o 
sublimă naivitate alcătu
ind o fișă de înaltă tem
peratură morală a unui 
copil, asemănător sutelor 
de mii din țara noastră,

V. ARACHELIAN

(Continuare 
in pag. a Ii-a)

Pe întreaga (ară, au fost aleși în sfaturile populare 
comunale 127 748 deputați, care au candidat din par
tea Frontului Democrației Populare.

Nu au fost declarați aleși un număr de 7 candidați, 
din care doi în regiunea Argeș, doi în regiunea Brașov, 
unul în regiunea Cluj, unul în regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară și unul în regiunea Ploiești, de
oarece nu au întrunit cel puțin jumătate plus unu din 
totalul voturilor valabil exprimate în circumscripțiile 
electorale respective.

In 4 circumscripții electorale nu au avut loc alegeri 
ca urmare a decesului candidaților după expirarea ter
menului de depunere a candidaturilor.

în cele 11 circumscripții electorale comunale în care 
nu au fost aleși deputați, alegerile urmează să aibă loc 
în termenele prevăzute de art. 86 și 91 din Legea nr. 
28/1966.

Popas pe Clăbucet 
Foto i N. NICOLAESCU,

NOI BLOCURI
LA URICANI

DEVA (de la corespon
dentul nostru).

în prezent Ia Uricani, 
au început să răsune din 
nou pașii constructorilor: 
se lucrează la fundația 
unui bloc de 120 garso
niere, primul din cadrul 
unui microraion care în 
1970 va însuma 500 de 
apartamente și o școală 
cu 80 de clase.

Adăugate celor 975 de 
apartamente și școlii cu 
16 săli de clasă constru
ite în anii trecuti, ace
stea vor conferi tînărului 
oraș o nouă dimensiune 
și frumusețe.
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ȘI COPERTE
Va să zică, am deschis pe 

toate fronturile ofensiva împo
triva prostului gust. Va să zică, 
nu ne mai lasă indiferenți 
monstruozitățile vestimentare 
ale cravatelor cu nuduri sau 
balerine și nici cele ale panta
lonilor țintuiți. Nu ne mai lasă 
indiferenți pictura de gang, 
nici filmele cu cetăți de carton 
în flăcări, nici răgușeai a rit
mată a unor orchestre de res
taurant. Protestăm 1 Vrem, 
simțim din ce în ce mai mult 
nevoia unui contact intim cu 
frumosul în ambianța noastră 
de zi cu zi, în întreg mediul 
nostru cotidian. N-a fost chiar 
simplu. Vitrinele, inexpresive 
odată, au devenit adesea că
lăuze estetice care ne învață 
„secretul" armonioasei asortări 
a cravatei la costum, a colieru
lui la rochie sau a unui covor 
la mobilă. Noile construcții ar
hitectonice îmbină calculul re
zistenței cu ecuațiile frumosu
lui. Am învățat să introducem 
acest frumos pretutindeni, la 
locul de muncă — în linia ele
vată a strungului și culoarea 
pereților — în magazine, 
parcuri, străzi. Am învățat să 
privim altfel statuile. Un Emi- 
nescu inexpresiv, străin da 
poet, plasat în centrul Capita
lei, a stîrnit un neobișnuit val 
de reacții și proteste, vădind 
gradul exigențelor noastre es
tetice.

Editurile ne-au obișnuit ți 
ele din ce în ce mai mult să 
vedem în carte un obiect es
tetic, nu numai prin conținut 
dar și prin formă, un obiect 
pe care îți face plăcere să-l iei 
în mînă, să-1 mingii cu de
getele și privirea.

Și totuși...
— Iată-1 — răsărind, buru

iană impertinentă, pe rafturile 
librăriilor alături de florile 
pure ale edițiilor bibliofile din 
Eminescu și Arghezi, sau al al
bumelor cu reproduceri din 
Grigorescu sau Brâncuși. 
Știm „literatura" de proas
tă amintire a doxurilor și 
romanelor de 15 lei ră
mase undeva în urmă, lin
gă groapa Floreasca și min
gea de cîrpă bătută pe mai
dane. „Clubul temerarilor" — 
colecția Editurii tineretului 
pentru literatura de aventuri 
— ține să arate însă că ne-am 
înșelat. Despre conținutul po
vestirilor publicate aici nu 
vom discuta acum. Ceea ce 
ni se pare cu totul de neînțe
les, în totală discordanță cu 
succesele editoriale 
graficii de carte 
noastră, (distinsă 
meroase medalii
unor expoziții internaționale), 
este prezentarea grafică a po
vestirilor ce alcătuiesa respea- 
tiva -colecție. Toate criteriile 
estetice au fost aruncate peste 
bord spre a ușura înălțarea 
profitului comercial, scontîn-

și nivelul 
din țara 
cu nu- 

în cadrul

du-se probabil puterea
de seducție a senzaționalului 
confundat însă în cazul res
pectiv cu vulgaritatea. Imagi
nile de pe copertă, amintind 
afișele filmelor de groază din 
Occident, sau comicsurile cu 
aceeași proveniență, se lăfăi» 
în culori (într-un prost gust, 
de cea mai stridentă și bar
bară alăturare) pe mesele li
brăriilor, în vecinătatea volu
melor elegante apărute la a- 
ceeași editură. Să funcționez» 
oare în cadrul serviciului teh
nic și artistic al editurii crite
rii estetice diferite 7 Și mai de 
neînțeles ni se pare faptul că 
autorii au acceptat ca lucră
rile lor (dintre care unele cu 
totul meritorii), să 
dite într-o astfel 
compromiță toare, 
poate unii cititori, 
punînd, desigur, i
Și pentru că ne-am referit la 
cititori, să nu uităm că princi
palii consumatori ai colecției 
sînt copiii și tinerii aflați în 
vîrsta adolescenței, deci în 
principala perioadă a formă
rii și consolidării gusturilor 
pentru frumos. Și nu e un 
păcat ca toată truda, toată 
risipa de talent și imaginație 
de care dau dovadă ilustra
torii și graficienii ce le alcă
tuiesc manualele și cărțile 
îndrăgite să fie compromisă 
de o asemenea infiltrare per- 
vertitoare a prostului gust, 
(cu apariție periodică și în- 
tr-un tiraj minim de 80.000 
de exemplare !) ? Oare edu
cația estetică a tineretului să 
fi ieșit din rîndul obiective
lor principale ale editurii ? Și 
oare Albin Stănescu — auto
rul acestor orori grafice nu 
poate fi convins spre a nu 
mai chinui imaginația și vi
sele copiilor cu mîinile onirice 
șl fețele tîmpe ale persona
jelor desenate de el (culmi- 
nînd cu ultimul număr — 8 — 
al colecției) ? să realizeze o 
copertă mai artistică și mai 
puțin comercială în același 
timp 7

fie răspîn- 
de haină 

atrăgînd 
, dar indis- 
majoritatea.

VICTOR MAȘEK

EFECTELE ORGANIZĂRII

SUPERIOARE A PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I) 

iectîndu-se întreaga tehnologie de 
fabricație. Elementul de bază ur
mărit în această acțiune a fost 
folosirea cît mai judicioasă a tim
pului de lucru, crescînd ponde
rea timpului productiv prin eli
minarea unor mînuiri și operații 
inutile, cît și creșterea producției 
pe m.p. printr-o rațională folosire 
a spațiului industrial.

Ridicarea calitativă a întregii 
producții s-a asigurat pe baza 
unui plan de măsuri stabilit și 
aplicat cu perseverență pe toate 
fazale de fabricație urmărinrlu-se 
realizarea parametrilor calitativi 
propuși. Toate acestea au con
dus la ridicarea procentului de 
calitate al produselor pe întreaga 
întreprindere.

Organizarea producției pe baze 
Itiințifice în secțiile tricotaje a 
impus in primul rînd o reampla- 
lare a atelierelor, stabilindu-se un 
lux tehnologic continuu. Astfel, 
a secția 9 s-a centralizat maga- 
îia de coloranți și chimicale și 
:-au reamplasat atelierele de vop- 
lit și apretat. Acest lucru a per- 
nis o mai rațională repartizare, 
lupă grafic, a mașinilor pe arti
cle și sortimente, creindu-se în 
icelaș timp și premizele unei 
nai aprofundate specializări a 
nuncitorilor într-o fază sau alta 
le operații. Este de menționat 
ireocuparea ce există pentru 
reșterea gradului de chimizare a 
xecuțîei unor faze de fabricație 
1 confecționat, cum sînt ■ exe- 
uția pînzelor prin lipire sau 
ealizarea de inserții pentru gu- 
îrele de cămăși. Aceasta a ne- 
esitat găsirea celor mai eficiente 
oluții, recurgîndu-se la folosirea 
nor produse chimice de fabrica- 
e indigenă în locul celor din 
nport.

Factor determinant în satisfa-

cerea gusturilor publicului con
sumator, activitatea de creație a 
cunoscut în 1966 o amplă dez
voltare.

Astfel, s-au creat peste 2 500 
modele noi de confecții și trico
taje, dintre care, în urma opera
țiilor de omologare și contrac
tare, cca. 1 100 s-au și introdus în 
fabricație. Această activitate re
flectă atenția deosebită acordată 
unei probleme de primă impor
tanță care condiționează realiza
rea unei producții modeme, de 
calitate, deziderat a cărui reali
zare antrenează zilnic întregul 
potențial uman și tehnic al în
treprinderii.

In lumina indicațiilor Plenarei 
din 21-23 decembrie 1966, în în
treprinderea noastră s-au creat 
trei colective pe probleme. For
mate din ingineri, tehnicieni și 
economiști, acestea analizează 
prețul de cost pe toate elemen
tele sale componente, depistează 
cauzele care duc la creșterea Iui 
și indică principalele metode de 
reducere, pe baza unor măsuri 
concrete, eliminind în acest fel 
toate cheltuielile neproductive.

O altă sarcină a colectivelor 
este de a găsi soluțiile reducerii 
consumurilor specifice, în vede
rea utilizării cît mai raționale a 
materiilor prime prin încadrarea 
optimă a șabloanelor pe țesături.

De asemenea, se află în stu
diu posibilitățile de îmbunătățire 
a transporturilor interne.

Aceste studii tehnico-econo- 
mice, împreună cu celelalte două 
elaborate pentru reorganizarea 
pe baze științifice a producției în 
secțiile de confecții și tricotaje, 
vor constitui pentru noi un în
drumar permanent în activitatea 
desfășurată pe linia obținerii 
unei produețij sporite, de un 
înalt nivel calitativ.

