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„dezechi- 
„drama- 

ales. Nu 
E drept,

Comitetul U.T.C. al secți
ei construcții metalice de 
la Uzina „Progreșul"-Brăila 
a organizat, in cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a 
U.T.C., o „olimpiadă a strun
garilor". Pe fețele aces
tor tineri (Ionel Ionescu, 
Nicu Pioară și Valentin Ște
fan) radiază cutezanța, pri
ceperea și bucuria victoriei. 
Ei au ciștigat olimpiada pe 

meserie.
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A R. P. BULGARIA
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RENTABILIZAREA

Rafinorii ploicșteni întîmpină 
ziua dc 1 Mai cu succese deo
sebite în rentabilizarea unor 
produse. Pc seama reducerii 
consumurilor specifice în indus
tria de prelucrare a țițeiului și 
utilizării unor materii prime in
digene în locul celor din import 
chimicale, aditivi ctc), în spe
cial la fabricarea uleiurilor, — 
au fost micșorate pierderile Ia 
unele produse, în primul tri
mestru, cu 29 652 000 lei. In pre
zent atenția rafinorilor și spe
cialiștilor din această ramură 
este îndreptată spre ridicarea 
calității produselor rentabilizate.

De patru ore urmăresc la Combinatul de 
cauciuc Jilava drumul paicurs de cauciu
cul natural și sintetic pînă la produsele fi
nale și încerc să prind intr-o singură ideie 
caracteristica acestor zile de febrilă între
cere din preajma zilei de 1 Mai.

— Documentele Plenarei partidului din 
decembrie au germinat aici, la noi, un spirit 
nou de lucru. Fiecare om — remarcă ingi
nerul Ncagu Verbuncu — se simte răspun
zător nu numai pentru cit si cum produce el 
ci și pentru cît și cum produce secția, com-

Am sosit la Tg. Jiu 
cinci soarele săruta 
primele bucle ale co
loanei lui Brâncuși. 
Tineretul orașului își 
poftea oaspeții încă 
dc la gară, invitîndu-i 
prin mari afișe la 
„Festivalul primăve
rii", desfășurat în cin
stea celei dc a 45-a 
aniversări a U.T.C.“. 
Nu iți este greu să 
găsești locul unde se 
va desfășura 
minunată paradă 
portului popular,

accastă 
a 

__ ____ ___ , a 
cintccului și dansului 
gorjenesc. Vocile uni
te ale celor 5 formații 
corale, acompaniate de 
o numeroasă fanfară 
te cheamă de la mari 
distanțe spre piața 
centrală, prin interpre
tarea marșului atît de 
cunoscut și drag „Tri
colorul". Ajungem în 
piața centrală a ora
șului împodobit de 
mare sărbătoare prin

brîuri de flori și ste- 
gulcțe împletite în 
ghirlande de brad 
strecurîndu-nc cu ma
rc greutate pînă la 
tribună. Este imposi
bil să apreciezi exact 
citi tineri din orașul 
Tg. Jiu și raion au 
venit aici la acest fes
tival. Poezia acestei 
întîlniri a tinereții cu 
cintecul, dansul și 
portul gorjenesc refu
ză parca intr-un fel 
orice statistică. Și lo
tuși : în piața centrală 
a orașului sînt adunați 
peste 5 000 de tineri. 
Dintre aceștia 800 
poartă frumoase cos
tume național? in cu
lori vii, specifice Tis- 
manei. 400 sportivi se 
pregătesc pentru star-

In drum spre Slatina același 
entuziasm. Conducătorii de 
partid și de stat bulgari și ro
mâni răspund aclamațiilor 
mulțimii care ii însoțește pînă 
la uzina de aluminiu din Sla
tina. In comunele Albota, Sili- 
șteni, Colonești, Negreni, Mo- 
goșești, mii de cetățeni veniți 
în întîmpinarea oaspeților, în 
ciuda unei ploi continue, au 
așternut adevărate covoare de 
flori în calea oaspeților. La Co
lonești echipele de călușari 
i-au întîmpinat cu vestitele 
jocuri populare din această 
parte a țării. Se aud aclamații, 
urale puternice în cinstea pri- 
e'eniei de nezdruncinat dintre 
cele două popoare.

La intrarea în moderna ce
tate a metalului alb — care 
marchează nașterea celei mai 
tinere ramuri industriale a pa
triei noastre, industria alumi
niului, oaspeții sînt întîmpi- 
nați de Constantin Scarlat, mi
nistrul industriei chimice, de 
reprezentanți ai colectivului de 
conducere, ai Comitetului de 
partid, de sute de muncitori 
din întreprindere. Tineri oferă 
Dasoefilor buchete de flori.

In fa*a unei mari machete a 
uzinei directorul Constantin 
Sooitu, înfățișează drumul par
curs de materia primă — bau- 
xita — de la transformarea ei 
în alumină la uzina de la Ora
dea. pînă la produsul finit ce 
se realizează în această uzină 
de la Slatina. Sînt relatate, de

asemenea, realizările și pers
pectivele de dezvoltare ale a- 
cestei tinere unități, stadiul lu
crărilor de construcție al noi
lor obiective prevăzute a se 
ridica în anii cincinalului.

Se vizitează apoi halele de 
electroliză intrate anul trecut 
în producție și turnătoria de 
aluminiu unde oaspeții asistă 
la elaborarea șarjelor de alu
miniu în diferite sortimente.

Tovarășul Todor Jivkov și 
ceilalți membri ai delegației 
de partid și guvernamentale 
bulgare s-au interesat de me
todele folosite în uzină pentru 
elaborarea aluminiului de înal
tă calitate, s-au întreținut cu 
muncitori, tehnicieni, ingineri.

Pretutindeni prin secțiile u- 
zinei metalurgiștii de la Slati
na au întîmpinat cu căldură pe 
conducătorii de partid și de 
stat bulgari și români, acla- 
mînd îndelung pentru priete
nia dintre cele două popoare.

La ieșirea din ultima secție 
vizitată, tovarășul Todor Jiv
kov și ceilalți membri ai dele
gației bulgare au semnat în 
Cartea de onoare : „Delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria a 
vizitat cu plăcere uzina dv_, ex
presie a capacității tehnice a 
oamenilor muncii români, a cla
sei muncitoare române. Vă 
urăm din inimă noi succese în 
asimilarea producției complexe 
a aluminiului, atît de necesar 
dezvoltării industriale a Româ-

niei frățești. Trăiască prietenia 
frățească dintre oamenii muncii 
români și bulgari, nucleul prie
teniei dintre popoarele și ță
rile noastre!“. Oaspeților li 
se oferă albume cu aspecte din 
activitatea uzinei și plăci cu 
lingouri din aluminiul româ
nesc. Membrii delegației bul
gare au oferit daruri pentru 
clubul uzinei.

în încheierea vizitei în re
giunea Argeș, Comitetul regio
nal al P.C.R. și Sfatul popular 
regional au oferit un dejun în 
onoarea delegației de partid și 
guvernamentale bulgare, 
frunte cu tovarășul Todor 
kov.

Au luat parte tovarășii 
colae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Paul Niculescu-Mizil, 
Mihai Dalea, și celelalte per
soane oficiale care însoțesc de
legația bulgară, conducătorii 
organelor locale de partid și 
de slat, reprezentanți ai uzi
nei de aluminiu din Slatina.

In timpul dejunului, au 
toastat tovarășii PETRE DU
MINICA, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid 
Argeș, și BOIAN BÎLGARA- 
NOV, membru al Biroului po
litic, secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar.

★
De la Slatina, în continua

rea călătoriei întreprinse în 
țara noastră, oaspeții s-au în
dreptat în cursul după-amiezii 
spre regiunea Oltenia.

La intrarea pe meleagurile 
regiunii Oltenia, după trecerea 
Oltului, în dreptul pădurii Sa- 
rului, se înalță, simbolic, un 
frumos arc de triumf, spriji
nit pe stîlpi, care reproduc 
motivul celebrei „Coloane in
finite“ a lui Brâncuși. îmbră
cat în ghirlande verzi, acest 
arc simbolic are înscrise pe 
frontispiciu urări de bun so
sit în limbile română și bul
gară.

O originală scoarță olte
nească — alcătuită din flori — 
este așternută în calea oaspe- 
tilor. Vesti*ii călușari din Do- 
brun-Osica încing un voinicesc 
joc din bătrîni, grăi’oare ma- 
nifestare a virtuozității artiș
tilor populari ai acestor pă- 
minturi

în întîmpinarea tovarăși
lor Todor Jivkov, Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer și a celorlalți conducători 
de partid și de stat bulgari și 
români au venit tovarășii Ton 
Stănescu, prim-secretar al Co- 
mUetului regional Oltenia al 
PC.IL Gheorghe Paloș, pre
ședintele Comitetului Execu
tiv al Sfatului popular regio
nal. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat și ai 
organizațiilor obștești.

Țărani din partea locului, 
îmbrăca'i in pitorești costu
me populare, oferă oaspeților 
tradiționala pline și sare, pre
țuitele vinuri ale regiunii, în 
ulcele de Oboga.

în numele locuitorilor Ol
teniei. primul-secretar al Co
mitetului regional de partid 
rostește un cuvint de bun so
sit. Răsună ovații, urări pen
tru prietenia dintre cele două 
popoare. Tovarășii Todor 
Jivkov. Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, răs
pund prin semne prietenești 
ovațiilor mulțimii adunate sub 
pilcurile de stejari.

De la pădurea Sarului, co
loana de mașini se îndreaptă 
spre Craiova, slrâbătind nun-

dre și bogate așezări, împodo
bite sărbătorește.

Marile clădiri, din cărămidă 
roșie, oțel și sticlă ale uzinelor 
„Electropuțere“, profilate la 
orizont, anunță intrarea în o- 
rașul reședință al regiunii.

Àiarea uzină craioveană își 
întîmpină oaspeții cu pulsul 
febril al muncii. Vuietul uzi
nei este acoperit, în aceste cli
pe, de ovațiile cu care oaspeții 
dragi sînt salutați de mii de 
muncitori. Sînt de față Mihai 
Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
și colectivul de conducere al 
uzinei. In aplauzele celor pre- 
zenți, un grup de tineri oferă 
buchete de flori.

Primul popas are Joc la cea 
mai nouă fabrică a uzinei — 
fabrica d« aparataj de înaltă 
tensiune. In fața machetei, di
rectorul general, ing. Alexan
dru Heinrich, vorbește oas
peților despre realizările și 
preocupările muncitorilor din 
această uzină — deținători 
pentru a patra oară consecutiv 
ai Steagului roșu de fruntașă 
pe tară în ramura electroteh
nică — care au acumulat în 
acești ani o bogată experiență, 
făurind o gamă largă de mo
toare și aparate electrice : a- 
parataj de înaltă tensiune, 
transformatoare de forță, ma
șini electrice rotative, loco
motive Diesel-electrice și lo
comotive electrice, produse 
de calitate superioară care sa- 
tisfao cerințele economiei 
naționale și care sînt exporta
te într-un număr important 
de țări din trei continente. 
Sînt prezentate apoi aspecte 
ale dezvoltării întreprinderii 
în cincinal, în lumina docu
mentelor Congresului al IX- 
lea a) Partidului Comunist 
Român. Noile construcții au 
și început să prindă contur.

Vizita continuă prin sectoa
rele principale ale uzinei. Pe 
mașini sînt arborate stegulc’e 
cu culorile drapelelor celor

două țări și de partid. Străbă- 
tînd marile hale, oaspeții și 
gazdele lor își fac reciproc 
calde semne de salut.

Fabrica de locomotive — a- 
ceastă prestigioasă înfăptuire 
a industriei românești — își 
întîmpină oaspeții cu elocven
te solii ale noului. De la cele 
10 locomotive, fabricate în 
19G0, cifra producției consem
nează acum o locomotivă la 
trei zile. Parcurgînd hala, oas
peții Irec în revistă locomoti
vele aflate în diferite faze de fi
nisare. Tovarășii Todor Jivkov 
și Nicolae Ceaușescu sînt invi
tați să viziteze îndeaproape una 
din locomotivele Diesel-elec
trice, complet terminată, în
zestrată cu cele mai moderne 
sisteme de asigurare a circu
lației, gata de a fi furnizată

(Continuare in pag. a Ill-a)
Se construiesc noi locuințe în cartierul Bucu

reștii Noi din Capitală

Este, acest Ioan Pop, 
tehnician 11 la „Tehnofrig“ 
și locțiitor de secretar al 
organizației U.T.C., tipul 
omului „echilibrat". Și în 
modul de a trăi și în bi
lanțul celor 27 de ani ai 
săi. Iar ziaristul, ca și scri
itorul, caută, de obicei, în 
„portret", acel... 
libru" care să-i 
tizeze" subiectul 
prea era cazul. , ,
echilibrul lui loan Pop nu 
se realizase ușor, tînărul 
trecuse prin numeroase 
privațiuni datorate unei 
copilării grele (moartea ta
tălui în război, necesitatea 
de a-și ajuta familia nu
meroasă), principala priva-

țiune fiind cea din 1962 : 
nereușita la admiterea la 
Politehnică, renunțarea la 
visul de a fi inginer... Dar 
dincolo de aceste zbuciu
muri ale trecutului, toate 
coordonatele actuale indi
cau „împlinire" : excelent 
în profesie, consultat în 
toate problemele de orga
nizare a producției, fami
list cu un copil de trei 
ani, și al doilea „pe drum", 
cu o frumoasă și „dulce“ 
(expresia îi apa^ine) via
ță conjugală, îndrăgostit 
dc muncă, de oameni și 
de un om de care-l des
parte în orele de produc
ție doar un etaj (soția e 
tot tehniciană, tot la „Teh-

nofrig") iar, acasă, nu-l 
mai desparte nimic.

