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ÎN UZINE

ȘI PE OGOARE

S^Organ al Comitetului Central al P.M.R.

Pe graficul 
petroliștilor

MOINEȘTI (coresp. „Scînteii'). 
— Pe Valea Tazlăului, la sondele 
care aparțin schelei Moinești, 
brigăzile de extracție și de inter
venție înscriu zilnic noi succese 
pe graficul întrecerii socialiste. 

\ Brigadă de producție condusă de 
Vasile ispir se evidențiază prin 
măsurile pe care le aplică pentru 
creșterea debitului sondelor. 
Montorii brigăzii au executat zi
lele acestea un tratament cu 
solvenți ; de la începutul anului 
ei au făcut 6 asemenea opera
ții tehnice, care au dus la 
creșterea debitului sondelor cu 
5,7 la sută. Prin repararea sondei 
nr. 915 și prin efectuarea unei 
fisurări hidraulice, producția a- 
cesteia a sporit de 3 ori.

Rezultate însemnate în între
cerea socialistă obțin și brigăzile 
de petroliști conduse de Ion 
Popa și Constantin Cazan. Briga
da lui Constantin Cazan a făcut 
recent o cimentare la sonda nr. 
773, redînd-o astfel producției. 
Acum lucrează la reactivarea al
tei sonde care a și început să dea 
zilnic cîteva tone de țiței.

Oameni vrednici și cu inițiati
vă, muncitorii din brigăzile de 
intervenție conduse de Gheorghe 
Adam și Constantin Niță acordă 
o grijă deosebită îmbunătățirii 
calității intervențiilor la sonde. 
Organizîndu-și mai bine munca, 
folosind dispozitive mecanice de 
înșurubat și deșurubat țevile de 
extracție, muncitorii din aceste

REGIUNEA GALATI

50000 ha însămânțate
GALAȚI (coresp. „Scînteii").— 

în ultimele zile în regiunea Ga
lați lucrările agricole de pri
măvară s-au intensificat. în 
cooperativele agricole de pro
ducție din raioanele Brăila, 
Făurei și Galați, precum și în 
unitățile trustului Gostat Brăi- 

i la au fost semănate toate cul- 
! turtle din prima urgență. Pînă

La semănatul culturilor timpurii EXAMENUL PERFORMANȚELOR

întrecerii

brigăzi au redus timpul de Inter
venție cu 17—21 la sută.

Munca rodnică a petroliștilor 
din schela Moinești se concreti
zează în sutele de tone de țiței, 
în cele 227 tone de gazolină și 
877 000 mc de gaze utilizabile 
date peste plan de la începutul 
anului și pînă în prezent. Efortu
rile petroliștilor pentru realizarea 
planului și a angajamentelor sînt 
sprijinite prin aplicarea a nu
meroase măsuri tehnico-organiza- 
torice. Am aflat de la directorul 
schelei că pentru sporirea debitu
lui sondelor au fost executate în 
acest an 120 de tratamente cu 
solvenți, 12 tratamente combinate, 
6 perforări adiționale ; la multe 
sonde s-au efectuat fisurări 
hidraulice și curățări. Prin extin
derea metodelor moderne de ex
tracție, productivitatea muncii a 
sporit, în primele două luni, cu 
3,4 la sută iață de plan. Creșterea 
producției și productivității mun
cii a influențat în mod pozitiv și 
realizarea indicatorilor financiari. 
Numai în lunile ianuarie și fe
bruarie s-au realizat economii 
suplimentare la prețul de cost în 
valoare de 409 000 lei și beneficii 
peste plan de 1 173 000 lei.

Petroliștii schelei muncesc în 
aceste zile fără preget pentru 
a-și îndeplini în mod exemplar 
planul pe primul trimestru și, o 
dată cu acesta, pentru a înscrie 
noi rezultate în realizarea anga
jamentelor.

în prezent în regiunea Galați 
s-au însămînțat cu mazăre, 
borceag, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui și alte culturi a- 
proape 50 000 ha. O dată cu 
această lucrare se muncește in
tens la pregătirea terenului 
pentru porumb. Au fost gri
pate ogoarele de toamnă pe 
79 S00 ha.