S.O.S. PI... 151)0
HICIMl

sub 
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S.O.S. In pericol 1 500 hectare. 
După viscole mari, care mai 
stăruie încă în amintirea oame
nilor de aici, în balta Borcei au 
sosit zile însorite de primăvară. 
Zăpada se topește cu repeziciu
ne. Sistemul de desecare de pe 
pămînturile G.A.S. Grădiștea 
nu funcționează. Viscolul a um
plut cu zăpadă canalele de dese
care. S-a format chiar și un 
strat gros de gheață. Apa din 
topirea zăpezilor și din infiltra
ție nu are unde să se scurgă și 
rămîne să băltească pe ogoare, 
în seara de 2 martie a.c. 1300 
hectare intraseră deja 
apă. Pe 700 hectare se
mase luciu de adevărate bălti. 
Apele cresc mereu cu repezi
ciune. 1 500 hectare sînt în 
pericol. Dacă apa va bălti mai 
multe zile, arătura va trebui 
refăcută. 1 ha de arătură costă 
100 lei și sînt 1 500 hectare. 
Inundarea incintei cu apă din 
infiltrații va întîrzia însămînța- 
rea culturilor din prima epocă 
și chiar a porumbului

Anul trecut din aceeași cauză, 
semănatul porumbului s-a pre
lungit pînă la sfîrșitul lunii iu
nie, iar 400 hectare au rămas 
neînsămînțate.

Tinerii din G.A.S. Grădiștea 
sînt hotărîti să-și aducă contri
buția prin scoaterea zăpezii din 
canale, să spargă gheața care 
îmniedică evacuarea apelor. 
D.R.T.F.O.T. București căruia îi £ 
aparține sistemul de irigații Bor- 
cea de Sus-Pietroiu e chemat să 
intervină de urgentă.

ION ȘERBU
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ACTUAL

• Au luat sfîrșit meciurile din cadrul grupelor (masculine), 
ale „Turneului mondial pentru echipele de tineret", competiție ce 
se desfășoară în mai multe orașe din Olanda.

Selecționata României s-o clasat pe primul loc în grupa „D“ și 
va juca in sferturile de finală cu reprezentativa Suediei, care a 
întrecut cu 21—16 echipa Ungariei.

Selecționata feminină a României întîlnește astăzi echipa Aus
triei în ultimul joc al preliminariilor.

• Ieri a plecat la Atena lotul reprezentativ de fotbal al Ro
mâniei, care susține astăzi un meci de verificare în compania 
selecționatei divizionare din Grecia.

Din lotul care a făcut deplasarea, fac parte printre alții: 
M. Ionescu, Deleanu, Nunweiller III, C. Dan, Ghergheli, Dobrin, 
Pîrcălab, Frățilă, Ion Ionescu și Lucescu.

• în turul II al probei de dublu bărbați din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Cairo, perechea română Ilie Năstase— 
Petre Măimureanu a eliminat cu 6—1, 7—5 cuplul vest-german 
Gottschalk—Pohmann. In optimile de finală ale probei de simplu, 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 1—6, 6—4, 6—2, pe G. Bosch.

• La sfîrșitul acestei săptămîni Palatul Sporturilor din Praga 
va găzdui întrecerile celei de-a doua ediții a „Jocurilor europene 
de atletism" pe teren acoperit. La start vor fi prezenți circa 300 
de alteți ți atlete din 24 de țări.

In cele două zile de concurs sînt prevăzute în program 23 de 
probe (14 la bărbați și 9 la femei).

La jocurile atletice de la Praga România va fi reprezentată 
de un lot care cuprinde pe : Viorica Viscopoleanu, Erica Stoenescu, 
Șerban Chochină și alții.

(Agerpres)

Concursul „Pronosport" Nr. 10

La etapa din 12 martie 1967, pronosticurile 
sînt acordate de maestrul emerit al sportului 
Alexandru Apolzan

sportului

*

I T A T E A ;
G. A. S.-URILE AU TERMINAT PREGĂTIRILE 

DE PRIMĂVARĂPENTRU LUCRĂRILE
Gospodăriile agricole de stat 

au terminat pregătirile pentru lu
crările agricole de primăvară, 
întregul parc de mașini și trac
toare a fost pus în stare de func
ționare, iar acum, în așteptarea 
începerii lucrărilor, mecanizatorii 
fac ultimele revizii și reglaje la

Au început înscrierile în tabe- 
rele-curs ce vor fi organizate în 
vacanța de vară de societatea de 
științe naturale și geografie în 
vederea sprijinirii informării și 
documentării științifico a profe
sorilor de specialitate din școli 
generale și licee. Taberele vor 
funcționa în regiunile Bacău, 
Banat. Cluj. Dobrogea, Galați, 
Iași, Maramureș, Ploiești și Su
ceava.

Țara noastră participă la Săp- 
tămînile Internationale ale tea
trelor pentru tineret de la 
berg și MOnohen, care au 
această lună. In cadrul 
două competiții artistice, 
trul Tineretului din

Nurn- 
loc în 
celor 
Tea- 

Piatra 
Neamț va prezenta ește nn spec
tacol cu piesa „Afară-i vopsit 
gardu, inăuntru-i leopardu" de 
Alecu Popovici, în regia lui Ion 
Cojar. Regizorul român va lua 
parte șl la ședința Comitetului 
executiv al Asociației Interna
ționale a teatrelor pentru tine
ret și copii, care va avea loc Ia 
NUrnberg, în calitate de membru 
al Comitetului executiv al aces
tei asociații.

mașini, participă la instructaje 
privind folosirea utilajelor noi pe 
care le-au primit.

Peste cîteva zile, numeroși lu
crători din G.A.S. vor participa 
la un schimb de experiență în 
cadrul căruia se vor studia și fa
ce demonstrații cu mașini pe care 
mecanizatorii din diferite unități 
le-au adaptat pentru a le folosi 
la lucrări în vii.

(Agerpres)
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Politehnica Timișoara—Steaua 
Jiul—Universitatea Craiova 
U.T.A—Rapid
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Farul—Steagul Roșu 
C.S.M.S. Iași—Petrolul 
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în pitoreasca stațiune balneo
climaterică Geoagiu-băi, care da
tează de pe timpul romanilor, a 
început organizarea șantierului 
de construcție a unui complex 
turistic, care va cuprinde un 
hotel și un restaurant, o cofetă
rie și alte unități, iar pe malul 
lacului, care este situat în par
tea de vest a stațiunii, se ame
najează o grădină de vară.

I 
I 
I 
I
I
I 
I

MIERCURI 8 MARTIE 1966

18,00 : Pentru cei mici „O, ma
mă, dulce mamă" ; 18,15 : Pen
tru tineretul școlar : Albatros — 
revistă literară ; 18,50 : Publicita
te ; 19,00 : Telejurnalul de sea
ră ; 19,12 : Buletinul meteorolo
gic ; 19,15 : Aventurile lui Robin 
Hood ; 19,45 : Amagiu — versuri 
de Ziua Femeii ; 20,00 : O invi
tație pentru cei care n-au vizitat... 
Predealul ; 20,20 : „x—y—z" Fri
gul, un aliat ? ; 20,50 : Filmul ar
tistic : „Vedeta arenei" ; 22,20 :
Cronica discului ; 22,40 : Telejur
nalul de noapte.

Atenție 
la sens I

Experiența a reușit 1^. Deocamdată, In laboratorul școlii...
Foto: GR. PREPELIȚA

Se circulă pe par
tea dreaptă. Un ade
văr arhicunoscut mai 
ales de conducătorii 
auto. Nu de toți. li
nii circulă pe stînga. 
Sau au circulat, ca 
Drotlef Carol Adolf 
care, conducîndu-și 
motocicleta cu ataș, 
s-a ciocnit de o au- 
todublță. deși condu
cătorul acesteia a în
cercat să evite acci
dentul. Sensul de 
circulație nerespeo- 
tat a întrerupt... sen
sul vieții Iui Drotlef 
Carol Adolf.

Asigurați-vă In fle
care dimineață că nu 
ați uitat care este 
mîna dreaptă. Chiar 
dacă stntețl conducă
tori auto !

Luațl, 
nu vâ oprește 

nimeni I
Dacă aveți chef 

faceți o plimbare 
autobuzul, la Cîmpi-

ai
ou

na, vi se asigură con
diții optime. Puteți 
intra in curtea Auto
bazei I.R.T.A. din 
localitate, lua din 
garaj orice autobuz 
și pleca unde vreți 
fără ca cineva să vă 
adreseze un cuvfnt. 
Așa a procedat șl 
Maxentian Vasile, 
șofer la această auto
bază, care, deși în 
concediu, a intrat in 
una din zile pe poar
tă, clătinîndu-se din 
motive bahice, z-s 
urcat într-o mașină 
și dus a fost. La a- 
ceastă operație nevi
novată. l-au „asistat* 
paznicul șl cițlva co
legi de garaj. „Are șl 
omul chef să mal tn- 
vlrtă volanul" și-au 
zis.

Maxentian Vasile 
l-a Invîrtlt, pînă a 
intrat in spatele au
tocamionului nr. 21 
Pi 3890, care stațio
na reglementar pe 
partea dreaptă a șo
selei Telega-Cîmpi-

na. Șoferul, care re
para ceva la moto
rul autocamionului, 
a fost grav acciden
tat. De data aceasta, 
Maxentian Vasile nu 
mai poate să se în- 
vîrtească. L-au oprit 
legile.

Lipsuri 
la „direcție"
...Deodată autobu

zul nr. 31 Cr-1775,
condus de Dobai Io
sif (In drum spre 
Oradea) a luat-o, 
fără voia șoferului, 
razna lovlndu-se de 
trei pomi de pe mar
ginea șoselei. Cauza: 
defecțiune 
survenită la 
direcție a 
Vinovat! — 
răspund 
mașinii, 
trebuie
„direcție".

tehnică 
bara de 
mașinii, 
cei care 

reviziade 
Sancțiunile 

să aibă o

A. NICOLAU
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DACII
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), Lucea
fărul (orele 8; 10,15; 12,30; 
15,15; 17,45; 20). Grivlța (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), 
Melodia (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18.30; 21).

INSPECTORUL DE 
rulează la Doina 
14; 16,15;

UN FILM CU 
CATOARE

ia
9,30; 11,45; 14; '16.30; 18,45; 21).

JUANA GALLO
rulează la Capitol (orele 9,15) 
11.30; 13,45; 16; 18,30; 21), Ex
celsior (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30. 21), Gloria (orele 
9,15; 11,30, 13,45; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 9.30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21).

JANDARMUL DIN SAINT 
TROPEZ

rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Fe
roviar 
16.15;
(orele 
18.15;

CARTEA DE LA SAN MICHE
LE

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

VIILE ȘI VINURILE ROMÂ
NIEI — HIEROGLIFELE PĂ- 
MINTULUI - EXPOZIȚIA 
„DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI IN 
ROMANIA" — DESPRE NOI — 
NICOLAE LABIȘ — IMPRU- 
DENȚII -

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

EVADARE IN TĂCERE 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Rahova (ore
le 15,30; 18; 20,30).

MONDO CANE (ambele serii) 
rulează la înfrățirea (orele 
13.45; 17; 19,45), Munca (orele 
16; 19,30), Colentina (orele 
15.30; 18,45).

MOSHI, MOSHI, ALO JAPO
NIA 1 - ZEII LOCUIESC ÎN 
JUNGLA

rulează la Dacia (orele 8,45 — 
14,45 în continuare ; 16,45; 
18,45; 21).

INTRE DOI —
rulează la Buzești (orele 
15,30; 18; 20.30).

OGLINDA CU DOUA FEȚE 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45),
Popular (orele 15,30; 18; 20,30).

DIMINEȚILE UNUI BAlAT 
CUMINTE

rulează Ia Unirea (orele 15,30; 
18; 20,30).

ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA 
rulează la Vitan (orele 15,30; 
18; 20,30)

NU SINT DEMN DE TINE
rulează la Arta (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Miorița (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30).

GENTLEMANUL DIN COCODT 
rulează la Flacăra 
15.30; 18; 20,30).

ZILE RECI
rulează la Moșilor 
15,30; 18; 20,30).

LUMEA MINUNATA A 
ȚILOR GRIMM

rulează la Progresul 
15,30; 18; 20,30).

ZORBA GRECUL 
rulează la Lira (orele 
18; 20,45).

FANTOMA DIN MORRISVILLE 
rulează la Volga (orele 9,30; 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21).

NIMENI NU VOIA SA MOARA 
rulează la Drumul Sării (ore

le 15,30; 18; 20,30).

POLIȚIE 
(orele 11,45; 
20,45).18,30;

O FATA FERME-

Republica (orele

(orele 9; 11,15; 13,30; 
18,30; 20,45), Flamura 

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

(orele

(orele

FRA-

(orele

IM»:

>v-

Gînduri despre tovarășele noastre
(Urmare din pag. I)

sau al unui televizor ? Mulți
mea de legături, bobine, re
zistențe, condensatori privită 
mai cu atenție nu mai pare 
haotică, ci urmărește anumite 
reguli, seamănă cu un desen 
executat de o mînă măiastră. 
Și această mînă este de cele 
mai multe ori a tovarășei 
noastre de muncă — femeia. 
Montajul electronic necesită 
finețe și atenție la masa de 
lucru și de aceea în benzile de 
montaj ale uzinei noastre lu
crează foarte multe femei. Aș 
putea spune că sînt cele mai 
potrivite pentru munca pe 
care o fac.

La cea de-a doua întrebare 
răspunsul meu este, desigur, 
afirmativ. Ești plăcut impre
sionat cînd colega de servi
ciu este frumos îmbrăcată și 
întreaga ei înfățișare degajă 
feminitate. Am observat că 
unele femei au eleganță chiar 
și atunci cînd poartă un sim
plu halat ; îi adaugă un guler 
mic alb. înfățișarea plină de 
feminitate ne obligă și pe noi 
să fim mai atenți cu noi în
șine, să ne controlăm compor
tarea.

Paul Oprea, inginer elec
tronist la Institutul de cerce
tări electronice : Trebuie să 
apreciem curajul femeii care 
abordează o profesie tehnică. 
Eu apreciez faptul acesta nu 
pentru că le-aș contesta o 
lipsă de capacitate tehnică, ci 
pentru că la mulți dintre noi 
mai dăinuie concepția că fe
meia trebuie să aibă grijă în 
primul rînd de treburile gos
podărești. Și fiindcă am adus

vorba despre treburile gospo
dărești doresc să formulez și 
răspunsul la întrebarea a 
treia. Tovarășele noastre de 
muncă au adesea de rezolvat 
probleme în plus, față de noi. 
Le socotim egalele noastre 
dar, deseori muncesc mai 
mult. Mă întreb dacă susți- 
nînd ideea de „ocrotire" nu 
devenim adesea demagogi ? !

Cornel Popa, profesor, di
rectorul 
comuna

N-ați 
părinții 
așa : pe cine ai învățătoare ? 
Ei consideră că o femeie este 
cea care trebuie să se ocupe 
de educația copilului lor. Noi 
toți, atunci cînd ne amintim 
de copilărie, ne aducem amin
te în primul rînd de învăță
toare, de femeia pe care o 
știm un bun și inimos peda
gog. Eu personal stimez mult 
colegele învățătoare și profe
soare. Ele știu să se apropie 
de copii cu o mare afecțiune, 
înțeleg mai bine sufletul co
pilului și poate să-l ajute, să-l 
îndrume mai direct. Femeia 
în învățămînt este deosebit de 
conștiincioasă și se simte în 
largul ei. Numele de învăță
toare este din ce în ce mai 
mult sinonim cu cel de mamă.

Mihai Simioneseu ing. pro
iectant IPROMET: Puși 
față în față un proiectant și 
o proiectantă bărbatul mani
festă mai multă seriozitate 
în muncă. După părerea mea 
o scădere de randament se 
explică atunci cînd femeia — 
și aici dau un răspuns și ce
lei de-a doua întrebări — afi
șează cu ostentație atribute 
specifice. Vezi, de pildă, fe-

Școlii elementare din 
Comana.
remarcat ? De obicei 
întreabă copiii cam

mei care se „machiază" stri
dent, sau exagerează linia mo
dei în sensul economisirii de 
material, fumează exagerat etc. 
Toate acestea strică feminita
tea. Și evident cine pierde 
vremea cu asemenea fleacuri 
găsește mai puțin timp pen
tru studiu aprofundat asupra 
a tot ce este nou în meserie, 
se concentrează mai puțin a- 
tunci cînd au de rezolvat 
probleme grele de muncă.

Sergiu Șerbotei ing. proiec
tant IPROMET : Colegul meu 
poate exagerează. Găsești 
printre proiectanți femei din 
mîinile cărora desenele ies ca 
adevărate broderii. Le stimăm 
pe aceste colege, le conside
răm adevărate tovarășe de 
muncă.

Cît despre atributele femi
nității eu nu concep ca o fe
meie să le aibă doar la „oca
zii". In același timp consider 
că a abuza de aceste atribute 
femeia face de fapt un joc ne
loial. Unii dntre noi vor în- 
hide poate ochii, că de „băr
bați sîntem", dar vom avea 
de suferit toți, colectivul.

La întrebarea a treia răs
punsul meu este : sarcina de 
a ocroti femeia rămîne ne
schimbată, indiferent de epo
ca în care trăim. Mă refer 
la gesturile de prietenie și po
litețe ,1a atitudinea diferență 
pe care tebuie s-o avem. La 
noi în atelier — vă dau alt 
exemplu — a venit o nouă 
tovarășă. Bărbații, întregul 
colectiv au ajutat-o să se aco
modeze, scutind-o de treburi 
pentru care ea n-avea expe
riență.

„Se poate și critic ?“ — am 
fost întrebați la Uzina de

mase plastice București. Dar 
să-i dăm cuvîntul tînărului 
Basoc Mihai — laborant : 
Majoritatea în colectivul nos
tru o formează femeile. Poate 
de aceea am ținut nu de 
mult un referat într-o adu
nare U.T.C. pe tema: Femeia 
cetățean, soție și mamă. Am 
vorbit eu și apoi secretarul. 
In continuare doar 2-3 fete 
au luat cuvîntul, mai mult 
scuzîndu-se că n-au ce să

spună sau că n-au experiență. 
Nici acum nu înțeleg lipsa 
lor de interes față de tema 
discuției. Le apreciez ca exce- 

muncă.lente tovarășe de .......__
Leontopol Lili este pentru 
mine un exemplu molipsitor 
de entuziasm, competență și 
putere de muncă. Ca ea sînt 
încă multe din colegele noas
tre. Și ca revers la muțenia din 
ședința amintită, o remarcă : 
parcă unele din ele vorbesc 
uneori cam mult în timpul 
serviciului...

Feminitatea e necesară pre-

tutindeni. Nu apreciez deloo 
femeia bărbat. Dar nici exce
sele de feminitate I Cunosc o 
fostă colegă care a divorțat 
după 3 luni de căsătorie din 
cauza prea marei importanțe 
pe care o acorda farmecului 
personal.

Protejarea colegelor noastre 
de muncă mi se pare o pro
blemă de bun simț masculin, 
care nu pleacă de la slăbiciu
nile aparente, ci de la recu
noașterea eforturilor pe care 
femeia mamă și gospodină la 
realizează în afara serviciului.

FEMEIA DE LA FEREASTRA
CU MUȘCATE A COPILĂRIEI
(Urmare din pag. I)

pentrn care această dimi
neață este un fericit pre
text de a-și reînoi senti
mentul devoțiunii pentru 
mamele lor : „Nimic în 
lumea asta / Nu poate să 
m-alinte / Decît măicuța 
bună / In dulcele-i cuvin
te".

Cuvintele sînt aici infi
dele deghizări ale unei 
posturi (de fiu sau 
fiică adorîndu-și mama) 
pe care am cunoscut-o cu 
toții și cărora — mai mult 
sau mai puțin — i-am ră
mas fideli. Dar trebuie, 
oricum, mai mult ! E aici 
o obligație și o bucurie e- 
lementară căreia trebuie 
să-i răminem statornici 
toată viata. Nu numai că 
datorăm mamei existenta 
noastră, nu numai oă lea
gănului copilăriei noas
tre i-a fost hărăzit dra-

gostea fără de hotare a 
mamei, nu numai că ome
nia am deprins-o din 
vorba înțeleaptă a ma
mei, ci p ntru infinite 
alte obligații. Unele cu 
referiri și situații concre
te ; altele pentru fluxul 
permanent care ne-a ali
mentat devenirea. Căci în 
zonele sacre ale conștiin
ței fiecăruia dintre noi 
irizează imaginea de basm 
bun a mamei. Am trecut 
prin copilăria vegheată de 
dinsa, învățînd să fim 
buni și înțelepți, nedind 
înapoi de la fapta cons
tructivă folositoare și prin 
oameni nouă, am plecat 
de sub streașină copilăriei 
cu o tolbă de valori mo
rale inalterabilă vreodată. 
Am pleoat din copilărie, 
ne-am desprins de țărmu
rile sale lntrînd în largul 
vieții și cu gîndul de a ne 
bucura mamele prin veș-

tile bune despre noi. Re
întoarcerile nu mai sint 
posibile. Timpul este ire
versibil. Dar de aici — 
din largul mai adine sau 
mai puțin în care am a- 
juns infruntind și înfrun- 
tindu-ne, gîndul pios, do
ritor de grabnice reîn
toarceri la fereastra cu 
mușcate a copilăriei tre
buie slobozit.

Scrisoarea Anișoarei 
Bălan e pentru ea un pre
ludiu al timpului care 
vine, șl un angajament 
făcut cu ochii maturi ai 
viitorului la reîntoarcerea 
de mtine la amintirile co
pilăriei de azi cn o mamă 
bună și casă natală. E 
vocea ei matură din viitor 
cn care rostim azi duio
sul și omenescul sărut- 
mîna, mamă ? Desigur ! 
Nu existența mamei e 
chezășia permanenței o- 
menești ?
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ILA POARTA
CETĂȚII

Turistul atras de farme- 
eul Capitalei, tentat să-i 
cunoască frumusețile va 
fi întîmpinat încă de 
la intrare — dacă va 
face aceasta pe șo
seaua ce vine dinspre 
Ploiești — de aliniamente 
de pini și arbuști, care-1 
vor saluta ospitalier în bă
taia vîntului. Iar dacă, în 
acest moment, va privi 
bornele ce marchează dis
tanța, va observa că aceas
tă plăcută tovărășie îl 
va însoți cu osebire 
Intre kilometrii 12 și 
10. Pînă mai deunăzi a- 
cești arbuști, această nouă 
podoabă adăugată „porții 
cetății", nu exista. Au în
lesnit-o, însă, să apară nu
meroși tineri veniți dumi
nică la acțiunea de mun
că voluntar-patriotică. Au 
înlesnit-o să apară, încrus- 
tînd această podoabă nu 
numai în poarta cetății, ci 
și în timp, urmînd ca pe 
parcurs să-1 amplifice. 
Deocamdată, în cele două 
ore de muncă efectua
te duminică, acești ti
neri harnici și pricepuți au 
săpat 275 de gropi, „cui
bul" viitorilor arbuști, tă- 
vălugind și întinzînd tot
odată circa 100 metri cubi 
/de pămînt. La aceste reali
zări au subscris peste 250 
de tineri de la întreprin
derea de reparații motoare 
de avioane, Institutul de 
proiectări mașini agricole, 
întreprinderea de utilaj 
construcții terasiere,
TAROM, Institutul meteo
rologic și alte unități din 
cadrul raionului 30 De
cembrie.