Optasem, deci, pentru 
„portretul tînărului echili
brat“ și ar fi fost poate un 
portret „frumos“ (util, în 
orice caz) dacă n-aș fi sim
țit nevoia în raport cu a- 
tîtea experiențe trăite 
simțite, de a defini mai 
întîi noțiunea de „echili
bru“. Sau mai bine-zis, de 
a încerca să o definesc, 
căci rareori se lasă cuprin
să într-un număr de coor
donate și exemple.

De cum pleci din București, 
cu trenul ori cu un autotu
rism, o dulce melancolie sc 
așează, pulbere fină, aproa
pe nevăzută, peste priviri, 
filtrind imaginile derulate 
prin fața peretelui de sticlă,

IONEL HRISTEA
(Continuare 

in pag. a lll-a)

MĂSURAȚI ÎN

TONE TIMPUL

CAMPANIEI

AGRICOLE

Zile hotărîtoare pentru 
semănatul porumbului

______  pentru 
din principalele 

a țării — po-

Aprilie este hotărîtor 
recolta uneia 
culturi agricole ___
rumbul. Dictonul — ai recoltat 
la timp, ai ciștigat — are la 
bază imperativul acestor zile — 
ai semănat la timp, ai ce recol
ta. Și pentru ca gospodăriile 
agricole de stat să strîngă în 
toamnă de pe cele 400 000 hec
tare cultivate cu porumb, pro
ducțiile planificate trebuie să 
se grăbească mai mult în aceste 
zile ritmul lucrărilor.

Folosind bine condițiile loca
le și baza tehnică materială de 
care dispun, unitățile din Trus
tul Gostat Băilești au încheiat 
executarea acestei lucrări încă 
de la sfîrșitul săptămînii trecu
te. In trusturile Constanța șl 
Caracal se însămînțează ulti
mele hectare cu porumb. Situa
ția generală indică însă că nu 
peste tot forța mecanică, echi
valentă în 3 200 semănători 
SPC-6, este folosită la întreaga 
capacitate, iar in altele — Cri-

șana, Maramureș, Suceava — 
aproape de loc.

Normal, inginerul din fiecare 
gospodărie știe mai bine cîr.d și 
cum trebuie semănat la el pen
tru a pune în valoare cît mai 
bine condițiile pedoclimatice. 
Dar, sînt cîteva lucruri care in
dică că suprafețele mici însă- 
mînțate cu poriimb în multe 
unități nu țin de timpul optim, 
ci de slaba organizare a muncii, 
de nefolosirea la întreaga capa
citate a semănătorilor. Iată un

șicaz : trusturile București 
Alexandria sînt vecine, situate 
în aceeași zonă pedoclimatică, 
în timp ce în trustul Alexandria 
se însămînțase, pînă la începu
tul săptămînii, 57 la sută din 
suprafața planificată a fi culti
vată cu porumb, în unitățile 
trustului București se realizase 
doar 20 la sută. Aceeași situație 
șl la Fetești unde realizările 
sînt egale cu jumătate din ale 
vecinilor din Trustul Gostat 
Călărași.

In general, în regiunea Ba
nat, însămînțarea porumbului se 
desfășoară într-un ritm sub po
sibilități dar, iată că gospodă
riile agricole de stat sînt aci în 
în urma cooperativelor agricole 
care au la dispoziție o bază 
tehnică mai redusă. Astfel, dacă 
în cooperativele agricole se în- 
sămînțase o suprafață echiva- 
lînd cu 20 la sută din cea pla
nificată a fi cultivată cu po
rumb, în trusturile Arad și De- 
ta se realizase cîte 17 la sută 
din plan, iar la Lugoj numai 

•9 la sută.
Zilele ultimei decade a lu

nii aprilie coincid peste tot cu 
timpul optim pentru însămînța
rea porumbului. Să se ia deci 
măsuri pentru ca semănătorile 
capabile să însămînțeze în fie
care zi circa 45 000 hectare să 
fie din plin folosite.

n
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anticipativ ecran de cinema
tograf sau televizor. Orice 
plecare are in sine o melan
colie, un nu știu ce tușeu, 
poate de regret, poate dc 
ușoară solitudine. Dar pei
sajul de cîmpie urcind spre 
limita sa din dealuri îți niag- 
netizează privirile, iți res
tructurează starea pasageră 
pe care ți-a împrumutat-o 
despărțirea de un om apro
piat ție. dc un peron, de-un 
țărm, într-un fel. Intri in 
mirifica Vale a Prahovei, în
tr-un ținut care refuză stă
rile de romanță murmurată

V. ARAC H ELIAN
(Continuare 

in pag. a ll-a)
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duce treaba 
la înfăptui- 
fi luat parte 
de construc- 

da tinerii

Cum am putea compara produc
țiile pc care le obținem astăzi 
din sectorul vegetal, de peste 
1800 kg la grîu și de

Cu cîf e moi bogatăf mai dez
voltată. cooperativa agricolă, cu 
atît trăim mai bine yi noi cei 
care muncim in cadrul coopera
tivei E un lucru dovedit

O comparație a rezultatelor 
pe care le obținem astăzi, cu 
cele de la Incejmt nu este întot
deauna posibilă pentru că. In a- 
numite cazuri, nr lipsește un 
termen. Cum am putea compara 
sectorul nostru zootehnic dc 
astăzi care cuprinde peste 900 
de taurine, aproape 9 500 de 
porci, mai mult de 3 000 de oi 
etc.. cu con.vtructii încăpătoare 
(7 grajduri, din care In 5 a fost 
introdusă apă și o bună parte 
din operații au fost mecanizate), 
cu așa-zisul sector zootehnic din 
1960 cînd abia aveam 18 vite ?

Vedere generală a cartieru
lui 23 August din Capitală

Foto : AGERPRES

r---------Seara, cam după șapte, în 
Piața Confederației. Stau în 
ușa magazinului de cafea, 
totdeauna aglomerat, și aș
tept să-mi vină rîndul... la 
rînd. Neavînd altceva mai 
bun de făcut, privesc grădi
nița de peste drum, unde 
Lupoaica își alăptează pe 
Romulus și Remus printre 
ramuri în floare, ceasul elec
tric recent instalat, care ara
tă uneori ora exactă, forfo
ta din preajma numeroaselor 
magazine alimentare, trecă
torii ce se perindă neconte
nit, școlarii de la Liceul 
„Caragiale", venind de la 
cursuri, cu servietele în mi
nă și — unii dintre ei — cu 
țigările fumegînd pașnic în 
colțul buzelor, în seara dul
ce de primăvară...

De ce ați tresărit ? Nu, nu 
este o eroare de descriere, 
ci un detaliu destul de frec
vent în decorul cu pricina : 
Oricît de neverosimil ar pă
rea, îl puteți observa cu 
ochiul liber mai în fiecare 
zi — dacă nu mă înșel, nu

copii cu
rumuri

de Dan

așa

Oi

doar în Piața ConfederațieL 
împins de o explicabilă cu
riozitate am îndrăznit să a- 
dresez niște întrebări ele
mentare acestor copii cu fu
muri publice — copii, evi
dent, de vreme ce aveau cam 
între 12 și 16 ani. Majorita
tea n-au catadicsit să-mi 
răspundă ; s-au uitat așa, cu 
un fel de lehamite la nepof
titul care, probabil, suferă 
de lipsă de preocupări. Cîți
va au ripostat, unii chiar ve
hement :

— Fumez, fiindcă 
vreau eu !

— Ce te interesează ? 
fi vreun șmecher ?

— Da' ce, fumez pe banii 
lu* matale ?

Si alte subtitluri de a- 
ceeași categorie. Prima re
acție a fost, firește, de iri
tare. Orice s-ar zice, aveam 
pe ce .' Nu-mi era foarte clar 
pe cine anume ar trebui să 
mă supăr. La prima vedere 
— pe ei, pe cei in cauză — 
adică, pe copii. Apoi, bine
înțeles. pe părinți, pe profe
sori. pe... Aș. de unde ? Prin
cipalii vinovați foiau în ju
rul nostru, cîte doi-trei la 
fiecare pas. Ce-i drept, erau 
cu toții foarte, foarte ocu
pați : aveau de cumpărat 
crenvurști. sau lămîi, sau 
„Informația“, aveau de con-
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pe micul și marele ecran

.__ ,.p , veste
3 500 kg la porumb cu cele de 
respectiv 300 și 1 500, din 1961 P 
în condițiile acelea erau mulți 
care ne spuneau că la vremu
rile de belșug despre care vor
beam noi „nici în douăzeci de 
ani nu vom ajunge". Ei s-au 
convins insă, chiar după câțiva 
ani, de forța pe care o repre
zintă munca unită, chibzuință 
comună, sprijinul primit din par
tea statului.

în primul rînd, am pomii la 
defrișarea hățișurilor, a tufelor 
și a lăstărișurilor din fosta vatră 
de sat Gurbăneștii Noi și am 
cîștigat, astfel, circa 150 de hec-

DINCOLO DE ORELE DE CURS
O nou cosă

de cultură

tinuat o șuetă pasionantă, 
apropo de meciul de ieri sau 
de tragerea specială de poi- 
mîine, trebuiau să dea un 
telefon, să prindă autobuzul 
sau tramvaiul, să se uite 
după o pereche de ciorapi 
de mătase bine întinși pe pi
cior, să-și amintească anec
dota cu „Ce-ai să te faci 
cînd vei fi mare ?“ — etc.,
etc.

Copiii, mi-am zis, au drep
tate (vorba vine !) să reac
ționeze așa, cînd se găsește 
cîte unul care le atrage aten
ția, de vreme ce sute de oa
meni în toată firea trec pe 
lingă ei. ignorîndu-i, limitîn- 
du-se la exclamații pentru 
uz propriu sau la reproșuri 
mute din priviri, de care 
nevîrstnicii fumători se sin
chisesc cît broasca de ploa
ie... Ca să nu mai vorbim de 
cazurile — ce-i drept, mai 
rare — cînd omul de pe 
stradă intervine în sens in
vers.

— Ce-ai, dom’le, cu el ? 
Ce dacă-i copil, ce dumnea
ta I-ai făcut ? Vezi-ți de

Deșliu 9
treabă, nu mai fă pe gro
zavul !

După care urmează, even
tual, continuări mult mai 
puțin academice. Asta ar ex
plica, în parte, atitudinea 
pasivă față de copiii cu fu
muri.

— Unde înveți mata, puiu
le ? l-a întrebat deunăzi, tot 
în zona Lupoaicei, o femeie 
cu părul alb pe unul din pa
sionați! fumatului în aer li
ber. care ar fi putut să-i fie 
strănepot.

— Scrie aici ! a răspuns 
împricinatul, flegmatic ca un 
englez cu pipă. Intr-adevăr, 
cusută pe mineca stîngă a 
hainei, o matricolă informa 
că „eroul" învață la Liceul 
„I. L. Caragiale“ (— școală 
și cu pregătire specială pen
tru cultură fizică și sport 
n.n.). Drept care oricine 
vrea — este liber să aducă 
la cunoștință celor interesați 
că elevul X de la respectivul 
liceu practică, între alte 
sporturi, fumatul pe stradă. 
Alte precizări nu putem da : 
pe matriculă nu figurează 
nici un număr.

Ca să nu lezam, probabil, 
sensibilitatea copilului... 

tare de pămint fertil, productiv 
pc t arc l-am readus in circui
tul aerieni. Fntuziasmați de a- 
cest prim succes, oamenii au tre
cut la terasarea dealurilor și la 
plantarea viței de vie pe terase. 
Sînf nu mai puțin do 75 de hec
tare de teren in pante, pămint 
care ne poate aduce venituri în
semnate. Teste 20 hectare 
din acestea sini astăzi in măsu
ră să producă. Te de altă parte, 
cu ajutorul specialiștilor, am iz
butit să cultivăm castraveți în 
cultură dubla, in miriște, după 
grîu, acțiune de pe urma căreia 
veniturile noastre au crescut cu 
circa 80 000 lei anual. Nu mai 
vorbesc de o scrie de alte ini
țiative venite din rindul oame
nilor ale căror propuneri, discu
tate în adunarea generală, au 
dus la crearea unei ciupercării, 
a unui sector specializat în creș
terea iepurilor, la amenajarea 
unui iaz cu o suprafață dc 100 
hectare. Toate acestea par rea
lizări mărunte dar veniturile pe 
care le produc sînt însemnata. 
Firește, nu putem ocoli faptul 
că, tot cu ajutorul specialiștilor 
care lucrează în cooperativa 
noastră, am introdus în cultură 
soiuri de grîu. porumb, floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, de 
maro randament șl că le-am a- 
plicaf îngrijiri corespunzătoare 
celor mal exigente norme agro
tehnice.

In al doilea rind, am pornit

Suceava, unul din cele mai ti
nere centre universitare, numără 
cîteva sute de studenți care în 
peisajul demografic al Țării de 
Sus constituie și cel mai nou e- 
lement. Date fiind posibilitățile 
modeste, inerente începutului. 
Suceava nu dispune încă de o 
casă de cultură pentru studenți, 
care să ofere acestora posibilități 
multiple de organizare a unei 
vieți culturale și artistice intense. 
Aria activităților studențești nu 
depășește, în acest caz, incinta 
institutului. Care este totuși con
ținutul acestor activități și în ce 
măsură ele compensează prefe
rințele, preocupările și exigențele 
studenților suceveni ?

La Institutul pedagogic din 
Suceava discutăm cu tovarășa a- 
sistentă Mana Frînceanu, preșe
dintele consiliului asociației stu
denților. Sîntem informați că lo
cul principal în cadrul activități
lor culturale îl ocupă clubul, că 
aici au loc expuneri pe teme ști
ințifice și de istoria artei, organi
zate cu sprijinul catedrelor de 
specialitate. Aflăm și cîteva ti
tluri : „Ce știm despre lună“, 
„Prezentare geografică a regiunii 
Suceava“, „Specificul artei feu
dale românești". Tot în cadrul 
clubului funcționează și un cerc 
de inițiere muzicală, cu neregu
lari tate, dar funcționează. Cîte- 
odată se mai organizează și au
diții colective de teatru (piese im
primate pe disc). In rest, jocuri 
de șah, remy, și... televizor. Cam 
așa stau lucrurile.