Biblioteca Cem-,a
Regională
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■ AMFITEATRE IN SOARE
de Ștefan Luca 
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■ PINTEA
de Oscar Walter Cisek

PROLETARI BIN

împăduriri

Lucrări de modernizare

creșterii 
produc- 
și reac- 
dirijare

artificiale Hațeg etc. în 
unde

de primăvară

Constituirea Comitetului

Colectivul de muncitori. Ingineri 
și tehnicieni de Ia uzinele „Re
publica" din Capitală a obținut 
rezultate însemnate in îndeplini
rea planului și a angajamentelor 
luate in întrecerea socialistă. De 
la începutul anului, laminatorii 
au dat peste plan 1 100 tone de 
țevi; ponderea producției de țevi 
de calitatea I este 87 la sută. In 
fotografie : laminorul de 8 țoii

în industria sticlăriei
La fabrica de sticlă Tomești — re

giunea Banat — a început să funcțio
neze în această lună o secție nouă de 
sticlărie fină de menaj. Lucrări de mo
dernizare se execută și la fabrica „Vic
toria muncii" din Poiana Codrului. La 
întreprinderea din Avrig se află în con
strucție o hală nouă, în care vor fi mon
tate utilaje moderne pentru mecaniza
rea operațiunilor de amestec a rețetelor 
de sticlă.

■ Studiul ideologic 
al cadrelor 
didactice

■ Răsfoind presa 
străină

(pag. a V-a)

Vineri la amiază a avut loc șe
dința de constituire, a Comitetului 
național de pregătire a celui de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru solidari
tate, pace și prietenie, care va avea 
loc la Alger între 28 iulie și 7 august 
a. c.

în Comitetul național au fost aleși 
31 de membri — tineri muncitori, 
țărani-muncitori, studenți, conducă-

Practica de diplomă
a viitorilor ingineri agronomi

în aceste zile, aproape 1100 de stu
denți din ultimul an al facultăților 
de agricultură, medicină veterinară 
și horticultură de la cele 5 institute 
agronomice din țară își efectuează 
practica de documentare pentru 
elaborarea proiectului de diplomă 
în gospodării agricole de stat, sta
țiuni de mașini și tractoare, stațiuni 
experimentale, cooperative agricole 
de producție.

Ca și în alți ani, tinerii care peste 
cîteva luni vor susține examenul de 
stat au fost sprijiniți să valorifice 
întregul'volum de cunoștințe dobîn- 
dite pe parcursul anilor de studii, 
să fie la curent cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii agrico
le. Conducerile institutelor agrono
mice au ales ca locuri de practică 
pentru studenții din ultimul an gos
podării de stat și cooperative agri
cole multilateral dezvoltate, situate 
în condiții climatice și pedologice 
specifice țării noastre. Printre aces
tea întîlnim numeroase unități cu-

national al Festivalului
9

Studenților de la Alger
tori ai unor instituții culturale cen
trale, oameni de știință și artă, re
prezentanți ai unor organizații ob
ștești, activiști de partid și ai U.T.M., 
sportivi și alții.

Ca președinte al Comitetului na
țional a fost ales Radu Beligan, ar
tist al poporului, președintele Con
siliului teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă.

noscute pentru rezultate superioare 
în producție : gospodăriile agricole 
de stat Fetești, Sighișoara, Scînteia, 
stațiunile experimentale din Ștefă- 
nești, Fălticeni, Centrul de însă- 
mînțări < .......... ” ' _
unitățile agricole socialiste 
se află la practică, viitorii spe
cialiști cercetează teme ca: Teh
nica producerii de sămînță ; Sis
teme de irigare a fînețelor și livezi
lor în cooperative agricole de pro
ducție ; Forme înalte de conducere 
a viței de vie în vederea 
cantitative și calitative a 
țiilor de struguri; Evoluția 
ția la operații de tăiere și 
a ramurilor de măr și păr ; Cerce
tări privind condițiile de obținere 
și prelucrare a laptelui etc. Ei sînt 
ajutați îndeaproape de profesori, 
cercetători, conducători ai unităților 
agricole socialiste, specialiști cu ex
periență bogată în procesul de pro
ducție.

de partid și guvernamentale a II. P. Chineze
în ziua de 26 martie, delegația de 

partid și guvernamentală a R. P. 
Chineze, din care fac parte Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, conducătorul delegației, Se Fu- 
ciji, membru al C.C, al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
conducător adjunct al delegației, Ci- 
jan Han-fu, membru supleant al 
C.C. al Partidului Comunist Chinez, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ciao I-ming, membru su
pleant al C. C. al Partidului Comu
nist Chinez, șef adjunct de secție la

PITEȘTI (coresp. „Scînteii"). —
în ultimii 5 ani în regiunea Argeș au 

fost făcute plantații silvice pe 36 000 ha. 
O pondere mare au specule repede 
crescătoare și cu valoare economică ri
dicată ca plop, duglas, larice etc. în 
planul de împădurire din anul acesta, 
de 7 000 ha, plopul ocupă 2 000 de hec
tare, iar duglasul 1 500 ha. Suprafețe 
întinse vor fi împădurite cu molid și 
brad din speciile autohtone. Pentru a 
asigura un material săditor de calitate, 
o serie întreagă de pepiniere, între care 
cele de la Govora și Găiești, au fost do
tate cu instalații de udat, împrăștiat 
îngrășăminte și de combatere a dăună
torilor. De cîteva zile, în ocoalele sil
vice Băbeni, Horezu, Slatina, Drăgă- 
șani, Topol oveni și altele au început 
împăduririle de primăvară. Au și fost 
plantate primele 100 de hectare.