Semnăturile lor s-au aș
ternut temeinic la temelia 
acestui început de primă
vară. Identificăm cîteva : 
ȘTEFAN CONSTANTIN 
(I.U.C.T.) ALEXANDRU 
NICOLA (I.R.M.A.), ELE
ONORA FĂGEȚEANU, 
(Institutul meteorologic). 
Ca și „semnătura" tînă- 
rului aviator AUREL 
IJACU, care „ori de cîte 
ori voi veni la aterizare 
din zborurile mele prin 
țară, voi căuta să identi
fic, de sus, de deasupra 
pămintului, arborii noștri".

Semnături modeste, dar 
temeinice. Semnături pur- 
tînd în ele aici, pe „poar
ta cetății", însemnele hăr

niciei și priceperii, ale e- 
lanului tineresc.

Aproape de „poarta o- 
rașului", în Parcul Herăs
trău, duminică dimineața 
studenții pătrundeau din 
toate punctele cardina
le : pe la intrarea din 
Piața Scînteii au venit 
mediciniștii, prin Piața 
Aviatorilor au intrat con
structorii, studenții de 
la conservator și petro
liștii, pe Șoseaua Nor
dului, colegi de la alte in
stitute. Au fost întîmpi- 
nați de tehnicienii și mun
citorii care au în grijă 
„toaleta" zilnică a parcu
lui și care le-au încredin
țat pentru cîteva ceasuri 
propriile lor unelte. Și 
parcul puțin adormit în 
această dimineață de pri
măvară timpurie, a căpă
tat viață. Se muncește dar 
se și cîntă, se fac glume 
și se cer „consultații" de 
specialitate.

Trecînd de la un grup 
la altul, inginerul Vasile 
Ion, „comandantul" hor
ticultorilor din parc își 
privește cu simpatie „uce
nicii" și îi invită ca în 
preajma sesiunii să vină și 
aici să învețe.

— Ne-am gîndit să vă 
asigurăm toate condițiile 
— îi încredințează el cu 
seriozitate. Am și hotărît 
ca aleile și rondurile de 
flori din preajma bibliote
cilor parcului să fie în
grijite seara pentru a fi 
liniște dimineața cînd în- 
vățați.

Se muncește cu spor. 
Băieții curăță fnunzele 
rămase din toamnă pe pe
luze. Fetele le string gră
mezi. în grupul mediciniști- 
lor e multă veselie. Cineva 
a agățat de o cracă tran- 
sistorul și muzica se aude 
pînă departe spre lac.

Spre prînz, cînd razele 
calde ale soarelui aduc în 
parc vizitatori, studenții 
și-au terminat treaba. Pe 
unde au trecut ei se cu
noaște : e curățenie și or
dine. Uneltele sînt rîn- 
duite cu grijă și predate 
la magazie iar cîntecul, cu 
care au intrat dimineața 
în parc, se face auzit și 
la plecare :

Guadeamus igitur...

UN SEMN
DE PRIMĂVARĂ

— Ce faceți aici ?
— „Recepționăm" pri

măvara I
— Cu lopeți, greble și 

casmale ?
— Cu ! Fără nu se poa

te I Dichisim parcul că 
acum trec „babele" și 
vine primăvara 1

Intr-adevăr, veniseră de 
dimineață cu lopeți și cas
male ; nivelau aleile, tăiau 
jordele de trandafiri, cură
țau pomii de frunzele us
cate, ca să dea altele 
verzi etc. Erau 200 de 
tineri, care în timpul săp
tămâni lucrează la U- 
zinele de pompe „Va
sile Roaită", la Fabrica 
de mase plastice, la 
Uzinele de mecanică 
fină și Utilaj, Centrocoop, 
iar acum, duminica se 
adunaseră la Parcul „O- 
bor", din dragoste pentru 
primăvară, și frumos. 
Treaba a fost ca un exer
cițiu de înviorare matinal, 
fiindcă în cîteva ceasuri, 
bune de lucru, tinerii au 
înfăptuit obiectivul de 
muncă patriotică, o econo
mie de cîteva mii de lei, 
și nu numai atît, ci și o 
punere de acord a naturii 
renăscute cu elanul lor ti
neresc. După ce au făcut 
tot „dichisul" grădinii, așa 
după cum le plăcea și lor 
să zică, au aranjat solarul 
copiilor — veniți la soa
rele dfi primăvară să se 
legene în balansoare ori 
să clădească din nisip ma
cheta castelelor din bas
mele aflate astă iarnă de 
la bunică — tinerii, cei 
200, bucuroși și ei de

bucuria copiilor și a meș
terului grădinar, au plecat 
încolonați cu cîntece și 
flamuri. Era un semn de 
primăvară.

*
Circa 1 200 de tineri din 

raionul Grivița roșie s-au 
îndreptat de la Casa de 
cultură a tineretului — 
locul întîlnirii și al comu
nicării obiectivelor — spre 
bulevardele, parcurile, 
spațiile verzi ale raionu
lui : parcul „Copilul" sau 
Nicolae Bălcescu, spațiile 
verzi din cartierele Paju- 
rei sau Jimboliei, bule
vardul 1 Mai, Grupul 
cel mai însemnat a fost 
cel din Parcul „Nicolae 
Bălcescu", aproximativ 220. 
Distribuirea pe suprafața 
parcului s-a făcut repe
de, operativ, lucrul a 
început fără amînare, 
într-un ritm... variind 
după „temperamentul" 
fiecărui grup. Un grup 
ușor de remarcat era 
cel constituit de tinerii 
din Direcția regională 
C.F.R.-București, condus 
de inginerul Borcea Io
nel, secretarul comitetului 
U.T.C. Apreciind munca 
tinerilor, tovarășul Nico
lae Rotariu, delegat al 
Sfatului popular Grivița 
roșie spunea :

„S-a lucrat mulțumitor. 
Am realizat circa 400 
de ore muncă, ceea 
ce nu e puțin". Că nu e 
puțin o dovedește chiar și 
pentru cei ce nu cunosc 
limbajul orelor-muncă în
fățișarea parcului împros
pătată.

„PE DEPLIN 
MULȚUMIȚI"

Niciodată baza sportivă 
„Constructorul" din Capi
tală n-am văzut-o într-o ți
nută mai frumoasă și mai 
îngrijită ca duminică, în

jurul amiezii. Degajînd 
aerul așteptării marilor în
treceri sportive, cele cî
teva terenuri de fotbal, 
rugbi, voie? așa cum ară-

La chemarea organizației U.T.C., aproape

10 000 de tineri din Capitalâ au participat. LA ORA BILANȚULUI
duminică 5 martie, la o amplă acțiune de 

muncă voluntar patriotică.

TINERE
ENERGII

PE

Statistic, roadele acțiunii de muncă 
voluntar patriotică desfășurată dumi
nică în Capitală, se prezintă astfel : 
la această acțiune au participat 9350 
de tineri din toate raioanele Capitalei, 
efectuind un număr de 25.300 de ore 
muncă. S-a greblat astfel o suprafață 
de 110 000 metri pătrați spații verzi, 
s-a nivelat și terasat pămîntul de pe 
alți 4960 metri pătrați. S-au săpat 
peste 1.000 de gropi pentru pomi, tran- 
sportîndu-se 193 metri cubi de pămînt 
și alte materiale. Acest lucru dovedeș
te, desigur, adeziunea de care s-a 
bucurat acțiunea in rîndul tinerilor, 
dorința lor de a contribui la continua 
înfrumusețare a Capitalei.

In legătură cu modul în care a de
curs această acțiune, cu mobilurile 
care au stat la baza inițierii ei, redac
torul nostru Ion Andreiță a soli
citat, la numai o oră de la terminarea 
lucrului, un interviu tovarășului DU
MITRU GHERGHIȘAN, prim secre
tar al Comitetului orășenesc București 
al U.T.C.

ÎNTREBARE : — Ce a stat în atenția 
Comitetului orășenesc București al U.T.C. 
atunci cînd a pornit la inițierea acestei 
acțiuni ?

RĂSPUNS : — Premlza exista. După 
plenara C.C. al U.T.C. din ianuarie, la 
cîteva zile, a avut loc plenara comitetu
lui orășenesc U.T.C. care a stabilit, pe 
lingă formele și metodele de mobilizare 
a tineretului la realizarea sarcinilor de 
producție, o serie de măsuri concrete în 
ceea ce privește munca voluntar patrio
tică, întocmindu-ne din vreme un plan cu 
obiective concrete. Un accent deosebit am 
pus pe înfrumusețarea Capitalei, a între
ținerii spațiilor verzi și căilor de acces 
în oraș. Acțiunea din această duminică

•ste așadar, numai una — prima — din 
cadrul acestui plan de ansamblu.

î : Concret, pe ce bază ați stabilii obiec
tivele de muncă ?

R : Recent, am avut o discuție amănun
țită aici, la comitet. Au participat, pe lin
gă aparatul și biroul comitetului orășe
nesc și primii secretari ai comitetelor ra
ionale U.T.C. și reprezentanți ai Sfatului 
popular al Capitalei, ai sfaturilor populare 
raionale și Consiliului orășenesc U.C.F.S. 
In funcție de nevoile acestora, de calenda
rul lucrărilor — întreținerea parcurilor, a 
zonelor verzi, amenajarea unor căi de ac
ces — am stabilit cu exactitate locurile de 
muncă și necesarul de brațe. Tot cu acest 
prilej am rezolvat și asigurarea cu unelte 
și asistența tehnică necesară. Alături de 
tineri și-au dat concursul, îndrumîndu-i 
îndeaproape, circa 200 de ingineri, tehni
cieni și lucrători calificați, cărora, pe 
această cale, ținem să le mulțumim. In 
ceea ce privește organizarea, totul a fost 
planificat pînă la amănunt. Astfel, s-a 
știut din vreme ce obiective revin fiecărui 
raion, unde sînt amplasate, de cîți tineri 
este nevoie, din care întreprinderi și insti
tuții vor veni acești tineri.

De asemenea, s-au stabilit în așa fel 
punctele de întîlnire ale tineretului încît 
de acolo și pînă la locurile de muncă să se 
meargă pe jos, încolonați, cîntînd, cu dra
pelele în frunte. Am recomandat, totoda
tă, ca la sfîrșitul acțiunii să se facă un 
scurt bilanț, însoțit de evidențierile res
pective. Din păcate, în urma observațiilor 
făcute personal, am constatat că aceste 
ultime deziderate nu s-au îndeplinit, ceea 
ce presupune pe viitor o preocupare mai 
deosebită, atît din partea noastră, cît și a 
comitetelor raionale U.T.C.