Clubul, de fapt, e o fostă sală 
de curs cu o capacitate de aproa
pe 20 de locuri. Cîteva mese și 
scaune și cîteva grupuri de stu
denți care joacă șah sau remy. 
Atît. Televizorul e sus, în altă 
încăpere. De altfel, programul a- 
fișat pe ușă, întocmit fără prea 
multă bătaie de cap, nici nu spu
ne mai mult.

Intrăm în vorbă cu cîțiva stu
denți.

— Nu prea avem cum ne pe
trece timpul liber. Clubul se des
chide Ia ora 20 (De ce oare ?) 
Aici, dacă poți pune mîna pe un 
remy sau un șah ai la ce sta, 
dacă nu... Există un magnetofon, 
două aparate de radio, niște 
plăci, dar stau închise. (Lucian 
Turcii, facultatea de istorie-geo- 
grafie).

— Ar trebui să fie un program 
precis, pentru ca cei interesați 
să știe dinainte dacă au pentru 
ce veni la club sau nu. Să se 
organizeze niște acțiuni mai a- 
tractive, mai vioaie. Activitatea 
de club nu se poate reduce numai 
la șah și remy. (Axinte Ioan, ace
eași facultate).

Curios, totuși. Pentru pregăti
rea și coordonarea activităților 
duhului, institutul plătește un om 
O face însă această responsa
bilă d»> club ? Ca orice funcțio
nar. vine dimineața, stă cîteva 
ore si tocmai seara, cînd, de fapt, 
ar trebui să se afle printre stu
denți. dînsa e plecată. Am con
sultat $i ass-zisul plan de muncă 
ne semestrul II. Pe cîteva foi de 
hîrtie se înșiră 20 de „puncte" 
cuprinzînd generalități dc ordi
nul acestora : „Proiecții de filme 
documentare și artistice (?) ; ci
clu de conferințe pe teme știin
țifice, diafilme ; dansuri" (proba

ta crearea sectorului zootehnic. 
Aici nu se ridica numai proble
ma creării unor efective, deci 
creșterea numărului de capete, 
ci și ridicarea, cu cit mai pu
ține cheltuieli, a unor construc
ții corespunzătoare, precum și 
formarea cadrelor. Ca să nu mai 
vorbim de crearea unei baze fu
rajere sigure. Aveam dovada efi
cienței irigațiilor de ta grădină 
.Am înțeles că numai în felul 
acesta vom rezolva problema. Și, 
atunci, om trecut la extinderea 
continuă a suprafețelor de lu
carnă irigată așa incit, astăzi, 
noi irigăm peste 550 de hectare 
și problema bazei furajere, la 
noi. este în mare măsură rezol
vată, în zootehnic au trecut să 
lucreze oameni destoinici, tineri 
recomandați de către organizația 
U.T.C., toți cu dragoste de ani
male, dornici să-și perfecționeze

i LA DISCREȚIA CUI LĂSĂM
[ MODELAREA CARACTERELOR ?

bil repetiții la formația de dan
suri n.n.).

Cine răspunde, cînd vor fi or
ganizate acțiunile respective, ce 
fel de diafilme sau care vor fi 
temele științifice ale ciclului — 
sînt întrebări asupra cărora nu 
mai insistăm. Este cert că mono
tonia și anonimatul activităților 
de club pornesc tocmai de la a- 
ceastă planificare superificială și 
lipsită de inventivitate.

— Dar altceva în afară de 
club ?

— Se mai organizează din cînd 
în cînd cîte o reuniune. Dar cu 
mare greutate. Nu știu de ce 

trebuie atîtea intervenții pe la 
conducerea institutului. Că doar 
altceva nu se prea face... (Ioan 
Iureniuc, anul II istorie-geogra
fie).

Cît despre activitatea artistică 
lucrurile se prezintă și mai trist. 
Atît președintele consiliului aso
ciației cît și secretarul comitetu
lui U.T.C. pe institut n-au avut 
ce ne spune prea mult în acest 
sens. Există doar o formație de 
dansuri și cu asta se consideră 
că s-a rezolvat totul.

— Nu reușim să atragem stu
denții buni la învățătură în 
formațiile artistice — ne-au mo-

CINDIREA Șl INIȚIATIVA
COLECTIVA LUCREAZĂ ACTIV

(Urmare din pag. I) 

lu-

binatul. Gîndirea și inițiativa co
lectivă lucrează activ pe toate 
treptele muncii.

Metafora inginerului — „gîn- 
direa și inițiativa colectivă lu
crează activ" — venită după lu
cruri spuse cu exactitatea omului 
de formație tehnică, îndeamnă 
la introspecție.

...Două malaxoare, chiar în 
secția întii, nu se încadrau în 
ritmicitatea prevăzută de grafi
cul de producție. Cine era de 
cină ? Poate oamenii care 
erau la ele, poate mașinile. Ni
meni nu s-a mulțumit numai cu 
simple presupuneri. Trebuia știut 
exact. Trebuia intervenit prompt. 
Trebuia găsită soluția. Ritmicita
tea celor două malaxoare punea 
în pericol ritmicitatea întregului 
combinat. Un colectiv alcătuit 
din cei mai huni ingineri și teh 
nicieni a urmărit timp de 3 zile 
a cercetat acest punct de lucru, 
a analizat întregul circuit al pro
ducției în secție. Așa s-au desco
perit și alte puncte unde existau

cunoștințele profesionale ca să 
poată obține producții de lapte 
șl sporuri de greutate pe măsura 
posibilităților pe care le avem. 
Aș vrea să menționez aici faptul 
că cale două castele de apă pe 
care le-am construit pentru ne
voile sectorului zootehnic și ale 
cooperativei au fost executate 
cu asigurarea proiectării si a a- 
slstențel tehnice pe plan intern, 
ceea ce ne-a adus economii de 
pesta n jumătate de milion de 
lei. N-am fi putut ’ • --»
ta bun sfirșit dacă, 
rea lucrărilor, nu ar 
toți membrii echipei 
ții ajutați adeseori 
mobilizați de organizația U.T.C.

Desigur, am putea aminti fi 
alte acțiuni, dar ne mărginim să 
spunem, in încheiere, că tot ceea 
ce am întreprins In acești ani, 
de mai mare sau mai mică am- 

stări de lucruri con-

și distractivăartistică

tivat dînșii. Și pe urmă nici nu 
avem unde să facem repetiții.

Bine că s-au găsit niște motive...
Nu e de mirare atunci că pen

tru serile de dans trebuie să se 
„achiziționeze“ formații instru
mentale din oraș, iar faimoasele 
repetiții la dansuri se fac după... 
fluier.

Pot compensa, așadar, aceste 
activități cerințele, preocupările, 
exigențele studenților suceveni, 
dincolo de orele de curs ? Nici 
pe departe. Comitetul U.T.C., 
consiliul asociației precum și 
rectoratul institutului pedago
gic din Suceava, deși cunosc 
aceste " ’ ’ __
sideră, probabil, că viața cul
turală, ......... ,* _ J
studențească poate fi rezolvată
cu un televizor și două jocuri de 
șah.

Ce se poate face pentru regle
mentarea acestor stări de lucruri? 
în primul rînd consultarea nume
roaselor opinii ale studenților, 
stimularea inițiativei acestora, a- 
tragerea lor în elaborarea progra
melor de activitate, la organiza
rea unor acțiuni tinerești intere
sante. Apoi, mobilizarea unui nu
măr mai mare de cadre didactice, 
mai ales tinere, la orientarea și 
realizarea manifestărilor cultural- 
educative destinate studenților.

Altfel, numeroasele „puncte" și 
planuri vor rămîne mai departe 
niște hîrtii bizare, iar orele li
bere ale studenților vor continua 
să fie monotone, plicticoase.

ION BELDEANU 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiunea 
Suceava

„ștrangulări" ale producției. Ce 
a urmat după acest studiu P In
ginerul zîmbește și-mi arată un 
grafic întocmit după ultimele 
analize decadele care poartă 
mențiunea : „ritmicitatea se desfă
șoară conform graficului".

Imaginea sugerată de ing. N. 
Verbuncu începe să se contureze
— odată cu vizitarea celorlalte 
secții — deplin.

Secția a V-a este numită in
tim „secția tinereții". Aici lu
crează aproape 200 de tineri. Spi
ritul lor creator a lucrat și lucrea
ză activ pentru rezolvarea multor 
probleme de producție. 
Exemple ?

— Linia de vulcanizare tem'și
— primim un răspuns prompt. 
Aici, printr-un 
dispunere a mașinilor, în urma 
căruia un muncitor va putea tu

ra cu ușurință la două mașini
în loc de una. productivitatea 
muncii se va dubla.

In secția galoși ne întîlnim cu 
o veche cunoștință: inițiativa ti
nerilor de la Uzina „1 Mai" Plo- 

nou desistem

ploare, reprezintă dovezile con
vingătoare ale chezășiei înfăp
tuirii planurilor viitoare propuse 
oamenilor: creșterea, chiar în a- 
cest an, a veniturilor din zooteh
nie la 2 500 000 lei prin sporirea 
numărului de animale vîndutc 
statului (cu 700 de capete de 
porci grași și cu 10 000 de pă
sări mal mult dccit în 7966), 
creșterea progresivă a producției 
de lapte pînă la circa 2 000 litri 
șl a producțiilor din clmp (2500 
kg la grîu, circa 4 000 kg la po
rumb), extinderea suprafețelor o- 
cupafe cu culturi irigate pe 750 
de hectare etc.

DINU DANILIUC
președintele cooperativei agri
cole de producție „Munca" co
muna Gurhăneștl, raionul Lehliu, 

regiunea București

La Mediaș a fost dată 
în folosință o nouă casă 
raională de cultură. Clă
direa are o sală de spec
tacole cu 500 de locuri, 
instalații moderne de în
călzire, de condiționare 
a aerului și iluminat. 
Acustica sălii este dintre 
cele mai bune.

în acest lăcaș își vor 
desfășura activitatea Tea
trul popular din locali
tate, teatrul de estradă, 
formațiile artistice 
amatori 
tistice 
cultură.

și cercurile

(Agerpres)

PRAHOVEI
(Urmare din pag. I)

Studenții clujeni intr-un spectacol de teatru al Casei de cul
tură a studenților.

iești „Procesul rebuturilor". Bri
gada condusă de Anita Radu își 
făcuse un renume din a rebuta 
galoși. în brigadă lucrează foar
te mulți tineri. Organizația U.T.C 
a organizat o dezbatere (sub for
mă de proces) asupra cauzelor 
care generează rebutul. In numai 
o lună de la acest „proces" pro
centul de calitate a crescut la 
brigada Aniței Radu cu 10 la 
sută.

Metoda folosită de organizația 
U.T.C. de aici a găsit un larg 
ecou și în alte secții. „Comple
tul" de judecare a rebutului s-a 
deplasat și în secțiile a Il-a și a 
V-a. Aceasta a determinat ca 
încă din prima decadă a lunii a- 
prilie procentul rebuturilor în 
cele două secții să scadă cu circa 
30 la sută.

Căutările creatoare pentru îm
bunătățirea muncii sînt inepuiza 
bile. Chiar și acolo unde se pare 
că nu se poate face nimic se des
coperă totuși ceva. Tînăra Adria
na Niculina, maistru la atelierul 
de cisme cauciuc, a studiat atent

Voi intra direct in subiect: 
In țările cu regimuri anti
populare, menținute prin 
forță, cultul violenței face 
parte din școala educației 
civice. Fascismul, hltleris- 
mul au exacerbat cultul 
violenței, al despuierii omu
lui de orice sentiment de 
umanitate, de orice sensi
bilitate. Asta nu a fost o 
intimplare, o coincidență.

Infuzarea cultului vio
lenței ca scop final al for
ței face parte, din metoda 
de tnvățămînt pentru crea
rea unei categorii de oa
meni fără omenie, despuiați

de orice sentiment, de orice 
înduioșare asupra suferin
ța omului. Nu este de mi
rare atunci că in atîtea și 
atîtea țări occidentale, ma
joritatea filmelor au ajuns 
o tribună demonstrativă, 
de spectaculoase demons
trații de violență, de crime 
și distrugeri. Optzeci la 
sută din filme sînt, in fond, 
cursuri ilustrate de crimă, 
asasinat și risc. Filmul în 
care nu sînt cel puțin 5 
bătăi individuale, 10 bătăi 
colective și 25 de asasinate 
este sortit eșecului. Nu-i 
un film „comercial". Școala 
violenței a câștigat teren, 
a făcut adepți, amatori pa
sionați. Omul se civilizează 
greu. Trebuie secole. în
toarcerea la barbarie, fie 
și barbarie „științifică" e 
ușoară, ca orice coborîre.

Mă uimește că la noi, au 
început în ultimul timp să 
apară asemenea filme in 
care pistolul e deja o armă 
meschină și e înlocuit cu 
arma cu repetiție. Cunosc 
mulți oameni maturi care 
au repulsie de-atîtea îm
pușcături, bătăi și omoruri, 
și sînt îngroziți. Nu mai 
știu la ce film să meargă.