I. Cum veți asigura continuitatea aces
tei acțiuni ?

R : Ne-am gîndit la acest aspect. Am 
hotărît ca obiectivele la care s-a lucrat 
acum să devină permanente pentru tinerii 
din raioanele respective, care să iasă săp- 
tămînal la muncă. Totodată, vă spuneam 
mai înainte că acțiunea de astăzi face 
parte dintr-un plan mai larg de măsuri. 
Aș vrea să arăt numai cîteva obiec
tive la care vor participa tinerii Capita
lei în acest an : a). Taluzarea malurilor 
Dîmboviței, îngrijirea permanentă a zonei 
verzi ce o îmbogățește de la intrarea în 
oraș pînă la ieșire. De acest lucru se vor 
îngriji tinerii din raioanele 16 Februarie, 
Lenin, N. Bălcescu și T. Vladimirescu 
raioane „scăldate" de apele acestui rîu. 
b). Tinerii din raioanele 30 Decembrie șl 
1 Mal vor contribui efectiv la construirea 
„Stadionului tineretului" de la capătul 
tramvaiului 5, în Floreasca. c). în raionul 
16 Februarie se va construi Parcul cul- 
tural-sportiv Crîngași, acțiune la care vor 
fi antrenate toate forțele de aici. d). Cei 
din raionul T. Vladimirescu vor semna 
„actul de naștere" al Parcului „Codrii 
Neamțului", e). Vom lua în îngrijirea 
noastră, a tineretului, parcurile Herăstrău, 
„23 August" și „Bălcescu".

Toate aceste obiective au da-acum un 
caracter permanent. Organizațiile U.T.C. 
din Capitală numără peste 191 000 de ti
neri care doresc să participe cu însufle
țire la acțiunile de muncă patriotică. 
Avem, de asemenea, toate posibilitățile, 
tot sprijinul, ca această acțiune să fie cît 
mai bine organizată. Ceea ce își propune 
comitetul orășenesc U.T.C. este să le folo
sească cît mai judicios, mai chibzuit, stră- 
duindu-se să confere acțiunilor de muncă 
patriotică atît continuitate cît și caracte
rul educativ necesar.

ȘANTIERELE PRIMĂVERII

Ir
Nimic nu ne pare prea greu t...

tau, vorbeau de la sine 
despre o mînă de gospo
dar vrednic...

In chipul acestui gos
podar se reflectă, de fapt, 
ca într-o oglindă, cele cî
teva sute de tineri entuzi
aști de la întreprinderile 
Autobuzul, I.R.A. 3, In
dustria Bumbacului, Da
nubiana, Adesgo, I.T.M. și 
altele, din 
Bălcescu. 
cu cîntec 
vînt, timp 
au lucrat 
la înfrumusețarea bazei 
sportive. Șantierul mun
cii patriotice, bine organi
zat — activiștii comitetului 
raional al U.T.C., împreună 
cu specialiștii din partea 
Sfatului popular și ai ba
zei sportive, stabiliseră 
încă de sîmbătă obiective
le de lucru și asiguraseră 
uneltele necesare — le-a 
oferit un cîmp fertil pen
tru afirmarea energiei și 
înflăcărării lor tinerești. 
Acordeoanele au creat și 
ele muncii un cadru tine
resc și plăcut. Pe mă
sura tuturor acestor atri
bute au fost și rezultatele 
dobîndite în cele 3 ore 
de lucru. Tinerii de la 
I.R.A. 3 — printre cei mai 
vrednici : Ștefan Mărgi- 
neanu, secretarul comitetu
lui U.T.C., mecanicul Ef- 
timie Zaharia și ajustorul 
Ion Dutchevici, au întins 
și greblat zgura pe pista 
de alergări, au așter
nut pămînt în fața porților 
de fotbal' ca să se poată 
pune apoi gazonul ; fetele 
de la Industria Bumbacu
lui — așa cum spunea Va- 
silica Tomulescu, secretara 
comitetului U.T.C. — s-au 
îndelnicit cu treburi mai 
ușoare — curățatul tere
nului și săpatul în jurul 
pomilor. Tinerii de la „Au
tobuzul" și „Danubiana", 
cei mai numeroși au tăvă- 
lugit terenurile și au cu
rățat incintele lor, inclu
siv ale tribunei.

Președintele clubului 
„Constructorul" — bene
ficiarul muncii tinerilor — 
tovarășul Nicolae Badea, 
din cale afară de bine dis
pus, ne-a declarat i

— Sîntem mai mult de- 
cît mulțumiți de ceea ce 
au făcut astăzi, tinerii.

Și încă un fapt : „ziua 
de muncă" aici la baza

sportivă, s-a încheiat cu 
meciuri de fotbal între 
echipe alcătuite din parti
cipants la muncă patrio
tică.

raionul Nicolae 
Aceștia, sosiți 
și steaguri în 
de cîteva ore, 
pe nerăsuflate

„BRA VO 
BĂIEȚII"

Locatarii au scos cu
rioși capetele pe ferestre. 
De pe „colinele" răspîn- 
dite pe cei 6 500 m.p. des
tinate scuarului Pieții U-

nirii i-au întîmpinat peste 
300 de fețe zîmbitoare. E- 
levii claselor a IX-a de la 
liceele „Al. I. Cuza", 
„Matei Basarab", și „G.

Coșbuc" au venit să săr
bătorească încheierea te
zelor cu succese pe șan
tierul muncii patriotice.

Pămîntul se lipește cu 
încăpățînare de pantofi și 
ghete, de lopeți și casma
le. Dar acel „hai băieți 1“ 
rostit de directorul de la 
„Cuza", tovarășul Dumitru 
Stăncescu, are forța unui 
magnet. Din cînd în cînd 
Zisu Mihai, echipat cu ha
lat albastru, se oprește. 
Ceilalți glumesc. „E greu, 
ai 1“ Dar Zisu știe de ce 
privește mereu peste cape
tele trecătorilor. Așteaptă, 
și, iată-1 dintr-odată stri- 
gînd : „Vineee 1 Vine bă
ieți 1“ Pe drum, își face 
loc alergînd, cu sacoșa în 
mînă, Dan Mihăilescu. A- 
cum nu se mai vede din
tre colegi dornici să 
afle rezultatul. „Locul I 
în serie I” le spune Dan 
și-ntr-o clipă e-mbrățișat. 
Se strigă de trei ori ura 
pentru Dan. In urmă cu 
o oră se afla în Sala Flo
reasca printre membrii 
cluburilor bucureștene pri
mind felicitări pentru cei 
50 de metri parcurși în 6 
secunde și șase zecimi. A- 
cum, după numai o oră, 
se afla alături de colegii 
săi, aducînd Liceului „Al. 
I. Cuza" încă un succes.

Lopețile izbesc din plin. 
Nici n-ai cum să observi 
că timpul trece. E atîta 
veselie și glumele se nasc 
spontan.

Nu departe de elevii 
Liceului „ Cuza

muncesc cei de la „Matei 
Basarab". Elevi, profesori, 
activiști ai U.T.C. mun
cesc umăr la umăr. Exem
plul personal e un bun 
îndemn.

Aproape de artera prin
cipală este sectorul celor 
100 de elevi ai Liceului 
„G. Coșbuc". Printre ele
vii Olteanu Nicolae, Bă- 
luțescu Adrian, Șubovici 
Gheorghe și alții se află 
profesorii Bădilă Ștefan și 
lambor Ilie, secretar al co-

I
La ora zece șl cîteva 

minute, pe șoseaua Dom
nești, dincolo de capătul 
lui 3 și 8, nu mai era ni
meni.

— Gata I Ajunge pentru 
azi 1

Gata P Probabil, 
așa spun activiștii de la 
Comitetul raional V. 
Lenin al U.T.C. Cei apro
ximativ 150 de tineri se 
îndreaptă către locul de 
depunere a lopeților. 
Mulți le duc tîrîndu-le a- 
gale pe caldarîm. Greu de 
dus cu toată mîna lope
țile astea I

— Am început 
opt...

Bun I Deci două 
muncă 1 Unde or fi dis- 

pînă 
era 

angajamentul raionului.

NOTE1
De-a lungul acestui 

întins itinerar, redacto
rii noștri și-au notat în 
carnețele și unele as
pecte mai puțin poziti
ve ale acestei acțiuni. 
Fără pretenția de a le 
epuiza sau adînci, con
semnăm cîteva.

Vitan, 
orele 10,30

La această oră, 
șantierul de aici 
mai era nimeni, 
cei 200 de tineri din ra
ionul 23 August, care 
trebuiau să se afle acum 
la lucru nu mai rămă
sese nici unul măcar. 
Un soare blajin încăl
zea cu raze leneșe creș
tetul cîtorva grămezi de 
moloz.

pe 
nu 

Din

La coada 
lopeții

Soarele se înălțase de 
două suliți pe cer, cînd

mitetului U.T.C. pe școa
lă. O mare porțiune de 
teren este acum netedă 
ca-n palmă.

Voia bună domnește 
peste tot, iar rezultatul e- 
ste consemnat: în prima 
ieșire colectivă la muncă 
patriotică s-au 
1 000 m.p. teren. Sînt roa
dele unei dimineți pline, 
în care nu puțini trecă
tori s-au oprit, adresînd 
elevilor acel binemeritat 
„bravo băieți".

nivelat

Tinerețe, primăvară și încă ceva...

GATA

dacă

I.

lope-

de la

ore de

părut ceilalți tineri 
la 400 ? Parcă acesta

două fete se apropiau 
și ele de punctul de 
lucru de pe Șoseaua 
Domnești, săltînd tacti
cos, ca niște balerine, 
pe pantofii cu toc cui, 
ferindu-se să nu și-i 
murdărească. Pantofii 
albi — secretara orga
nizației U.T.C. nr. 5 de 
la „Tricotajul roșu", 
pantofii negri — o 
membră a Comitetului 
raional U.T.C. Lenin. 
Cu lopețile-n mină, se 
postează, apoi, pe mar
ginea șoselei discutînd 
aprins ■

— Noi muncim tova
rășe, noi știm să mun
cim.

întotdeau-

erau
altă

— La noi
na se muncește serios. 

După o jumătate de 
oră de „muncă" 
tot acolo. După
bucată de vreme, la fel. 
Pantofii albi, pantofii 
negri — tot curați. Și 
tot în... coada lopeții.

Gestul 
contează

Priviți prima foto
grafie. La sfîrșitul lu
crului, uneltele au fost 
aruncate, claie peste 
grămadă, la marginea 
trotoarului. Cineva a 
încercat, totuși:

— Băieți, hai să le 
punem în mașină. Nu 
mai e treabă grea ; e 
vorba de gest.

Umerii s-au întors in
diferenți. Și-n liniștea 
grea, acidă, ce se lăsa
se, ing Doina Ulea, 
șefa serviciului spații 
verzi din cadrul Sfatu
lui popular al raionului 
30 Decembrie se căz
nea să șteargă ampren
ta neplăcută a acestui 
gest care desigur, con
tează. In timp ce tine
rii se îndeletniceau cu 
treburi mai la-ndemînă, 
ca în fotografia alătu
rată de prima.