Dar copiii, tineretul ?!
Pe aceștia, dorul lor înnăs

cut de aventură, plăpinda 
lor formație, necunoașterea 
vieții — pastă ușor de mo
delat, ii fac mai receptivi 
la asemenea filme. Așa 
vrem să-i educăm ? Puterea 
exemplului, impulsul spre 
imitație este la ei nespus 
de puternic. Cînd se dă un 
film cu dueluri, o lună de 
zile pe toate străzile, copiii 
se bat in duel cu săbii de 
lemn. Ei au învățat de la 
„Sfintul", cu religiozitate, 
și de la „Baronul", cu admi
rație. o mie de tertipuri de 
luptă, figuri savante de 
jiujiț sau box. De la ei 
au învățat și anatomia : 
știu ce înseamnă a-i arde 
una la plex sau o stingă 
în bărbie.

felul cum sînt întocmite șabloa
nele pentru pînza de la căptușea
la cismelor și a încercat apoi o 
nouă reșablonare după un plan 
propriu. Rezultatul ? La fiecare 
100 m pinză a reușit prin noua 
metodă să economisească 5 m. 
Aplicîndu-se acum în atelier se 
confecționează, la fiecare 1 000 m 
pînza, căptușeli în plus pentru 75 
perechi cisme.

Portretul Adrianei Niculina 
conturează în linii concrete spi
ritul creator și gospodăresc de 
care vorbeam. Dar aproape toți 
cei 600 de tineri evidențiați lună 
de lună în întrecerea socialistă, 
de la începutul anului, au un a- 
semenea portret. El este înca
drat în mod organic în rama suc
ceselor cu care colectivul de aici 
întîmpină ziua de 1 Mai. Depă
șirea planului producției globale 
pe primul trimestru cu 1 190 000 
lei, al producției marfă cu 
1 731 000 lei, al producției marfă 
vîndută și încasată cu 1 343 000 
lei. în unități naturale depășirea 
sarcinilor de plan se concretizea
ză în 33,6 tone talpă, 16,8 tone 
benzi transportoare, 600 mp. 
piei prelucrate, 7 100 perechi de 
încălțăminte etc., ceea ce înseam
nă practic îndeplinirea cu o lună 
mai devreme, a tuturor angaja
mentelor luate în întrecerea so
cialistă etapă 1 Mai.

Faptul că „Sflntul" șl 
„Baronul", reprezentanți ai 
binelui, înving totdeauna 
răul, nu este suficient ca 
moralitate. Filmul nu de
vine educativ prin asta.

Copiii nu fac raționa
mente. deducții și silogisme. 
Ei urmăresc faptul brut, 
concret : văd și cum se 
ține și cum se folosește un 
revolver, cum să te bați 
pînă ucizi. Asta Se reține 
Nu există măcar in film 
un spiker moralist. Și dacă 
ar exista, tot inutil ar fi. 
Ar plictisi, nu ar convinge 
înclinația spre rău, spre 
violență In aceste filme 
este mult mai puternică 
dccit înspre bine, înspre 
omenie, pentru care e ne
voie de o luptă interioară, 
de o educație care să re
stabilească echilibrul.

In multe țări occidentale 
asemenea filme ale violen
ței și crimei și-au atins 
ținta în mod strălucit. 
Autoritățile s-au alarmat 
și sînt preocupate de avin- 
tul^ îngrijorător al crimina
lității juvenile. Deunăzi 
ziarul „Le Monde" arăta cu 
date statistice, că pe-alocuri 
delicvența juvenilă a depă
șit natalitatea. Copii de 
diverse virste, asasinează 
anual, mai mulți oameni 
de ciți copii se nasc. Ce 
splendid rezultat! Și totuși 
pare a nu fi considerat ca 
satisfăcător, de vreme ce 
puhoiul filmelor cu asasi
nate și bătăi in masă, con
tinuă.

La noi, asemenea filme 
n-au Izbutit să strice firea 
copiilor, dar performanța 
violenței, eroismul ei gol 
poate să înceapă să-i atragă’.

Ce se întîmplă cu elevul 
care la școală aude minuna
tele lecții de umanism ale 
profesorilor, iar după aceea 
de la ora 6 la 11 vede 
neapărat dacă nu la cine
matograf. un film cu gang
steri, cel puțin unul la 
televizor, pe micul ecran 

care dacă-i mic nu e 
mai puțin nociv - și asta, 
programat cu grijă cel 
^de 2-3

Soluția nu mi se pare a 
B sa interzicem copiilor sl 
elevilor cinematograful <i 
sihn‘'nul /lr fi !i imF°- 
Șibtl. De-asemenea filme 
m„.au. nevoie n‘ci oameni/ 
maturi Am trăit fără ele 
f‘ nu le-am simfit upsa ' 
sau ^aniZaTea 
vMpn,'nmarea Omu,ui Prirl

Se urmărește ca 
școp al unei anumite ideo- 
iură din'0 arti * 

înlocuita cu... mobile!
Voi nega pină la canat orice scoală a violentei Pf% 

oatjel ,mt fac datoria

cu ochii întredeschiși propu- 
nîndu-ți o altă dimensiune 
sufletească, proprie și gigan
tismului în care apa repede 
a tăiat pe aici făgaș, și rafi
namentului compozițional cu 
clinuri granitice ba abrupte, 
de cascadă încremenită mc- 
taforizind o veche apetiție o- 
menească spre nemurire, ba 
line, de riu de piatră ador
mit vegheat de nimfele ve
getale, conice, ale brazilor. 
E un cadru selenic, poate, 
împodobit parcă prin fante
zia neobosită a feericei co
pilării. Dincolo de aparența 
verde a decorului coniferic 
e o risipă orgiastică de cu
lori asaltînd primăvara mon
tană. Pe platoul Bucegilor 
sau în pajiștile Gîrbovei pete 
de alb incă nealterate ale 
zăpezii lui făurar se însoțesc 
cu delicatul ghiocel. Iarba 
grasă de munte freamătă în 
vitalismul său alături de 
suspinul toporașilor și al 
brîndușei de primăvară.

Aici, în despicătura de apă 
repede din arcul carpatin 
este un adînc și bogat te
zaur de reminiscențe ale is
toriei românești. Sinaia, cău
tată așezare turistică, își 
află obirșia în ctitoria unul 
schit datorat marelui spătar 
Mihail Cantacuzino la 1695, 
imprumutînd numele biblic 
al unui munte din Egipt. 
Hrisoavele pomenesc de exis
tența Cîmpinei incă de la 
începutul secolului al XVII- 
lea cu puțurile ei de petrol. 
Nevoia de comunicații co
merciale cît mai rapide și e- 
conomice care să lege așeza
rea de scaun a Țării Româ
nești. Bucureștiul. cu cel mai 
important centru comercial 
al Transilvaniei, Brașovul, 
dezvoltă implicit satele de 
cărăuși de pe Valea Praho
vei : Predeal. între Prahovl 
(Azuga), Trestia (Bușteni). 
Comarnic, Breaza... Martorii 
de piatră ai Văii Prahovei au 
ce povesti.

...Trenul coboară vertigi
nos spre Țara Bîrsei. în 
curind. Brașovul.



VIZITA BELEMJIEI BE PARIIB
Șl VBVEmmENJ/lLE J B. P. BULGARIA

(Urmare din pag. J)

căilor ferate bulgare — măr
turie sugestivă a colaborării 
rodnice frățești dintre cele 
două târî șj popoare, pe tări- 
miil edificării economiei lor 
socialiste. De la pupitru] 

de comandă tovarășul Todor 
Jivkov pornește motorul lo- 
romotivei ; prin diferite ma- 

pune în fune- 
de conducere 
Oaspeților le 
preocupările 

de aici, îndrep- 
pa-

prii 
nete și butoane 
țiune sistemul 
al locomotivei, 
sînt împărtășite 
specialiștilor 
tate spre perfecționarea 
rametrilor tehnico-funcțio- 
nali ai acestor locomotive, ur- 
mărindu-se creșterea puterii 
de tracțiune și a vitezei.

Trecîndu-se mai departe, 
sînt urmărite procesele de pro
ducție a primei serii de loco
motive electrice românești 
6 580 CP. adevărate „uzine 
roti".

Inaltii oaspeți se opresc 
dreptul mașinilor, discută 
muncitorii, interesindu-se 
procesul de producție, de stră
daniile oamenilor din uzină 
pentru ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a gradului de tehni
citate a produselor, pentru 
cresterea eficienței economice 
a întregii activități a uzinei.

La sfirșitul vizitei, tovară
șul Todor Jivkov a scris în 
cartea de onoare : „Delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Bulgaria 
a vizitat cu interes uzina 
„Electroputere" din Craiova, 
modernă și bine organizată. E 
greu pentru cel care a vizitat 
uzina să se oprească și să a- 
precieze un anumit produs, 
deoarece toate cele realizate 
sînt valoroase și interesante. 
Gama largă de produse a in
dustriei electrotehnice făurită 
aici se întîlnește adesea și pe 
piața mondială, ducînd în felul 
acesta, peste hotare, faima în
treprinderii și a industriei con
structoare de mașini românești. 
Ne exprimăm bucuria de a re
marca cu satisfacție că loco
motivelor Diesel-electrice fa
bricate aici li se acordă o 
înaltă apreciere în țara noas
tră. Mulțumim colectivului 
uzinei pentru primirea căldu
roasă făcută”

Conducătorii de partid și de 
stat bulgari si români sînt con
duși la plecare de însuflețite 
manifestări de prietenie, ex
presie a solidarității interna
ționaliste dintre muncitorii ro
mâni și bulgari, dintre parti
dele lor marxist-leniniste. din
tre cele două popoare vecine și 
frățești.

De la uzinele „Electropute- 
re“, coloana de mașini străba
te principalele artere ale ora
șului, a cărui imagine, aflată 
sub semnul marilor construc
ții arhitectonice. marchează 
dezvoltatea urbanistică a Cra- 
îovei contemporane. Numeroși 
locuitori, de-a lungul traseului, 
în balcoanele modernelor 
blocuri, la ferestre, aclamă 
îndelung pe oaspeți. Se aud 
urale și ovații în cinstea prie
teniei romàno-bulgare, urări 
de bun sosit la adresa condu
cătorilor de partid și de stat 
români și bulgari

Din mașina deschisă, tova
rășii Todor Jivkov si Nicolae 
Ceaușescu răspund aclama
țiilor.

Apoi, oaspeții au făcut o vi
zită la ~ 
partid,

de 
pe
în 
cu 
de

Comitetui regional de 
unde le-a fost înfăți-

șată o expoziție oglindind dez
voltarea economică și social- 
culturalà a Olteniei.

în piața centrală a orașului, 
în cinstea oaspeților a ax*ut 
loo un entuziast, miting. Sînt 
adunați zeci de mii de oameni 
— muncitori ai tinerei indus
trii craiovene, profesori șl stu
denți.

Mitingul este deschis de tov. 
Petre Gigea, președintele Sfa
tului popular a) orașului Cra
iova.

Salutînd călduros pe oaspeți, 
lovatăMil ION STĂNESCU, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R., a 
evocat episoade memorabile 
ale prieteniei romàno-bulgare. 
El s-a referit apoi la succesele 
obținute de regiunea Oltenia 
în toate domeniile de activita
te. în răspunsul sau. tovarășul 
BOIAN BÎLGARANOV, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, și-a ex
primat satisfacția pentru os
pitalitatea caldă și cordială cu 
care membrii delegației au 
fost întâmpinați în regiunea 
Oltenia. El a relevat apoi, suc
cesele poporului bulgar în dez
voltarea economiei socialiste a 
țării.

Miile de locuitori ai orașu
lui, prezenți la miting, au su
bliniat cuvîntările cu nume
roase aplauze, au aclamat în 
repetate rînduri pentru prie
tenia de nezdruncinat și cola
borarea frățească dintre parti
dele și țările noastre.

★
După încheierea mitingului 

oaspeții se îndreaptă spre Com
binatul chimiG înălțat la por
țile Craiovei. Aici sînt întîm- 
pinați de tovarășul Constantin 
Scarlat, ministrul industriei 
chimice, de reprezentanți ai 
conducerii de partid și admi
nistrative a combinatului.

Tov. inginer Nicolae Daud, 
director general al întreprin
derii, prezintă oaspeților — în 
fața unei machete aflate în 
pax’ilionul administrativ’ — o 
succintă trecere în revistă a 
principalelor etape de dezvol
tare a combinatului, a pers
pectivelor sale de viitor.

Această importantă între
prindere a industriei noastre 
chimice, dotată cu utilaje și a- 
gregate moderne, produce în 
momentul de față cu 8 fabrici, 
dintre care 4 au atins parame
trii proiectați. încă 6 fabrici 
se găsesc în prezent în probe 
mecanice și tehnologice. Con
ducerea uzinei îi informează pe 
oaspeți că zilnic pe porțile a- 
cestei tinere cetăți a chimiei 
românești ies mii de tone de 
îngrășăminte azotoase — hrană 
de preț a ogoarelor, precum și 
cantități importante de uree, 
amoniac și alte produse chi
mice.

în continuare, conducătorii 
de partid și de stat bulgari și 
români au vizitat una din cele 
mai moderne fabrici ale com
binatului. fabrica de oxigen, 
care la scurt timp de la in
trarea în funcțiune a atins și 
depășit capacitatea proiectată. 
Oaspeții s-au interesat de 
gradul de tehnicitate, modul 
de funcționare a agregatelor 
și producția pe care o reali
zează această unitate.

La plecarea din combinat, 
în mijlocul aplauzelor entu
ziaste ale chimiștilor craioveni 
oaspeții semnează în cartea de 
onoare a întreprinderii.

LA

SPECTACOL DE GALA

TEATRUL NATIONAL DIN CRAIOVA
partid si 
P. Bul-

Seara, delegația de 
guvernamentală a R 
garia, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov. împreună cu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer. Paul 
Niculescu-Mizil, Mihai Dalea 
au asistat la un spectacol fes
tiv, organizat la Teatrul Na
țional din Craiova.

Ca într-un primăvăratec 
buchet, interpreții au adus pe

★
Comitetul regional de partid 

Oltenia și Sfatul popular al 
regiunii au oferit, miercuri 
seara, un dineu în onoarea to
varășului Todor Jivkov și a 
celorlalți membri ai delegației 
bulgare, a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghe Mau
rer. Paul Niculescu-Mizil, Mi
hai Dalea. Au participat, de a- 
semenea, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de

melodii și jocuri din
* . ' ‘ și

populare bulgărești.

scenă ___ . _
folclorul românesc, cîntece 
dansuri . .

La sfîrșilul spectacolului, ar
tiștilor le-au fost oferite flori 
din partea tovarășului Todor 
Jivkov, conducătorul delega
ției de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria, și din 
partea conducerii de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România.

★
stat, conducători de instituții 
și organizații obștești.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, primul-secre- 
tar al Comitetului regional de 
partid, Ton Stănescu, și tova
rășul Tvan Popov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Progresul Tehnic, au rostit 
toasturi.

lande. Pe ele se pot citi, în 
limbile bulgară și română, in
scripțiile „Bine ați x’enit", 
„Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele român și bul
gar !"

La intrarea în comuna Se
garcea, o pitorească expoziție- 
cramfi înfățișează privirilor o 
adevărată panoplie de medalii 
și diplome, precum .și mostre 
din faimoasele coniacuri și vi
nuri ale locului, medaliate la 
diferite concursuri internațio
nale — simboli/ind tradițiile, 
priceperea și hărnicia viticul
torilor olteni, rodnicia acestor 
meleaguri.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, oaspeții sînt primiți 
la sediul cooperativei agricole 
de producție „Unirea" din Se
garcea. O mare mulțime de ță
rani cooperatori, îmbrăcați în 
costume naționale, dau glas 
prin vii ovații și urale bucuriei 
de a avea în mijlocul lor pe 
solii poporului bulgar vecin și 
prieten, pe conducătorii parti
dului și statului nostru. în în- 
timpinare vin tovarășii Nicolae 
Covlea, președintele Uniunii 
regionale a cooperativelor agri
cole de producție, Gheorghe 
Boștina, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid 
Craiova, Gheorghe Tonescu, 
președintele Comitetului exe- 
cutix’ al Sfatului popular raio
nal, membri ai consiliului de 
conducere al cooperativei. Doi 
dintre cei mai bătrîni locuitori 
ai satului, Ilie Bratu și Iancu 
Ion. îi salută pe oaspeți în cu- 
x-inte pornite din adîncul su
fletului, oferindu-le tradiționa
la pîine și sare și renumitul 
vin de Segarcea în ploști fru
mos ornamentate.

Se x’izitează sectorul zooteh
nic. Președintele cooperatix’ei, 
Dobre Cornel, înfățișează o 
succintă imagine a realizărilor 
obținute în sectorul zootehnic, 
care cuprinde aproape 800 de 
taurine, dintre care 300 vaci și 
juninci : producția obținută în 
anul 1966 pe fiecare x’acâ fu
rajată a fost de 2 000 litri lapte, 
iar anul acesta crescătorii de 
animale de aici și-au propus să 
obțină cu 300 de litri mai 
mult de la fiecare vacă. Oas
peții se interesează de produc
ția pe care o dau animalele, de 
rentabilitatea sectorului zooteh
nic, de numărul cadrelor de 
specialitate cu pregătire medie 
și superioară, de metodele uti
lizate în îngrijirea animalelor.

Se vizitează apoi sectorul în 
care sînt îngrijiți 1 400 de 
porci. Din explicațiile ce se 
dau oaspeților reiese că, în pre
zent, secte »ui zootehnic este 
unul dintre cele mai puternice 
din cooperativă continuînd să 
se dezvolte. Cooperatix’a mai 
are 2 000 de oi, și 10 000 de 
păsări, urmînd ca anul acesta 
numărul păsărilor să se du
bleze.

Un popas mai îndelungat îl 
fac oaspeții la casa-laborator, 
unde inginerul agronom Maria 
Milotinescu descrie un tablou 
grăitor al creșterii acestei pu
ternice unități a agriculturii 
noastre socialiste de-a lungul 
anilor, al rezultatelor obținute 
datorită strădaniilor celor peste
1 500 de țărani cooperatori. 
Succesele se datoresc, printre 
altele, atenției acordate învăță
mântului agrozootehnic de 
masă, aplicării în practică a 
științei, a metodelor ax’ansate, 
introducerii soiurilor xraloroa- 
se, de mare productivitate. Din 
1959 pînă astăzi producția coo
perativei a crescut continuu, 
ajungînd anul trecut la o va- 
loare a producției globale de 
peste 14 milioane lei, venitu
rile dobîndite anul trecut ci- 
frindu-se la 7 milioane lei, iar 
fondurile de acumulare la 8,5 
milioane. De pe cele aproape
2 800 hectare arabile s-au obți
nut anul trecut recolte medii 
de 2 200 kg grîu, 3 300 kg po- 
rumb-boabe, 27 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar. Cooperati-

va a extins suprafața plantată 
cu vii la 258 hectare. Toate 
acestea s-au materializat și în 
ridicarea continuă a nivelului 
de trai al țăranilor cooperatori, 
în creșterea permanentă a va
lorii zilei-muncă.

Oaspeții se interesează de 
rezultatele obținute în creș
terea producției la hectar, de 
mecanizarea lucrărilor agri
cole.

în încheierea vizitei, gazdele 
invită pe oaspeți să guste din 
bucalele specifice locului, pre
gătite de gospodinele din co
mună. Se închină ulcele de vin 
pentru prosperitatea cooperati
vei, pentru sănătatea și ferici
rea conducătorilor de partid și 
de stat și a țăranilor coope
ratori, pentru rodnicia pămîn- 
tului, pentru belșug și continua 
dezvoltare a cooperativei agri
cole de producție.

La sediul cooperativei, în 
cadrul unei întîlniri cu mem
brii Consiliului de conducere, 
a luat cuvîntul tovarășul 
TODOR JIVKOV,

în continuare a vorbit tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

La despărțire, oaspeților li 
se oferă în dar, după datina 
acestor plaiuri, miei albi, ploști 
și marame cu măiestre ale- 
sături,

înainte de a părăsi Segarcea, 
conducătorii de partid și de 
stat bulgari și români sînt 

crama 
de stat

invitați să viziteze 
gospodăriei agricole 
din localitate.

în timp ce străbat vastele 
încăperi subterane — a căror 
capacitate atinge 150 de vagoa
ne — oaspeții sînt Informați 
despre preocupările actuale ale 
x it icul I ori lor segârceni pentru 
înnobilarea soiurilor de stru
guri, extinderea suprafețelor 
cultivate, modernizarea lucră
rilor. Sub un umbrar, pe tera
sa cramei, de unde se deschide 
perspectiva întinselor podgorii 
ale locului, sînt prezentate cî- 
teva soiuri din renumitele vi
nuri de aci.

în cartea de onoare, oaspeții 
au scris :

„Delegația guvernamentală 
și de partid a R. P. Bulgaria a 
avut posibilitatea de a cunoa
ște la fața locului succesele re
marcabile ale colectivului de 
muncă a) gospodăriei dv. în 
producția unor soiuri superi
oare de struguri, a unor vinuri, 
coniacuri și alte bături gus
toase, cu care România este 
cunoscută și peste hotare. U- 
răm colectivului G.A.S. Segar
cea succese noi, și mai mari, 
în munca lui nobilă pentru în
florirea agriculturii în Româ
nia frățească. Vă mulțumim 
pentru primirea cordială, cal
dă".

In tot cursul vizitei, țăranii 
cooperatori din Segarcea au 
manifestat cu căldură pentru 
prietenia frățească dintre po
poarele român și bulgar, pen
tru întărirea unității și cola
borării între partidele și state
le noastre.

Șantierul naval Galați: Se finisează elicea unui nou cargou.

SUB SEMNUL'
PRIETENIEI FRĂȚEȘTI

ÎN MIJLOCUL ȚĂRANILOR COOPERATORI

DIN SEGARCEA
20în dimineața zilei de joi, 

aprilie, membrii delegației de 
partid și guvernamentale bul
gare, conduse de tovarășul 
Todor Jivkov, împreună cu to
varășii Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer. Paul Nicu
lescu-Mizil, Mihai Dalea. și-au 
continuat vizita în regiunea 
Oltenia, fiind oaspeții țărani
lor cooperatori din împrejuri
mi ie Craiovei.

Locuitorii comunelor străbă
tute de coloana mașinilor ofi
ciale au întîmpinat pe oaspeți 
cu entuziaste ovații și aplauze, 
fluturînd în semn de cald sa
lut buchete de flori primăvâ- 
ratîce, crengi din pădurile de 
liliac bogat înflorite, evoca
toare ale unei străvechi datini 
a acestor meleaguri, „sărbătoa
rea liliacului".

Incintă prix-irîle frumoasele 
priveliști scăldate în lumina 
<-■ ■

soarelui, marile tarlale si
metric desenate pînă spre li
nia orizontului, satele mîndre, 
întinse, în care sclipește albul 
noilor construcții de locuințe 
țărănești, semne ale vieții noi 
statornicite pe aceste plaiuri 
prin munca unită și rodnică a 
țăranilor cooperatori.

în așezări înfloritoare ca 
Podari. Livezi, Gura Văii. Ca- 
lopăr, localnicii și-au împodo
bit porțile și pridvoarele, po
trivit tradițiilor ospitalității 
românești, cu scoarțe și velințe, 
cu ștergare și năframe în cu
lori vii, specifice așezărilor. In 
fața caselor, din loc în Joc, se 
văd mese cu glastre de flori, 
cu pîine și mîncăruri tradițio
nale, cu sticle cu vin din care 
gazdele îi îmbie pe oaspeți să 
guste.

La intrările satelor străju
iesc arcade decorate ou ghir-

TINARA CETATE

UNIVERSITARA CRAIOVEANA
întoreîndu-se la Craiova, co

loana de mașini se oprește în 
centrul orașului, în fața impu
nătoarei clădiri care adăpos
tește cea mai tînără universi
tate a țării, aflată în primul ei 
an de activitate. Sute de stu
denți și profesori, îi întîmpină 
pe oaspeți cu tradiționalul cîn- 
tec studențesc „Gaudeamus igi- 
tur". Urale și aplauze prelun
gite exprimă caldele simță
minte ale studenților craio
veni, bucuroși de a primi 
acest tînăr for de cultură al 
țării pe conducătorii de partid 
și de stat bulgari și români. 
Oaspeții sînt salutați de acad. 
Ștefan Bălan, ministrul învăță- 
mîntului.

în sala Consiliului științific 
are loc o întîlnire cu 
drele didactice, prof. 
Marius Preda, rectorul univer
sității, adresează înalților oas
peți salutul celor peste 3 000 de 
studenți craioveni și al cadre
lor didactice de aici.

Mulțumind pentru primirea 
caldă făcută de studenții și 
cadrele didactice din acest cen
tru cultura] al României fră
țești, prof. Ivan Popov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, președintele 
Comitetului de Stat pentru ști
ință și Progresul Tehnic, a 
transmis cele mai calde salu
tări din partea poporului bul
gar, a studenților bulgari și a 
intelectualității bulgare.

In cartea de onoare a Uni
versității, membrii delegației 
bulgare au consemnat, la 
plecare :

„Cu sinceră bucurie și 
satisfacție, am vizitat universi
tatea din Craiova, în facultă
țile căreia tineretul studențesc 
își însușește cu hărnicie și 
entuziasm știința, fără de care 
este imposibilă construirea 
socialismului și comunismului.

în

ca- 
dr.

Am admirat minunatele condi
ții în care lucrează colectivul 
de profesori în vederea pregă
tirii noilor cadre de tineri spe
cialiști necesari pentru dezvol
tarea și mai rapidă a eco
nomiei și culturii României 
socialiste.

Conducîndu-i 
oaspeți, sutele de studenți și 
profesori și-au manifestat din 
nou sentimentele de simpatie 
și prețuire față de poporul 
frate bulgar, față de intelec
tualitatea sa crescută și edu- fi 
cată de Partidul Comunist.

...La amiază, zeci de mii de 
craioveni au venit să-i salute 
la despărțire, pe conducătorii 
de partid și de stat bulgari și 
români, care timp de două zile 
au fost oaspeții regiunii Olte
nia. întreg traseul, pînă la 
aeroport, a răsunat de aplauze 
și urale însuflețite. Pe aero
portul împodobit cu drapele 
românești și bulgare, cu 
panouri cuprinzînd urări în 
limbile bulgară și română, 
înalții oaspeți au fost salutați 
de tdvarășii Ion Stănescu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R. într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, conducătorii de partid 
și de stat bulgari și români 
și-au luat rămas bun de la 
locuitorii Craiovei. Vizita dele- 9 
gației de partid și guverna
mentale a R.P. Bulgaria în 
regiunea Oltenia a constituit o 
nouă și puternică manifestare 
a prieteniei romàno-bulgare.

pe înalții

CONSTANTIN PRISACARU
ILIE PURCARU 

NICOLAE VAMVU 
VICTOR BÎRLADEANU 

MIRCEA IONESCU

Iert, la amiază a părăsit Bucu- 
reștiul delegația Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din Uniu
nea Sovietică, condusă de tova
rășul Serghei Pavlov, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Comsomolului, care la invitația 
C.C. al U.T.C. a întreprins o vi
zită prietenească în țara noastră.