— Au început mai de
vreme 1

— Numai noi, cei de la 
„Higiena", am venit cu 
patru camioane. 130 de ti
neri...

— De la „Vulcan" cam 
tot atîția...

Și totuși, un amănunt: 
s-au adus la locul de 
muncă vreo 200 de lo
peți. 50 din ele nici mă
car n-au fost ridicate. Au 
fost tot timpul suficiente 
numai 150. Au trecut din 
mînă

loc, ne asigură tovarășul 
Ion Apostol de la comi
tetul raional al U.T.C.

— Cîți tineri au fost 
prezenți ?

— Aproape 400. Din 400 
de tineri doar 162 au avut 
unelte de lucru. Restul 238 
de oameni, cu brațe vînjoa- 
se și puternice au strîns cele 
cîteva pietre de pe ga
zon...

Și totuși pe aleile par
cului, pe lingă butucii de 
trandafiri domneau din 
loc în loc hîrtiile, frun
zele uscate, gunoaiele. In 
spatele clădirii nimeni nu 
a deranjat un fir de iarbă 
măcar : movilele mici de

frunze uscate ce se înși
rau la distanțe aprecia
bile au rămas abando
nate.

— Cei de la sfat nu 
ne-au pus la dispoziție un 
camion, să le fi cărat de 
aici... intervine cineva în 
chip de scuză.

— Și apoi, să știți, că 
lucru mai bun decît s-a 
făcut aici, nu fac nici cei 
de la spațiile verzi, încheie 
cu competență tovarășul 
Ion Apostol.

Intr-adevăr ce să le mai 
cerem, cînd sînt conduși, 
organizați și antrenați în 
felul acesta ?

în mînă, pesemne. 
Să presupunem însă că 

început într-adevăr 
devreme. Acum e 

130

s-a 
mai 
nouă. Unde sînt cei 
de tineri de la „Higiena", 
cei tot atîția de la „Vul
can", „Tricotajul roșu", 
„Ștofe de mobilă", „Pan
duri" — unde ? Sînt 150 
de toți 1

— Și-au terminat por
țiunea dată și — gata 1

De fapt, ce tot 
băm noi de cei 400 
neri ? Dacă ar fi 
parcă ar fi avut ce face 
toți ?

— Le găseam noi 1
Probabil, dar ne permi

tem încă un amănunt. 
După două ore de muncă 
„organizată", 
mas în urma 
tineri : pe o distanță 
circa 300 de 
mîntul din marginea 
selei fusese azvîrlit 
mai încolo. Și cu asta...

— Gata ! Ajunge pen
tru azi I Restul data 
viitoare.

Da, dar tot așa ?

La Casa de cultură 
tineretului din raionul 
Februarie și-au dat întîl
nire duminică peste 200 
de tineri de la Fabrica de 
confecții București, Uzi
nele de radiatoare și Uzi
nele de mașini electrice. 
Orele 10,15 trebuiau să-i 
prindă în toiul muncii ; 
i-am găsit însă în toiul 
pregătirilor de plecare.

— Cam devreme 
sfîrșit lucrul !

— Ce să mai facem ? 
ne răspunde un băiat, lat 
în spate, în timp ce se 
descotorosea de o unealtă; 
am tot greblat gazonul din 
fața clădirii și acum, — 
gata !

— S-a tras cu grebla și 
de două ori ne același

IPE DUMINICA

VIITOARE

între- 
de ti- 
venit,

iată ce a ră- 
celor 150 de 

de 
pă- 
șo- 

ceva

metri,

a
16

ați

La ora prînzului acestei 
prime duminici de mar
tie, undeva în apropierea 
lacului din parcul teatru
lui de vară „23 August".

Este ora cunoașterii, la 
modul concret, a cifrelor, 
a rezultatelor muncii ti
nerilor în această zi, a în
tocmirii planurilor pentru 
viitoarele acțiuni. Un fel 
de „masă rotundă" orga
nizată „ad-hoc“.

— Oricum, chiar dacă 
nu avem în vedere condi
țiile deloc prielnice, dato
rită ploii căzute în ajun, 
putem aprecia că în cele 
3 ore ale acțiunii de azi, 
tinerii s-au dovedit deo
sebit de harnici. Bilanțul 
reprezintă argumente con
vingătoare : 5 000 m p să
pături, 1 500 m p teren 
nivelat, 3 000 m p nive
lări peluze și au mai fost 
transportate 30 tone di
verse materiale (V. Ta- 
maș, tehnician la sfatul 
popular raional).

Certificatul acestor re
zultate a fost semnat de 
tineri din organizațiile 
U.T.C. a raionului 23 Au
gust (F.R.B., F.M.U.A.B. 
Metalo-Globus și Uzinele 
23 August.

— Ne-a surprins plă
cut încă de dimineață pre
zența numeroasă a tineri
lor la lucrările de amena
jare a acestui obiectiv de 
importanță turistică. As
tăzi la... primul start se 
cuvine să ne gîndim că 
începutul, chiar de bun 
augur, nu înseamnă și 
sfîrșitul... Amenajarea par
cului este o acțiune com
plexă : între obiectivele 
principale se situează com

pleta refacere a taluzelor, 
reamenajarea aleilor. In 
perspectivă — și destul 
de apropiată — aici se va 
ridica un teatru de pă
puși, o bibliotecă în aer 
liber. Paralel se impun 
măsuri pentru betonarea 
malurilor lacului care a- 
cum sînt complet neîngri
jite. Așa cum s-a pornit, 
s-a pornit cu... dreptul și 
cred că dacă colaborarea 
noastră va fi și pe mai de
parte la fel, în curînd par
cul se va putea înscrie 
printre cele mai frumoa
se locuri de odihnă din 
Capitală (inginer Pompei 
Popescu, Sfatul popular al 
orașului București;.

— E drept, începutul 
promite, dar dacă tinerii 
au răspuns din tot sufle
tul prezent Ia acțiunile din 
această duminică și nu 
numai aici ci și pe cele
lalte obiective din raion 
am consemnat o prezență 
consistentă, colaborarea cu 
specialiștii sfatului nu s-a 
arătat tocmai perfectă. Un 
singur exemplu : acțiunea 
de la cvartalul 8 A s-a ra
tat în bună măsură pentru 
că aici n-au existat — 
deși tinerii au venit —• 
unelte de lucru (Ion Popa, 
prim secretar al Comite
tului raional 23 August al 
U.T.C.).

Ne-am despărțit cu ima
ginea frumoasă pe care 
ți-o lasă hărnicia și entu
ziasmul tinerilor, dornici 
să facă orașul în care lo
cuiesc, mereu mai tînar, 
mai frumos. Și firesc și-au 
dat o nouă întîlnire.

!— Pe duminica viitoare.

«■
••
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7. Atena : Ciocniri
intre studenfi

și politie

2. Scandalul C.I.A

3. O hotărire semni
fi caii vă

La Atena a avut loo 
demonstrație a stu- 

de
Ă o demc
R denților în semn
* protest împotriva ho-

tărîrii Ministerului In- 
vățămîntului de a reorganiza Fa
cultatea de științe politice și so
ciale din cadrul Universității ate
niene. Reorganizarea are drept 
scop de a zădărnici crearea unui 
institut de învățămînt superior 
modem de științe politice, pre
conizată în reforma învățămîntu
lui, adoptată în timpul fostului 
guvern Papandreu. Miile de stu- 
denți au pornit din fața Institu
tului de Științe Economice din 
centrul capitalei, dar pe traseul 
ce doreau să-l urmeze spre Mi
nisterul Învățămîntului, ei au 
fost opriți de poliție. După mai 
multe ciocniri, numeroși studenți 
au ajuns totuși în fața minis-

torului, de unde au refuzat să se 
disperseze. Unitățile de poliție 
au procedat la evacuarea ior cu 
forța.

Liderii mai multor partide 
politice au condamnat acțiunile 
poliției, precum și măsurile 
preconizate de guvern. Liderul 
Uniunii de centru, Papandreu, a 
declarat că actualul guvern nu 
este în drept să întreprindă 
reorganizarea învățămîntului, 
fiind doar un guvern de tranzi
ție. Liderul partidului E.R.E., 
Kanelopoulos, a relevat, la rîndul 
său, că nu este de acord cu mă
surile de reorganizare a învăță
mîntului luate de actualul gu
vern. Partidul E.D.A. a dat pu
blicității un comunicat în care 
cere poporului să opună rezis
tență unor astfel de acțiuni 
antipopulare și se pronunță pen-

tru demisia guvernului. Organi
zația de tineret a Uniunii de 
centru și Organizația democratică 
de tineret „Lambralds" au denun
țat violența cu care au fost în- 
tîmpinate revendicării# studen
țești.

Se crede că în guvern există 
divergențe asupra oportunității 
măsurilor de reorganizare. Ziarele 
„Ethnos" și „Mesimvrini" scriu 
despre posibilitatea izbucnirii 
unei crize, în cazul în care unii 
membri ai guvernului vor insista 
pentru aplicarea imediată a mă
surilor amintite.

R. D. GERMANA. — După cum s-a anunțat recent a avut 
Ioc deschiderea Tîrgului de primăvară de la Leipzig la care 

participă și țara noastră

PANAMA'

Franța
Consultări după primul 

tur de scrutin
La Paris a avut loc o întilnire între delegațiile Parti

dului Comunist Francez și Federației Stîngii Democrate 
și Socialiste. Participanții la întilnire au examinat situația 
creată după primul tur de scrutin.

S-a constatat că în nu
meroase circumscripții, în care 
primul tur de scrutin nu a dus 
la alegerea unui deputat, 
partidele de stingă au șanse 
să învingă la cel de-al doilea 
tur în cazul unirii forțelor lor

Revendicări și promisiuni
Vinerea trecută, un 

mare grup de deputați 
panamezi depunea la 
Biroul Adunării Națio
nale o moțiune în care 
cerea „reorientarea ne
gocierilor cu Statele 
Unite pe o bază care 
să asigure, fără noi a- 
mînări, suveranitatea 
deplină a statului (pa
namez) asupra Canalu
lui (Panama)". Agenția 
U.P.I. opina că în Pa
nama există actualmen
te numeroase semne ale 
„unui nou val anti-ame- 
rican gata să izbucneas
că". La rindul său, co
respondentul lui FRAN
CE PRESSE în capi
tala panameză nota, cu 
nuanțe ironice : „poli
tica respingerii reven
dicărilor panameze 
combinată cu promisi
uni și amabilități, pro
movată în ultimii doi 
ani la Washington, ris
că să aibe aici (în Pa
nama n.n.) aceleași re
zultate ca și politica 
șantajelor pe fața".