La aeroportul Băneasa oaspeții 
sovietici au fost conduși de tova
rășul Petru Enache, prim-secre
tar al C.C. al U.T.C., de secretari 
și membri ui 'Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai U.T.C. A 
fost dc față A. V. Basov, ambasa
dorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

Timp de 10 zile, delegația Com
somolului a fost oaspetele Uniunii 
Tineretului Comunist, al tinere
tului patriei noastre. Oaspeții au 
vizitat Capitala și mai multe re
giuni ale țării: Argeș, Oltenia, 
Banat, Hunedoara și București 
s-au întîlnit cu numeroși tineri 
din întreprinderi industriale, u- 
nități agricole socialiste, instituții 
de cercetări tehnice și științifice, 
școli și facultăți, cu activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist, 
au văzut cum muncește, înva
ță și trăiește generația tînă
ră a României Socialiste. Vi
zita s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească sub semnul re
lațiilor care unesc popoarele ro
mân și sovietic, tineretul țărilor 
noastre. Pretutindeni, în orașele

pi satele vizitate, delegația Com
somolului a fost, înlîmpinată cu 
căldură, tinerii manifestîndu-și 
sentimentele de stimă și priete
nie față de tineretul Uniunii So
vietice, prețuirea față de contri
buția pe care acesta o aduce la 
efortul întregului popor sovietic 
pentru construirea bazei tehnico- 
materiale a comunismului.

Vizita delegației Comsomolului 
a prilejuit o manifestare a preo
cupării celor două organizații de 
a dezvolta relațiile de colaborare, 
de a lărgi legăturile dintre ele. La 
întîlnirea delegației U.T.C.L. cu 
activul C.C. al U.T.C. și al Comi
tetului orășenesc București al 
U.T.C.. tovarășul Petru Enache 
a subliniat că această vizită, ca 
și alte acțiuni de cooperare, se 
înscrie ca un eveniment impor
tant pe linia preocupărilor co
mune ale Uniunii Tineretului Co
munist și Comsomolului de a dez
volta pe mai departe, prin ma
nifestări și forme de activități 
specifice organizațiilor noastre, 
tradiționala prietenie dintre tine
retul celor două țări, dintre po
poarele român și sovietic.

Luînd cuvtntul în cadrul în- 
tîlnirii, Serghei Pavlov, prim- 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist din U.R.S.S. a 
mulțumit pentru călduroasa pri
mire ce a fost făcută delegației

Comsomolului. Conducătorul 
legației sovietice și-a exprimat • 
mirafia față de marile realii 
ale poporului român la care 
nerația tînără a României Soc 
liste a adus aportul său. In coi 
nuare oaspetele a înfățișat pe L 
preocupările actuale ale Corn 
molului, munca plină de abne 
ție a tineretului sovietic pen 
traducerea în viață a hotărin 
celui cle-al XXlII-lea Congres 
P.C.U.S. și a sarcinilor reieșite • 
al XV-lea Congres al U.T.C.L. 
acest an — a subliniat vorbite 
— poporul sovietic, tinere 
său, sărbătoresc cea de-a 50-a 
niversare a Marii Revoluții ; 
cialiste din Octombrie, eve 
ment de o importanță covî 
toare în istoria omenirii. Acea 
glorioasă aniversare este întîm 
nată sub semnul muncii pen 
făurirea comunismului.

Primul secretar al C. C. 
U.T.C.L. a încheiat expunerea 
transmițînd tineretului rorr 
urarea de a obține noi și noi si 
cese în munca entuziastă pen 
înflorirea patriei socialiste.

Vizita delegației Comsomolu 
în România a contribuit la 
mai bună cunoaștere recipro 
la întărirea legăturilor dintre 
niunea Tineretului Comunist 
Comsomol, la consolidarea p 
eteniei dintre tineretul român 
cel sovietic.

VINERI 21 APRILIE 1967

18,00 : Pentru cei mici: 
A.B.C... De ce ? ; 18,25 : Pentru 
tineretul școlar: Antologie șco
lară : Nicolae Filimon ; 19,00 : 
Telejurnalul de seară; Agenda 
economică ; 19,25 : Buletinul cir
culației rutiere ; 19,30 : Studioul 
muzical ; 20,00 : Săptămîna ;
20,45 : Avanpremiera ; 21,00 :
Reflector ; 21,15 : Trubaduri și... 
muzică ușoară ; 21,45 : Filmul 
artistic : „Ianoșik“ (seria a Il-a) ; 
23,15 : Telejurnalul de noapte ;

CONTRIBUȚII LA O DEFINIȚIE
(Urmare din pag. 1)

Se atribuia cîndva, „echilibrul“ 
vîrstei mature, ca o „așezare“ în 
care se implica și noțiunea de 
„odihnă“, după „zbuciumul ti
nereții“. Se spunea că tînărul 
„caută“, iar maturul păstrează a- 
tît cit predecesorul lui a găsit 
(mai mult, sau mai puțin) pen
tru a-și consolida acest posta
ment, o viață în care nu mai e 
loc de ambiții... Eroarea erorilor! 
Atrofierea ambițiilor este însăși 
dispariția echilibrului, a celui 
viu, adevărat, adică a raportului 
dintre ceea ce ai și încă n-ai, în
tre ceea ce primești și ceea ce 
dai. Zgîrii cu unghia, ușor, 
în mulțumirea binemeritată a lui 
loan Pop. Și descoperi „sfînta 
nemulțumire“. Descoperi insom
niile, la figurat sau la propriu. 
Nu pentru problema „cum va 
trăi mai departe“. Va trăi, evi
dent, la fel, pe coordonatele ex
terioare. Din „tehnician 11“ va 
deveni la timpul potrivit „tehni
cian I", familia i se va mări, cu
noștințele i se vor dezvolta, con
tribuțiile lui profesionale vor fi 
tot mai calificate. Asta e clar. 
Ține de „apa lină“ a vieții sale.

Nemulțumirile lui loan Pop 
(in de refuzul lui încăpățînat de 
a ofta „așa e viața“, atunci cînd 
întîlnește ceva în neregulă. Ori
ce. Pe orice plan. Ceea ce nu e 
prea comod, firește, deci prima 
concluzie e că „echilibrul“ tui re
fuză comoditatea.

La „Tehnofrig“ există așa-nu- 
mita „linie IX strungărie“ unde

lucrează în special tinerii care 
n-au dat rezultate în alte sectoare. 
E deci o „linie" în care „resemna
rea" avea drept de existență ofi
cial: „ce poți pretinde de la 
ei...?". Nu se realizau normele, 
ceea ce se repercuta asupra sa
lariilor, suferea cantitatea și ca
litatea, dar argumentul era de 
neclintit: „ăștia sînt oamenii". 
Cînd loan Pop s-a hotărît cu 
prețul unui mare efort de inves
tigație să „fotografieze ziua de 
muncă" de pe această linie, el 
pornea spre un obiectiv cu mult 
mai ambițios decît i se păruse a- 
tunci, decît i se pare acum: nu 
să recupereze „linia IX strungă
rie", „ci să contrazică părerile 
prefabricate despre oameni". Re
zultatul „fotografiei" a fost cam 
incomod, dar nu pentru tinerii 
în cauză, ci pentru cei care răs
pundeau de ei: incompetența u- 
nor reglori, dezinteresul unor 
maiștri, lipsa unor utilaje. 
De-aci „planul de propuneri" pen
tru viitorul imediat, plan profe
sional, firește, în realitate însă 
un plan de bătălie pentru om.

Dar în aceleași zile, loan Pop 
dădea și o bătălie pentru un sin
gur om. Nu mai avea de-a face 
cu o „categorie" ci cu un „caz" 
bine cunoscutul „caz irecupera
bil". Se numea loan Login. ln- 
tr-o vreme fusese poreclit, din 
cauza firii lui timide și retrase, 
„fata mare". Dar iată că „fata 
mare" ales într-o vreme șl în bi
roul U.T.C. manifestase simpto- 
me grave și rapide de prăbușire 
Interioară. Poate nu chiar atît de

rapide, cît s-ar fi părut, cîțiva 
prieteni mai apropiați ti cunoș
teau slăbiciunile mai vechi, dar 
atunci, la alegerea biroului, 
au tăcut („asta-i o altă pro
blemă"). loan Login nu mai 
era același om, nu mai lu
cra la fel, la noile alegeri 
nu l-a mai propus nimeni. Dar si
tuația se agrava. Nu mai venea 
la lucru cu săptămânile. lși pe
trecea vremea prin cîrciumi, în
hăitat cu noii „prieteni" puși pe 
scandal și pe „aventuri" cu fe
mei. Făcuse datorii peste datorii, 
folosise ilicit și banii încredințați 
pentru abonamentele la presă. 
Discuțiile „de la om la om“ nu 
dăduseră rezultate. La orizont se 
arăta nu numai spectrul înlătură
rii lui din întreprindere (asta era 
o hotărîre ca și luată) ci și even
tualele consecințe penale.

In acel moment (cam tîrziu, 
poate, dar în întreprindere sînt 
peste 800 de tineri și secretarul 
era în concediu), a intrat în ac
țiune loan Pop. Avusese și o dis
cuție cu tatăl lui Login, un ță
ran „simplu, curat“ care izbuc
nise, oricît era de bărbat, în la
crimi. Lui loan Pop — să nu vi 
se pară un amănunt „sentimen
tal“ — bătrînul Login „i-a amin
tit de mama" asociație firească, 
tatăl murindu-i cînd avea 4 ani. 
l-a spus bătrînului, ca un chirurg, 
înainte de o operație grea: „îl 
voi salva". Aceasta a însemnat ne- 
sfîrșita „anchetă" printre tovară
șii de muncă, cunoscuți, la gazda 
lui loan Login, în trecutul mai 
apropiat și îndepărtat al acestuia.

Nu are aci importanță în ce 
constat exact „diagnosticul“ 
„tratamentul" stabilit, căci 
scriu despre loan Login. Impor
tant e, poate, doar faptul că s-au 
ivit și „adversari“ neașteptați. Cei 
care hotărîseră că e „un caz ire
cuperabil" țineau, dintr-un fel de 
„orgoliu omenesc", la dovedirea 
dreptății lor. Nu le venea la în- 
demjnă să descopere că în aceas
tă evoluție stranie a unui tînăi 
și-au avut propria lor contribuție. 
Cui îi face plăcere să se consta
te responsabil într-o dramă a „al
tuia" ? Numai că această „subti
litate psihologică“ îi scapă, voit, 
lui loan Pop. Pentru el nu con
tau susceptibilitățile lezate, ci so
luțiile.

E tot ce am notat despre loan 
Pop, tehnician II. Dar n-a ieșit 
un portret. Nici măcar o defini
ție, ci doar cîteva elemente, care 
o pot completa. Rîvnim cu toții la 
acel punct de echilibru, cînd dru
mul profesional și cu cel al vieții 
persoanele ajung la o calmă și ar
monioasă împletire. Acest mo
ment nu mai este rezervat doar 
„maturilor". 11 ajung și tinerii — 
și cu cît îl ajung mai repede, e 
mai bine pentru ei, și pentru so
cietate. Dar adevăratul „echilibru“ 
este activ, dinamic, frămîntat, dă
ruit celor din jurul tău. Este în
nobilat de seînteia sfintei nemul
țumiri. Căutam în loan Pop un 
„model". Am dat de un om — și 
de aci s-a născut respectul cu care # 
i-am strîns mina.

I.C.M.A. ANUNȚA
CONCURS PENTRU OCUPAREA

UNOR POSTURI
DE SPECIALIȘTI

„Institutul de Cercetări 
pentru Mecanizarea Agri
culturii anunță scoaterea la 
concurs a următoarelor pos
turi de specialiști, în ziua 
de 10 iunie 1967, orele 16 
a. m. la sediul institutului 
din Bd. Agronomilor nr. 6, 
București—Băneasa, raionul 
30 Decembrie :

® un post șef laborator 
din cadrul secției de Meca
nizarea Lucrărilor Solului 
de Semănat și întreținerea 
Culturilor (specialitatea in
giner—mecanică agricolă).

o un post șef laborator 
din cadrul secției Aparate 
de Măsurat și Analize (spe
cialitatea inginer electro
nist).

® un post șef laborator 
din cadrul secției Exploata
rea Agregatelor Agricole, 
Elaborarea de Norme și in
troducerea în producție a 
rezultatelor 
(specialitatea 
canicâ agricolă).

• un post șef laborator 
mecanizare din cadrul Sta
țiunii Experimentale ICCA. 
Lovrin, raionul Sînnicolau 
Mare, regiunea Banat (spe
cialitatea inginer—mecanică 
agricolă).

® 5 (cinci) posturi cerce
tători principali din cadrul 
secției Exploatarea Agrega
telor Agricole, Elaborarea 
ie Norme și introducerea 
în producție a rezultatelor 
cercetărilor (specialitatea 
inginer—mecanică agricolă).

9 un post cercetător pen
tru laboratorul de mecani
zare din cadrul Stațiunii 
Experimentale ICCA. Șim-

cercetărilor 
inginer—me-

„FESTIVALUL

(Urmare din pag. I)

tul diferitelor între
ceri, în timp ce 20 de 
formații artistice vor 
evolua pe 3 estrade 
ale orașului. Se 
chide festivalul. 
Tîlvescu, 
cretar j 
orășeneso

des- 
Ion 

primul sc
ai comitetului 

al U.T.C. 
urează bun venit celor 
prezenți la această 
sărbătoare. Două feti
țe în costume națio
nale purtînd pe cap, 
după un vechi obicei 
gorjănesc, uriașe co
șuri cu flori deschid 
coloana paradei, 
mează plutonul 
ce poartă 100 
steaguri prin unduiri
le cărora se zărește

Ur- 
celor 

de

nic — Craiova (specialit 
tea inginer—mecanică agi 
colă).

Actele necesare pentru î 
scrierea la concurs :

a) Copie legalizată de i 
diploma de examen de st 
sau diplome echivalente 
specialitatea respectivă a 
unor Instituții de învăț 
mint Superior din țară, pr 
cum și diplome din străin 
tate echivalente.

b) Copie de pe certific 
tul de naștere.

c) Certificatul de săn 
tate.

d) Dovada situației m 
litare.

e) Dovada stagiului.
f) Autobiografia.
De asemenea cererea c 

înscriere la concurs va 
însoțită — în afara actele 
de mai sus — și de urmi 
toarele :

a copie de pe diploma < 
Doctor în științe (dacă es 
cazul).

© memoriu de activita 
împreună cu o listă de li 
crări (dacă este cazul).

9 un exemplar al celi 
mai importante lucrări șt 
ințifice ale candidatul 
(dacă este cazul).

Actele de mai sus se v< 
depune cu cel puțin 15 zi 
înainte de data ținerii coi 
cursului.

Concursul va consta dii 
tr-o probă scrisă și o pri 
bă orală.

Pentru informații supl 
mentare, vă puteți adre; 
Secretariatului Științific di 
cadrul institutului de la i 
dresa de mai sus.

PRIMĂVERII

parada costumelor. Ai 
impresia că florile 
dealurilor din împre
jurimi și-au dat întîl- 
nire cu verdele proas
păt al ramurilor de 
brad, inundînd stră
zile. Pînă seara tîrziu 
la lumina torțelor, cele 
trei estrade și stadio
nul. au atras locuitorii 
orașului prin măies
tria formațiilor artis
tice și sportivilor.

Asemenea „Festiva
luri ale primăverii" 
vor avea loc în toate 
raioanele regiunii Ol
tenia, constituind unul 
din cele mal 
sânte acțiuni 
de comitetul 
al U.T.C. în

intere- 
inițiate 

regional 
cinstea 

celei de a 45-a aniver
sări a U.T.C.



• Știri înscm 
nări comentarii

• Știri însemnări corn 
entarii • Știri însemnări

ZILNIC

Alegerile NOȚIUNEA DE

din Swaziland AGRESIUNE fotografii CĂLĂTORIND PRIN CIPRU
■ - -

ÎN DEZBATEREA UNUI

în Swazi- 
prima sa

Miercuri au început 
_nd alegerile pentru , 
dunăre Legislativă. în confor- 
utate cu hotărirea Angliei de h 
corda „independența interni" a- 
sstui ultim protectorat 
in Africa. Aproximativ 
e alegători înscriși, 
opulape de aproximativ

britanic
104 000 
dintT-o 
300 00(1

Seara
de literatura

romana
la Napoli

de locuitori, votează in opi cir
cumscripții electorale pe viitorii 
24 de deputațl in Adunarea Le
gislate a, din 63 de candidați în
scriși pe listele electorale. Parti
dele în competiție sini „Imboko- 
do", partid cu tendințe conser
vatoare creat de regele Sobhuza 
al Jl-lea al Swazilandului. și 
„Ngxvame", Congresul do elibe
rare naționala, partid de opozi
ție. In lumina hotăririi guvernu
lui britanic, după alegeri Swazi- 
landul va avea, pe lingă monar
hul constituțional, un înalt comi
sar britanic, care va deține func
țiile de ministru de externe, al a- 
părării, al securității interne, nl 
serviciilor civile și alte portofolii. 
Independența țării este prevăzută 
pentru anul 1970.

COMITET AL O.N.U.

Comitetul ON U. pentru de
finirea noțiunii de agresiune s-a 
întrunit la New York pentru a 
examina proiectul do rezoluție 
prezentat de Cehoslovacia și Un
garia și proiectul dc rezoluție 
prezentat de Bolivia și S.U.A. 
Primul recomandă începerea 
dezbaterilor în problema defini
rii noțiunii de agresiune la sesi
unea a XXII-a a Adunării Gene
rale a O.N.U. în timp ce al doi
lea proiect sugerează o nouă a- 
mînare a acestor dezbateri.

S-a botărît ca dezbaterile să fie 
continuate în urma unor consul
tări între membrii comitetului.

Sonda lunară americană 
„Surveyor-3" care a aselenizat 
in. zorii zilei de joi in Oceanul 
Furtunilor, a transmis pînă in 
prezent 11 fotografii. Primele 
șase arată o parte a sondei 
precum și solul lunar intre 
trepiedul pe care este așezată. 
Imaginile sint însă necla
re. Specialiștii au putut totuși 
constata că suprafața respec
tiva este relativ plată și presă
rată cu cratere minuscule.

La o oră și jumătate după 
aselenizare, activitatea sondei a

0 noua întrunire

Vedere panoramică a Teheranului

La Napoli a fost organizată 
seară de literatură română, 

in inițiativa Centrului napoli- 
in pentru relații culturale cu 
răinătatea și în colaborare 
1 Asociația Italia—România, 
riticul Mario de Micheli a 
rezentat volumul „Poeți ro- 
lâni de după război“, a cărei 
aducere a apărut sub îngri- 
rea sa. Au participat critici 
terari și alți specialiști în 
ameniul literaturii, ziariști și 
n numeros public. Au fost 
rezenți, de asemenea, repre- 
sntanți ai Ambasadei Române 
i Italia.

Cassius Clay 
refuză să depună 
jurămintul militar
Campionul mondial de boz, la 
ate categoriile, Cassius Clay, a 
»■clarat miercuri, în cadrul unui 
ferviti televizat că, în cazul în 
tre va trebui să sc prezinte la 
J aprilie in fața biroului de Te
ntare al armatei americane, va 
fuza să depună jurămintul o- 
\igatoriu. Clay a spus că este 
'egătit să suporte consecințele 
mii asemenea gest : Cinci ani 
\chisoare și 10 000 de dolari a- 
endă.
El și-a motivat atitudinea arâ

nd. din nou, că actualul sistem 
dectiv de recrutare dă posibili- 
te autorităților americane să 
bă practici discriminatorii, în 
recial împotriva populației de

Dintr-un „Caravelle — 
ir France" a coborît, 
u de mult, pe aeroportul 
in Rio de Janeiro un 
ărbat nu prea înalt, îm- 
răcat corect, posesorul 
nui pașaport eliberat Ia 
aris pe numele Benha- 
iou. Pasagerii avionului 
j știau cine este miste- 
osul personaj care tot 
mpul călătoriei trans- 
:eanice a stat cufundat 
i dosare, adnotîndu-le și 
icindu-și diferite însem- 
âri. Curioșii, nu au reu- 
t să dezlege enigma nici 
e aeroportul din Rio, 
nde Benhamou era aș- 
;ptat de un alt personaj 
are ii semăna leit, nu- 
lai că avea tenul mai 
ichis, fiind un brazi-
an.

Urcați într-o mașină 
care a demarat rapid, cei 
doi bărbați s-au oprit în 
fața sediului poliției din 
Rio de Janeiro. Aici au 
început cercetările, Ben- 
hamou fiind un cunoscut 
inspector al poliției pari
ziene.

Ce căuta inspectorul 
tocmai în Brazilia ? Iată 
ce a declarat chiar Ben
hamou, mai tîrziu, pre
sei : „Am plecat în Ame
rica de Sud la sesizarea 
Interpol (Poliția interna
țională) pentru a anche
ta în Argentina și Brazi
lia ca urmare a unei plîn- 
geri a fabricantului de 
parfumuri Rochas care a 
descoperit că au fost fal
sificate apele de colonie 
„Femmes“ și „Madame

Rochas". Culoarea lichi
dului, ambalajul erau 
identice originalelor și 
fuseseră lansate pe piața 
sud-americană incă din 
1962. „Imitarea era atit 
de perfectă, spunea se
cretarul general al firmei 
„Rochas“, Gosset, că fără 
o examinare serioasă, 
oricare din colaboratorii 
noștri s-ar fi putut înșe
la".

Dar acesta nu este un 
caz izolat. încă din 1956 
firmele fabricante dc par
fumuri cu renume mon
dial „Carven“, „Revillon“ 
și „Lanvin“ au sesizat po
liția franceză, care a 
transmis plîngerea în nu
meroase alte țări, că par
fumurile celebre „Ma Gri
ffe“, „Carnet de Bal" și 
„Arpège“ au fost falsifi
cate și lansate pe piață. 
Au fost necesari doi ani 
de anchete în numeroase 
laboratoare, colaborarea 
unor specialiști cu renu
me în lumea parfumuri-

a Comitetului
„tripartit"

Comitetul tripartit anglo-ame- 
ricano-vest-german se va întruni 
din nou la 27 aprilie, la Londra 
sau la Bonn, pentru a relua în 
discuție controversata problemă 
a compensării cheltuielilor în 
devize necesitate de întreținerea 
trupelor britanice și americane 
staționate în R.F.G., relatează 
surse informate din capitala bri
tanică. Comitetul tripartit ur
mează să ratifice acordul în baza 
căruia Anglia va recupera 72 
milioane lire sterline din suma 
totală de 82 milioane lire sterline, 
la care sînt evaluate cheltuielile 
de staționare a trupelor sale de 
pe Rin, în anul 1967. Se știe că, 
pentru acoperirea sumei de 72 
milioane lire sterline, Bonnul s-a 
oferit să cumpere mărfuri brita
nice în valoare de 40 milioane 
lire sterline, restul sumei urmînd 
să fie suportat de S.U.A. prin e- 
fectuarea unor comenzi de echi
pament militar în Anglia.

Sursele citate menționează, 
totodată, că Anglia intenționează 
să ridice, în cursul viitoarelor re
uniuni ale N.A.T.O. și U.E.O. 
problema retragerii, la o dată ce 
urmează să fie fixată de comun 
acord, a unei brigăzi de aproxi
mativ 5 000 de militari din ca
drul trupelor britanice staționate 
în R.F.G.

B

lor pentru a putea fi gă
siți vinovății — doi ingi
neri chimiști care au fost 
judecați și condamnați.

Misiunea comisarului 
Benhamou în Argentina 
și Brazilia a fost, însă, 
mai dificilă. Ziarele pari
ziene au relatat pe larg 
modul cum comisarul a 
descoperit filiera celor 
care traficau parfumurile 
falsificate pentru a ajun
ge pînă la cei care Ie fa
bricau. Au fost arestate 
7 persoane.

Alte falsuri au 
semnalate la New 
de către „Carven". Cer
cetările au dus tocmai în 
Olanda unde erau fabri
cate apa de colonie și 
parfumurile care, apoi, 
erau transportate și vîn- 
dute în magazinele 
Statele Unite. Alte 
coane cu parfum franțu
zesc falsificat au fost 
descoperite, nu de mult, 
în Spania.

Această adevărată in-

fost 
York

din 
fla-

dustrie a falsurilor se ba
zează pe cererea crescin- 
dă de parfumuri avînd 
mărci franțuzești. In 1965 
fabricanții de parfumuri 
au realizat o cifră de a- 
faceri de 2.028.235.000 de 
franci ceea ce a făcut toc
mai ca prezența capitalu
lui american să înceapă 
să se facă simțită și în a- 
cest sector. Interesul fi- 
nanței de peste ocean, ca 
și fluxul de parfumuri 
falsificate, îndreptățește 
remarca autoarei unui ar
ticol din „Figaro Litté
raire" care, referindu-se 
la Voltaire și la afirma
ția lui că „Dumnezeu nu 
a creat femeile decît pen
tru a îmblînzi bărbații“ 
socotește parfumurile 
printre mijloacele cele 
mai subtile de domestici
re folosite de sexul fru
mos. Probabil că și fal
sificatorii de parfumuri 
l-au citit pe Voltaire...

SERGIU BRAND

fost, oprită prin telecomandă 
pentru a se putea proceda la 
încercări de corectare a ano
maliei privind alimentarea cu 
energie a bateriilor semnalată 
puțin timp după ce „Surveyor" 
a ajuns pe Lună. N.A.S.A. (Ad
ministrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cer
cetarea spațiului cosmic) a 
anunțat că alimentarea bate
riilor pare să se desfășoare 
acum normal în acest caz 
sonda lunară va putea să func
ționeze pe timp nelimitat. In 
ce privește cercetarea solului 
lunar prin intermediul unor lo- 
pățele speciale cu care este 
prevăzută sonda, această expe
riență nu va putea începe de- 
cit joi seara sau vineri.

„Surveyor-3" este cea de a 
patra sondă spațială care ase- 
lenizează lin. Primul succes în 
acest domeniu a fost realizat 
la 31 ianuarie 1966 de sonda 
spațială sovietică „Luna-9" și 
apoi de „Luna-13",

Succesul
Magdalenei Popa

la Barcelona
Recent, s-a întors în țară ba

lerina Magdalena Popa, după 
turneul întreprins în Spania, 
unde a luat parte la Marele fes
tival de primăvară — 1967 de la 
Barcelona, tradițională manifes
tare artistică la care participă 
prestigioase formații de balet. 
Presa spaniolă a consemnat 
succesul obținut de balerina ro
mână. Astfel, ziarul „LA PREN- 
SA". scrie : „In Glsclle, vom 
sublinia excelenta interpretare 
a artistei Magdalena Popa, pri
mă balerină a Teatrului de ope
ră din București care a inter
pretat cu un puternic drama
tism și o impresionantă natura
lețe... Ea a demonstrat nu nu
mai calitățile sale excelente de 
mare dansatoare, ci și însușirile 
sale scenice". La rîndul său, 
ziarul „EL NOTICIERO UNI
VERSAL" consemnează : Prim- 
balerina Magdalena Popa de la 
Teatrul de operă din București, 
a dat operei Giselle toate nuan
țele într-o interpretare expre
sivă și fermecătoare, demons- 
trînd magnific în același timp 
o perfectă tehnică". Referindu- 
se la Magdalena Popa, ziarul 
„DIARIO DE BARCELONA" 
apreciază că balerina română 
„a rezolvat complet factorul 
tehnic și știe să traducă la per
fecție întreaga concepție tema
tică și de stil a operei“. Ziarul 
„TELE EXPRES" vorbește des
pre Magdalena Popa ca despre 
„o Giselle foarte emotivă, mai 
ales prin delicatețea și prin ta
lentul expresiv al gestului său".