Tensiunea în creștere 
semnalată in aceste zile 
la Ciudad de Panama 
își are izvorul în unele 
dezvăluiri privind ne
gocierile americano-pa- 
nameze. Impuse de 
presiunea populației 
panameze, negocierile, 
care au ca obiect revi
zuirea acordului semi
colonial impus de 
S-U.A. statului Panama, 
durează de aproape doi 
ani. Ele s-au transfor- I

mat așa cum remarca 
un ziar din capitala pa
nameză „intr-un fel de 
basm pentru adormit 
copii" sau, vorbind la 
un mod mai puțin fi
gurativ, într-o încer
care de narcotizare a 
opiniei publice din 
Panama. Insistențele 
populației panameze 
pentru rezolvarea re
vendicărilor sale nu 
s-au atenuat. Dimpo
trivă. Aceasta s-a re
marcat in cele două 
moțiuni consecutive 
prezentate în parlament 
de grupuri de deputați 
la 10 decembrie 1966 
și 18 ianuarie 1967, 
moțiuni care solicitau 
urgentarea negocieri
lor cu Statele Unite. In 
aceste împrejurări, Ia 
sfîrșitul lui ianuarie, 
s-a anunțat realizarea 
unui „angajament prea
labil" pe baza căruia 
urmează să se realizeze 
„într-un viitor nu prea 
îndepărtat" revizuirea 
vechiului acord ameri- 
cano-panamez. La Wa
shington, Casa Albă a 
ținut să releve oficial 
că Statele Unite „speră 
în rezolvarea echitabilă 
a doleanțelor panameze 
de extindere a suvera
nității asupra zonei 
Canalului". Cu toată 
discreția observată în 
Capitala S.U.A. și în 
cercurile guvernamen
tale panameze, au de
venit însă cunoscute 
unele amănunte cu

privire la conținutul 
„aranjamentului prea
labil". In accepția aces
tui aranjament se pre
vede — așa cum reiese 
din dezvăluirile unor 
ziare panameze — că 
Statele Unite ar urma 
să aibe în Panama mai 
multe zone în loc de 
una (corespunzător re
partiției a șase baze 
militare situate pe te
ritoriul panamez). A- 
ceasta înseamnă că su
veranitatea statului 
Panama nu numai că 
nu ar fi restabilită dar 
ar fi și mai ciuntită. Pe 
plan economic, se pre
conizează „în princi
piu" că „profiturile de 
pe urma gestiunii Ca
nalului vor fi reparti
zate potrivit investiții
lor celor două părți". 
Așadar, partea leului, 
ar reveni ca și pînă 
acum monopolurilor 
nord-americane (S.U.A. 
obține actualmente a- 
nual circa 60 milioane 
dolari profit de pe ur
ma exploatării canalu
lui iar statul Panama 
circa 2,5 milioane).

E necesar să amintim 
că în timpul îndelunga
telor negocieri, admi
nistrația americană a 
șantajat nu odată cu 
perspectiva construirii 
unui nou canal intero- 
ceanic pe teritoriul al
tui stat din America 
centrală. In prezent, 
Washingtonul asigură 
că noul canal, dacă va

depăși faza de proiect, 
va fi construit tot în 
Panama. Amabilitățile 
au înlocuit amenință
rile. Scopul rămîne 
însă același : asigurarea 
unui control absolut a- 
supra actualului ca și 
asupra unui eventual 
nou Canal, menținerea 
bazelor militare și for
țelor armate pe terito
riul panamez. Acesta 
pare a fi sensul „aran
jamentului prealabil" 
purtînd amprenta De
partamentului de Stal 
american.

Nu e de mirare că 
forțele patriotice pa
nameze nu se lasă In
duse în eroare de poli
tica „amabilităților" și 
a tergiversărilor amba
late în promisiuni. Ele 
continuă energic lupta 
pentru suveranitatea 
deplină a țării. 30 de 
organizații panameze 
(sindicate, ligi țără
nești, federații studen
țești) pregătesc pentru 
a doua jumătate a lunii 
martie o „săptămînă a 
luptei pentru suverani
tatea asupra zonei Ca
nalului și retragerea 
bazelor militare ameri
cane".

Moțiunea de vineri 
a grupului de deputați 
vine să sublinieze și 
mai pregnant forța 
mișcării populare din 
Panama pentru promo
varea intereselor națio
nale.

EM. RUCĂR

fn sprijinul unui candidat 
comun.

Potrivit părerii Partidului 
comunist, acțiunile comune ale 
forțelor de stingă trebuie să se 
extindă asupra tuturor circum
scripțiilor în care nu s-a ajuns 
la alegerea unui deputat la 
primul tur de scrutin. Federa
ția însă nu exclude posibilita
tea colaborării cu unii can
didați care nu aparțin grupă
rilor de stingă in special cu 
candidați ai centrului demo
crat, in acele circumscripții 
unde potrivit părerii lor, parti
dele de stingă au puține 
șanse pentru a obține victo
ria. Comuniștii și-au reafir
mat poziția împotriva colabo
rării cu partidele aparținînd 
grupărilor de dreapta. De 
aceeași părere este și Partidul 
socialist unificat, care a sem
nat un acord de colaborare 
atît cu Federația Stîngii De
mocrate și Socialiste, cit și cu 
partidul comunist.

In cursul nopții s-a ajuns la 
un acord între reprezentanții 
partidului comunist și Federa
ției, privind retragerea reci
procă de candidați în favoarea 
reprezentanților forțelor de 
stingă care au mai multe 
șanse să învingă la cel de-al 
doilea tur de scrutin.

ADEN. — Subunitate brita
nică folosind gaze lacrimo
gene pentru împrăștierea 
uncia din ultimele demon

strații din cartierul arab

în ciuda lipsurilor și gre
utăților care continuă să se 
facă simțite in numeroase 
regiuni ale globului, îndeo
sebi în țările devenite re
cent independente, cultura 
înaintează cu pași mari în 
toate domeniile de activi
tate. Aceasta este concluzia 
care poate fi trasă pe baza 
cifrelor publicate în ul
timul Anuar statistic al 
U.N.E.S.C.O., a cărui a 3-a 
ediție a apărut recent.

Un progres substanțial a 
fost înregistrat în domeniul 
învățămîntului. între anii 
1950-1963 totalul copiilor 
care au frecventat școlile

CULTURA 
ÎN LUME 

a crescut cu 60 Za sută. Pe 
diferitele continente numă
rul elevilor înscriși în insti
tutele de învățămînt a cres
cut : în Europa, de la 
56 966 000 în 1950 la 
77 358 000 in 1963, în Africa 
de la 9 328 000 la 26 205 000, 
in Asia de la 72 201 000 la 
137 147 000 și in America de 
la 50 441 000 la 92 091 000.

Cel mai mare producător 
de cărți din lume este Eu
ropa care, in anul 1964, a 
editat 184 000 titluri din to
talul de 408 000 apărute pe 
întreg globul. Aceasta re
prezintă 45,1 la sută din to
tal deși populația Europei 
constituie numai 13,7 la 
sută din populația planetei 
noastre.

în anul 1964 în întreaga 
lume existau aproximativ 
231 000 cinematografe, cu 
un total de 74 milioane 
locuri, 5100 posturi de te
leviziune, 164 000 000 televi
zoare.

ATACURI ALE PATRIOTILOR
SUDVIETNAMEZI

în noaptea de luni spre 
marți forțele patriotice 
sud-vietnameze au atacat 
în două rînduri, cu obuze 
și mortiere, tabăra mili
tară „Carol", situată la 
30 km de Quang Tri, una 
din cele mai puternice 
poziții americane din Viet
namul de sud.

După cum a anunțat purtă
torul de cuvînt al comanda
mentului american de la 
Saigon, atacul patrioților a 
provocat moartea a 4 ameri
cani, alți 11 fiind grav răniți.

Este pentru prima dată, preci
zează în legătură cu aceasta 
agențiile de presă, cînd patrio- 
ții au atacat o poziție ame
ricană atît de bine întărită ca 
tabăra „Carol".

în aceeași noapte, în apro
pierea localității Qui Nhon 
au avut loc mai multe anga
jamente între grupuri de 
patrioți și o companie ame
ricană. Lupta, precizează agen
țiile de presă, s-a prelungit 
pînă în zori, cînd în ajutorul 
trupelor americane a interve
nit aviația. în timpul angaja
mentului, șapte americani 
fost uciși și alți 17 răniți.

Comisia senatorială 
pentru probleme exter
ne a început luni dez
baterile în problema in
filtrării C.I.A. (Agen

ția Centrală de Investigații) în 
organizațiile studenților ameri
cani. In cursul unei ședințe cu 
ușile închise, care a durat trei 
ore, au fost audiați foștii repre
zentanți ai conducerii Asociației 
naționale a studenților din S.U.A., 
între care Philip Sherburne. După 
ședință, senatorul democrat, 
Wayne Morse, a declarat că dis
cuțiile l-au convins în mai mare 
măsură că activitatea C.I.A. tre
buie să fie „drastic limitată". 
„C.I.A., a precizat Morse, se cu
vine să fie pusă sub controlul 
deschis al comitetelor legislative 
ale Congresului american".

au

Proiectul „Anticosmos
T.A.S.S. în Uniunea SovieticăPotrivit agenției 

desfășoară lucrările 
„Anticosmos", în vederea pătrunderii la o adincime de 
15—18 km în interiorul Pămîntului.

se 
pentru realizarea proiectului denumit

Punctul pentru forarea primei 
din cele cinci sonde proiectate 
a fost ales la nord de Marea 
Caspică. Există speranța ca 
această sondă să atingă limita 
inferioară a straturilor purtă
toare de țiței și, poate, să 
furnizeze date pentru verificarea 
ipotezei privitoare la proveni
ența țițeiului. Puțul sondei expe
rimentale a ajuns deja la adîn- 
cimea de 6 000 metri.

Cea de-a doua sondă, care va 
fi forată în nordul Uniunii 
Sovietice, va avea drept scop 
străpungerea platformei de gra
nit a continentului european. 
Specialiștii consideră că ea 
poate furniza date noi referitoare 
la mecanismul formării continen
telor.

Sonda a treia va urmări atin
gerea rădăcinii lanțului munților 
Ural și descoperirea căilor prin 
care s-au ridicat la suprafață to- 
renții care au adus din adîncimi

minereul metalifer care se gă
sește din abundență în Ural.

Pătrunderea la o mare adîn- 
cime în interiorul Pămîntului va 
permite probabil descoperirea 
unor metode de utilizare a 
căldurii subterane.

Consiliul general 
al districtului univer
sitar din Madrid, 
care reprezintă 34 
centre universitare, a

hotărît să înceteze orice legă
tură cu „Asociațiile profesio
nale studențești" (sindicatele 
studențești oficiale — nr.).
Participanții la reuniunea Con
siliului general au căzut de 
acord să elaboreze un statut 
propriu asemănător celor adop
tate de sindicatele studențești 
libere din Barcelona, Valencia, 
Bilbao și Sant-Sebastian. Stu
denții sindicatului liber al* 
facultății de științe economice 
și politice din Capitala Spaniei 
au făcut cunoscut luni seara 
că hotărîrea luată de Consi
liul general marchează un 
nou pas în lupta studenților 
spanioli pentru drepturi de
mocratice și pentru un sindicat 
autentic studențesc.