CAZUL
BEIDAS

CURTEA SUPREMA a Brazi
liei s-a pronunțat miercuri îm
potriva extrădării imediate a 
Iui Youssef Beidas, fostul direc
tor general al Băncii libaneze 
„Intra".

Curtea Supremă a considerat 
că problema nu a fost elucidată 
în suficientă măsură șl a fixat 
un termen de 45 de zile pentru 
reluarea cazului.
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POTRIVIT unni sondaj al In- 
itutului american Gallup. e- 
;cuat in rindurile a 2 137 pre- 
idinți districtuali ai partidului 
’publicau, Richard Nixon și 
dualul președinte Lyndon 
ohnson au cele mai mari șanse 
e a fi desemnați candidații ce- 
>r două mari partide america- 
e pentru viitoarele alegeri pre- 
idențiale din 1.968. Referitor la 
ventualul candidat din partea 
artidului republican, 1 237 din- 
re cei care și-au exprimat po- 
iția l-au indicat pe Nixon. în 
imp ce pentru guvernatorul

stalului Michigan, George Ro- 
mney. nu au votat decît 510 
persoane. Potrivit sondajului, 
președintele Johnson. a obținut 
1 185 de voturi față de 715 reali
zate de senatorul Robert Ke- 
nnedv.

LA BAZA argentiniană de 
cercetări științifice „Sebral" din 
Antarctica mercurul termome- 
trului a coborît miercuri la 67 
grade Celsius sub zero, ceea ce 
reprezintă cea mai scăzută tem
peratură înregistrată de la în
ființarea bazei. în 1904.

UN AN ÎNTÎRZIERE?
Din cauza incendiu- 

ui de la 27 ianua- 
ie al cabinei spațiale 
Apollo-l“. lansarea 
irimilor cosmonauți 
imericani in direcția 
Lunii va fi intîrziată 
m cel ' ițin un an, a 
leclarat George Mue- 
ler, directorul zboru
rilor cu echipaj din 
radrul N.A.S.A. Există 
mele șanșe, a arătal 
Hueller, ca acest lu
au să se petreacă, to
tuși, înainte de anul 
1970.

In legătură cu sta
diul actual al pregă
tirilor N.A.S.A. pen-

tru atingerea acestui 
obiectiv, s-a anunțat 
că noua cabină spa
țială „Apollo-l" se a- 
flă pe linia dc asam
blare a uzinei de la 
Downey (California) 
a companiei „North 
American Aviation“.

Ln Washington a 
continuat, in acest 
timp, ancheta efectu
ată de subcomisia 
spațială a Camerei 
Reprezentanților în 
legătură cu incendiul 
în care și-au pierdut 
viața cosmonauții a- 
mericani V. Gricsom.

E. White și R. Cha- 
ffee. James Wcbb, di
rectorul general al 
N.A.S.A. a adus din 
nou critici companiei 
,.North American A- 
viation“ principalul 
furnizor pentru pro
gramul „Apollo“ arâ- 
lînd că încă din luna 
decembrie 1965, con
ducerea N.A.S.A. a 
reproșat companiei 
„livrarea unor echi
pamente prezentînd 
defecțiuni, întinde
rea executării unor 
comenzi importante și 
majorarea prețurilor".

„TOOTS“, o pisică siameză 
este singura moștenitoare a 
unei averi de 50 000 de dolari, 
care i-a fost lăsată dc d-na Ha- 
zel Kurrus Mathein, decedată de 
curind. Testamentul d-nei Mat
hein dă pisica în îngrijirea unei 
prietene a sale, care este autori
zată să conviețuiască cu „Toots" 
fără să plătească chirie. Numai 
după moartea pisicii averea va 
putea fi reîmpărțită de nepoții 
și nepoatele d-nci Mathein.

UN AVION „Britania“ aparți- 
nînd companiei elvețiene „Glo
be Airu și avînd la bord 128 
persoane, s-a prăbușit miercuri 
noaptea in cursul unei furtuni 
puternice, în apropierea aero
portului din Nicosia. Catastrofa 
a provocat moartea a 123 de 
persoane. Cinci supraviețuitori, 
grav răniți, au fost transportați 
imediat la spitalul din capitala 
Ciprului.

Avionul plecase din Bangkok 
și se îndrepta spre Elveția, ur
mînd să facă o escală la Cairo, 
dar a fost deviat spre Cipru din 
cauza timpului nefavorabil.

DOCTORUL american Geor- 
ges Ungar, de la universitatea 
„Baylor“ din Houston (Texas), 
a demonstrat că este posibilă 
transmiterea gîndirii între ani
male, cu ajutorul unor injecții 
conținind extract de creier. In
tr-o comunicare prezentată la 
Congresul Federației americane 
a societăților de biologie expe
rimentală, omul de știință ame
rican a relatat modul în care

MOSCOVA : Obeliscul în cin
stea cuceritorilor cosmosului

a „învățat“ o serie de cobai să 
se descurce într-un labirint, ino- 
culîndu-le extract de creier 
provenit de la cobai care cu
noșteau ieșirea acestuia.

LA COPENHAGA sc află o de
legație economică bulgară con
dusă dc Avvakum Branicev, 
președintele Camerei de Co
merț a R. P. Bulgaria. Membrii 
delegației s-au întilnit cu re
prezentanți ai cercurilor co
merciale daneze, cu care au 
discutat posibilitățile extinderii 
și întăririi relațiilor economice 
bulgaro-daneze.

O PERUVIANA în vîrstă de 
19 ani, Josefina Borda, a născut 
o fetiță cîntărind 10,800 kg și 
care prezintă aspectul unui co
pil de 4 luni. Atît mama cit șl 
copilul sînt sănătoși.

PESTE 1 000 de muncitori de 
Ia mina de zino „San Jose" au 
fost concediațl ca urmare a or
dinului întreprinderii bollvicnc 
dc stat „Comibol" dc a se sus
penda extracția minereului de 
zinc pc o perioadă de cel puțin 
patru luni. Președintele „Comi- 
bol", colonelul Juan Lechln Su- 
arez, a declarat că această mă
sură a fost luată ca urmare a 
reducerii vînzărllor de zinc pe 
piața Internațională șl a scăde
rii productivității muncii. El a 
subilinat că vor fi făcute studii 
„pentru găsirea unor noi forme 
de exploatare în minele de stat 
bolivlene".

Vocea vinzâtoarei de 
portocale, inlonind o melo- 
pee stranie, acoperă zgo
motele pe care strada le 
colectează ;i le împrăștie 
cu o indiferență orientală. 
Căruciorul cu citrice se 
strecoară printre oameni și 
mașini repetînd, resemnat, 
de zeci de ori intr-o dimi
neață, traseul care începe 
Ungă Metaxa Sq uare și se 
isprăvește pc Ledra Street, 
acolo unde obloanele me
talice iau locul vitrinelor. 
Femeia voinică, cu fața 
brăzdată de riduri, între
rupe o clipă cintarea a- 
ceea tărăgănată pentru a 
arunca străzii o privire 
grăbită. Artera strimtă, cu 
trotuare liliputane, se fùn
ge la o întretăiere. Vitri
nele care adresează che
mări insistente trecătoru
lui au dispărut. Au dispă
rut și trecătorii. Sintem 
tot pe Ledra Street și nu 
s-a pierdut incă în aglo
merație silueta vinzâtoarei 
de portocale care-și împin
ge taraba ambulantă im
pasibilă, fără nădejdi și 
fără deznădejdi. De hote
lul în care locuim ne des
part 200—300 de metri. 
Negustorii care copiază 
gestica furnizorilor lor de 
pe malurile Tamisei, se 
găsesc prin apropiere. Dis
tanțele le putem măsura 
în metri. Doar cițiva. To
tuși, pe neașteptate, atmo
sfera se schimbă. Vocile 
învălmășite ale străzii s-au 
risipit. Pietonii și vehicu
lele nu mai înaintează, cl 
caută arterele lăturalnice. 
O cortină a tăcerii s-a co
borît. O tăcere apăsătoare, 
rău prevestitoare. Oamenii 
și-au părăsit locuințele șl 
dughenele. Casele au o în
fățișare tristă. Saci de ni
sip acoperă ferestrele la 
care, odinioară, mîini pri
cepute de gospodine așe
zau flori. Acum, amenin
țătoare, o mitralieră grea 
se odihnește pe intăritura 
de pulbere aurie. Pc cal- 
darîm răsună monoton pa
șii sentinelelor. Băiețandrl 
blonzi, veniți din îndepăr
tata Scandinavie, veghează 
plictisiți labirintul de 
străzi înguste. La etajul 
unei clădiri gălbejite, flu
tură un drapel albastru : 
recunoaștem emblema 
O.N.U.

Sîrma ghimpată ampu
tează strada. Butoaie me
talice vopsite în culoarea

pe plajă ca niște turiști 
fără griji, încercind să a- 
dune pe pielea lor albi
cioasă stropi de soare. 
Cind astrul se retrage in 
reședința nocturnă, băieții 
cu căști albastre încep o- 
bișnuita promenadă în 
centrul Nicosiei după care 
își stabilesc cartierul gene
ral la harurile cu st reap- 
tease „numai pentru tru
pele O.N.U.". Cum simțul 
negoțului nu lipsește local
nicilor, am putut vedea în 
Nicosia o secvență din... 
Copenhaga : un restaurant 
cu firma în daneză, cu 
preparate după gustul nor
dicilor și cu chelneri care 
au învățat limba lui An
dersen.

Mașina a lăsat în urmă 
clădirea telegrafului care 
împrumută, grație parape
telor din saci cu nisip, 
înfățișarea unei fortărețe. 
Militarii greci sînt la po
sturile lor. Urmăresc a- 
tenți vehiculul și pe călă-

cicliști și am ajuns în piața 
Ataturk. Un zid imbătrî- 
nit stringe ca un brîu car
tierele : zidul pe care l-am 
întilnit și „dincolo". In 
piața calmă, un monument 
de proporții reduse, lipsit 
de spectaculos — coloana 
venefiană în granit cenu
șiu. Strada pare împovă
rată de incertitudini. Oa
menii, copiii, casele, pră
văliile au o tristețe cu iz
voare adinei. Zăbovim lin
gă catedrala gotică deve
nită moscheea Sclimiyâ 
încă din 1571. In apropiere, 
în paragină, Bedestanul, 
prețios monument gotic 
din secolul XIV.

„Linia verde" nu-i de
parte. O ghicim printre ca
sele gîrbovite deasupra că
rora se înfruntă drapelele. 
Dar în aceeași zi, cind în 
drum spre Kyrenia o regă
sim în munți, ne simțim 
stăpîniți de tulburare. 
Muntele ne însoțește pînă 
în vecinătatea mării. Ln o
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Catedrala devenită moschee : Selimiyé

„Linia verde“ se află departe de acest colț liniștit al Nicosiei.

doliului semnalizează peri
colul care pîndește pe cei 
neprevăzători. Dincolo de 
aceste butoaie începe ne
cunoscutul. Sintem pe „li
nia verde", la granița în
semnată cu sînge dintre 
cartierele grecești și tur
cești ale Nicosiei. Tactico- 
șii danezi își plimbă puș
tile pe lingă zidurile oste
nite, ferinilu-se chiar și de 
vlăguitul soare de martie. 
Par nedumeriți. Mi-i ima
ginez în staluri la un spec
tacol pe care nu-l înțeleg. 
Insula aceasta din Medite- 
rană, cu clima ei blinda 
și vegetația luxuriantă, le 
oferă doar o apreciabilă 
doză de exotism, suficien
tă pentru a le hrăni curio
zitatea turistică. La Fama- 
gusta, într-o dimineață cu 
vînt rece și o temperatură 
la care noi, cei de Ungă 
Dunăre, nu ne dăruim îm
brățișărilor mării, scandi
navii care lăsaseră puștile 
în cazarmă erau prezenți

tori. Obstacolele din bu
toaie metalice, cărora li se 
adaugă o împletitură de 
sîrma ghimpată, obligă pe 
șofer la un scurt slalom. 
Tăceri neliniștitoare plutesc 
peste strada mutilată. Sin
tem pe pămîntul „nimă- 
nui‘\ Pe aristocraticul 
„Ledra Hotel", locuința 
destinată ofițerilor din tru
pele O.N.U., stă instalat a- 
celași drapel albastru. Îna
intăm cîțiva metri, facem 
încă un slalom printre bu
toaie și un polițist mustă
cios duce mina la chipiu 
Steagul cu semilună ține 
locul inscripțiilor pe gra
nița imaginară : sintem în 
zona turcă. Aceeași stradă, 
același cartier, același oraș. 
„Linia verde" înseamnă, 
însă, un front pe care a- 
calmiile sînt înșelătoare. 
Oricînd un glonte pornit la 
întîmplare poate readuce 
furtuna luptei.

Un viraj, ocolim cîteva 
străzi pe care pedalează 
fără grabă o duzină de bi-

bifurcație de drumuri „căș
tile albastre" își fac apari
ția. „Linia verde" a escala
dat și înălțimile împădu
rite. Prezența nordicilor 
înarmați, posturile întărite, 
linia de demarcație ți se 
înfățișează, aici, in toată 
absurditatea tor. Monahii 
de la Bellapais, lăcaș con
struit în secolul XIII, pri
vesc temători și cu nemul
țumire oaspeții scandinavi 
ce poartă pistolul automat 
și au alungat, fără voia lo', 
pașnicii drumeți de altă 
dată. Faimosul castel St. 
Hilarion, cățărat pe stînca 
dezgolită, și-a închis por
țile pentru turiști. Militar 
cu mitraliere pîndesc oă 
rările.

Cîteva curbe pe șoseau- 
îngustă și se ivește marea 
de un albastru inefabil, a- 
demenindu-ne către vi
sare. „Linia verde" a ră
mas la porțile Kyreniei...
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