Procesul 
de la Kinshasa

In apropiere de capitala con
goleză, au avut loc luni primele 
dezbateri în procesul intentat in 
contumacie fostului prim-mints- 
tru, Moise Chombe, acuzat do 
înaltă trădare față de statul și 
poporul congolez, precum și unui 
grup de ofițeri implicați în re
beliunea de la Kisangani. Singu
rul acuzat civil, Emery Lutner 
Katteng, fost șef de cabinet in 
Ministerul Problemelor Sociale, 
a refuzat să răspundă la cea mai 
mare parte din întrebările adre
sate de tribunal. După cum trans
mite agenția France Presse, ci
tind surse din Kinshasa, Katteng 
a recunoscut, totuși, fn fața ins
tanței, că s-a întîlnit cu Moise 
Chombe la Paris, cu puțin timp 
înainte de începerea răscoalei de 
la Kisangani și că, într-adevăr, el 
este autorul unei scrisori, atașate 
la dosar, în care a urat succes 
unuia din autorii rebeliunii de la 
Kisangani.
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• DIN APROPIEREA localității Trapani, a pornit luni un 
marș de protest împotriva subdezvoltării sociale și economice a 
Siciliei, organizat din inițiativa scriitorului Danilo Doici și a 
Comitetului unitar pentru planificarea regiunii cuprinzînd valea 
fluviului Belice. Marșul, care se va desfășura pe distanța de 150 
kilometri, se va încheia sîmbătă la Palermo. Participanții, oa
meni ai muncii din Sicilia, cer înfăptuirea reformei agrare ge
nerale, planificarea economică în vederea utilizării materiei pri
me și industrializarea sudului Italiei în vederea lichidării șoma
jului și a emigrației.

Manifestații de amploare în centrul cărora s-au aflat ace
leași probleme, au avut loc și la Foggia și Bari.

clarat că starea sănătății bolna
vei, s-a ameliorat și se află în 
afară de orice pericol. Totuși, 
în cursul primei faze a conva
lescenței, bolnava va fi complet 
izolată. Vizitele la ea au fost in
terzise sau limitate ca timp, în- 
trucît bolnava are nevoie de 
odihnă totală pentru depășirea 
șocului fizic și moral pe care 
l-a suferit.

a frustrat poporul acestei țări 
arabe de o importantă sumă de 
bani.

dezvoltării cu succes, în conti
nuare, a colaborării dintre 
Turcia și R. S. F. Iugoslavia.

Ie ÎN ORAȘUL vest-german
Dortmund, a fost deschisă re- 

Ieent, sub auspiciile societății 
Rheinisch Westfălische Aus- 
landsgesellschaft, expoziția „Ro
mânia azi — peisaje și oameni", 

I trimisă de Institutul Român
pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea. t

• CUNOSCUTUL magnat O- 
Inassis a pierdut luni procesul 

prin care spera să-și păstreze 
controlul efectiv asupra societă- 

■ ții care administrează stabili- 
| mentele de băi șl jocuri din 
I Monaco. Tribunalul suprem al 

principatului a stabilit că statul

monegasc are dreptul de a parti
cipa Ia gestiunea societății și, în 
consecință, preluarea de către 
prințul Rainier a principalului 
pachet de acțiuni al societății, 
în baza unei legi adoptate la 23 
iunie 1966, este pe deplin consti
tuțional. Sentința Tribunalului 
suprem, fără drept de apel, pune 
capăt disputei dintre statul mo
negasc și Onassis, în favoarea 
celui dintîi.

• ÎN CURÎND, cunoscuta cîn- 
tăreață franceză de muzică 
ușoară, Dalida, va reapare pe 
ecranele televiziunii și pe sce
nele pariziene. Medicii au de

• POTRIVIT surselor oficiale 
din Damasc, tratativele dintre 
„Iraq Petroleum Company" și 
guvernul Siriei, în vederea revi
zuirii calcului redevențelor în 
ultimii 10 ani (1956—1965), vor fi 
reluate la 14 martie. O reuniu
ne preliminară a reprezentanți
lor companiei și ai guvernului 
sirian a avut loc luni seara cînd 
cele două părți au procedat la 
un schimb de vederi asupra no
tei remise I.P.C. de către dele
gația siriană șl asupra procedu
rii privind revizuirea redeven- 
țelor în perioada 1956—1965. în 
cei 10 ani, Compania Iraq Petro
leum, printr-un calcul eronat al 
redevențelor ce reveneau Siriei,

• DUPĂ cum anunță agenția 
Taniug, luni după-amiază, la 
Belgrad au început convorbirile 
iugoslavo-turce, prilejuite de 
vizita în Iugoslavia a ministrului 
afacerilor externe al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil. Schim
bul de păreri dintre ministrul de 
externe turc și secretarul de stat 
pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei, Marko Nikezici, s-a 
referit la relațiile bilaterale, 
precum și la probleme interna
ționale. Cel doi miniștri de ex
terne au constatat existența ele
mentelor necesare în vederea

• FOSTUL director al băncii 
falimentare libaneze „Intra", 
Yousef Beidas. se află în condi
ții de sănătate „satisfăcătoare". 
Cu toate acestea el va trebui să 
mai rămînă în spitalul „Benefi- 
ciencia" din Sao Paulo pînă la 
25 martie, cînd urmează să apa
ră în fața Curții supreme bra
ziliene în legătură cu cererea de 
extrădare făcută de guvernul 
libanez. Beidas, internat în spi
talul menționat, în urma unei 
crize cardiace, este solicitat de 
guvernul libanez pentru a fi ju
decat sub învinuirea de „fraude 
financiare" care au dus la fali
mentul băncii „Intra".

• UN GRUP de 77 de țări în curs de dezvoltare urmează să 
țină o conferință economică la Alger în luna septembrie sau oc
tombrie a.c., a anunțat luni ministrul de externe al Algeriei, 
Abdelaziz Bouteflika.

Conferința de la Alger va stabili poziția comună a țărilor în 
curs de dezvoltare la Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvol
tare, care urmează să se țină la Delhi, în cursul anului 1968.

Misterul își are sălașul în Ma
rea Mînecii, și desigur, s-a născut 
dintr-un capriciu al acestei mări. 
Dar nu e vorba de obișnuita re
voltă maritimă care este o ur
mare firească a mtniei lui Neptun. 
Nu, de astă dată avem de-a face 
cu o inconsecvență in jocul pre
ferințelor. Căci din cele două fe
luri de punți pe care locuitorii 
de pe un mal sau altul s-au stră
duit in ultima vreme să înceapă 
a le construi, cîștig de cauză a 
avut — pînă in prezent — 
doar puntea submarină, faimosul 
tunel dintre Anglia și Franța. Cît 
privește puntea economică; adică 
aderarea Angliei la Piața Comună 
aceasta se află încă în faza de 
explorare, fără ca nimeni să fie 
sigur că ea se va realiza cu ade
vărat. In capriciul Mînecii de a 
accepta o punte și a respinge pe 
cealaltă consistă întreg misterul 
afacerii de față.

...Ideea legării Angliei de conti
nentul euro
pean datează 
din 1751, cînd 
geologul Des- 
mont a obținut 
un premiu al 
Academiei din 
Amines pentru 
proiectul unei 
ample lucrări pe 
sub Marea Mî
necii. In 1802 
un alt francez, 
inginerul Mat- 
heiu, i-a prezen
tat lui Napoleon 
un nou plan a- 
supra lucrării 
(plan care a a- 
vut însă aceeași 
soartă ca și in
venția englezu
lui Fulton). Ul
terior, proiectele 
de acest fel, atît franceze cît fi 
engleze, se înmulțesc. Prin anii 
1869 sînt întocmite chiar planuri 
de amănunte cu toate detaliile 
tehnice. Dar abia cu un 
secol mai tîrziu, în 1964, guver
nele francez și englez și-au făcut 
cunoscută intenția de a construi 
în comun o „punte submarină" 
pe sub Canalul Mînecii. Din mai 
multe formule propuse a fost a- 
lească săparea în stîncă, la o a- 
dincime de aproximativ 50 m sub 
apă.

...Potrivit ultimelor comunicări, 
viitorul tunel va avea o lungime 
de 80 km. legînd localitatea 
franceză Sangatte (din apropierea 
portului Calais) de un punct si
tuat între Folkstone și Ashford, 
de pe litoralul englez. Prin tunel 
vor circula trenuri de călători, 
autoturisme și camioane de măr
furi. Nu se știe încă cu precizie 
dacă autoturismele și autocamioa
nele vor circula pe propriile lor 
pneuri sau tot pe platformele va
goanelor, realizîndu-se un fel de 
transbordate care ar avea însă 
avantajul de a fi mult mai ieftină 
și mai rapidă dectt cea de pe 
apă. Proiectul va costa cam 2,8 
miliarde franci (250 milioane lire 
sterline). Construcția este prevă
zută să înceapă în 1968 și să se 
termine în 1975.

Săptămîna trecută Parisul și 
Londra au invitat pe cei intere
sați să-și facă cunoscute inten

țiile și ofertele pînă la 15 aprilie. 
S-a precizat că e vorba de un 
„sondaj preliminar", nu o invi
tație la concurență — aceasta din 
urmă va fi lansată mai tîrziu". 
„Cele două guverne — se arată 
într-un comunicat al ministerului 
francez al echipamentului — iji 
rezervă dreptul de a alege dintre 
candidaturile propuse pe acelea 
cu care convorbirile vor putea fi 
utile". S-a reamintit cu acest pri-' 
lej că între guvernele francez și 
englez s-a convenit că exploata
rea tunelului va fi asigurată de 
către un consorțiu public, în 
strînsă cooperare cu rețelele fero
viare din cele două țări, dar că 
lucrarea, care va fi încredințată 
unei „societăți de construcții", va 
putea fi realizată cu participarea 
oricăror capitaluri.

Pînă în prezent, în afară, de 
grupul mixt anglo-franco-ameri- 
can „Channel Tunnel Study 
Group", care a învestit deja a-

Tunelul 
sub

marin
proape 6 milioane de dolari în 
lucrări de cercetare, și-au mai a- 
nunțat participarea ji alte firme, 
printre care „Suez Canal Com
pany" și „Technical Studies Inc" 
din New York. Grupul mixt re
prezintă importante interese ban
care și anume : banca Rostschild 
în Franța, băncile Morgan Greu- 
fell, Lazard, Baring, Rotschild 
și Shroeder în Anglia, iar în 
S.U.A. băncile Morgan Stanley și 
Dillon. Tocmai acest grup speră 
să obțină victoria în lupta de con
curență care se anunță „pe viață 
și pe moarte".

Dacă la început am considerat 
drept mister preferința Mării Mî
necii pentru „puntea submarină", 
(cum este denumit, în mod cu
rent, tunelul) am făcut-o pentru că 
s-a dat cîștig de cauză unei ches
tiuni pentru care s-a insistat in
finit mai puțin în comparație cu 
cea de-a doua punte, cea econo
mică, menită să introducă Anglia 
în C.E.E. Dar, privind lucrurile 
în prizma timpului, faptul nu are, 
în sine, nimic misterios. Nu e oare 
în firea lucrurilor ca un proiect 
care datează de mai bine de două 
veacuri, să aibă întîietate în fața 
unuia care a împlinit abia patru 
ani ? Poate după ce și acest din 
urmă proiect își va fi făcut sta
giul reglerflentar, va fi pus în 
aplicare.

ION D. GOIA
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