C.C. al P.C. Chinez, Liu Fan, amba
sadorul R. P. Chineze în R. P. Ro- 
mînă, și Lo Cing-ciang, secretar ge
neral adjunct al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a făcut o vizită da 
C.C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoi
ca, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol. Au luat parte tovarășii Mi
hail Florescu, membru al C.C. al 
P.M.R., ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, și Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească. După vizită a avut 
loc o masă tovărășească.

CRAIOVA (coresp. „Scînteii"). 
— Pe cîmpiile raionului Filiași se 
muncește din plin la întreținerea 
semănăturilor de toamnă, la 
pregătirea terenurilor care vor fi 
însămînțate în această primăva
ră, se lucrează în vii și livezi, în 
grădinile de legume. Pînă de cu
rii peste 3 000 de hectare cul-

La semănat, pe ogoarele gospo
dăriei agricole de stat „Drumu’ 
subțire", din trustul Gostat Călă

rași

tivate cu cereale de toamnă au 
si fost grăpate. De asemenea, pe 
mai mult de 1100 de hectare 
s-au executat arături de primă
vară, iar 1 500 de hectare arate 
în toamnă au fost grăpate. A- 
proape 600 de hectare au fost în
sămînțate cu ovăz, mazăre, legu
me etc. în 31 de cooperative a- 
gricole din cele. 35 existente în 
raion, în ziua de 24 martie, s-a 
terminat însămînțarea culturilor 
din epoca I. Primii care au în
cheiat această lucrare au fost 
țăranii cooperatori din comunele 
lonești, Filiași, Plopșor și Ne
grești. Tot pînă la această dată, 
pentru a spori rodnicia pămîn- 
tului, în raion s-au încorporat în 
sol peste 
grajd și 
chimice.

De doi 
ogoarele cooperativei agricole de 
producție din Buicești, tractoris
tul Marius Petrescu este distins 
cu insigna de fruntaș în întrece
rea socialistă pentru rezultatele 
obținute în campaniile 
împreună cu tovarășii 
deservesc cooperativa 
din Buicești, a pregătit 
prielnice mai mult de 
te din suprafața prevăzută, 
tractoriștii din brigăzile conduse 
de Marin Udroiu; Petre Constan- 
tinescu, Vasile Bătrînu, Dumitru 
Cîrjan, Dumitru Olaru și alții își 
îngrijesc cu răspundere tractoa
rele și folosesc fiecare zi bună de 
lucru.

Pe terenurile cooperativei agri
cole de producție „8 Mai" din 
Răcari, brigăzile de țărani coo
peratori conduse de Constantin 
M. Popescu, State Cojocaru și al
tele, lucrează la pregătirea tere
nului, însămînțează, încorporează 
în sol îngrășăminte chimice și 
organice.

în curînd va începe semănatul 
porumbului. Pentru ca această 
lucrare să se execute la timpul 
optim și la un nivel agrotehnic 
superior, consiliul agricol raional 
a repartizat specialiștii săi 
lingă cooperativele agricole, 
vor îndruma concret, la fața 
cului, consiliile de conducere 
brigăzile de mecanizatori în pre
gătirea terenurilor destinate a- 
cestei culturi.

Laboratorul „vede tot"
Cum se scrie biografia
unei mașini 
îmbunătățiri din mers

15 000 tone de gunoi de
700 tone îngrășăminte

ani de cînd lucrează pe

agricole, 
săi, care 
agricolă 
în zilele 
jumăta-

Și

pe 
Ei 

lo
ri

De cîțiva ani, fiecare utilaj sau 
mașină agricolă nouă, înainte de a 
intra în fabricația de serie, trece ne
apărat și prin Stațiunea de încercare 
și omologare a mașinilor agricole din 
apropierea Capitalei, pentru a primi 
certificatul care-i deschide cale li
beră spre ogoare. Lucrătorii stațiu
nii le supun pe toate unui minuțios 
examen.

De fiecare dată cînd încep încer
cările unei mașini, cele mai mari 
emoții le au cei ce îndeplinesc ro
lul de profesori examinatori. E fi
resc. Verdictul lor implică o foarte 
mare răspundere. încă înainte de a 
lua mașina în primire, specialiștii 
din stațiune încep să se pregăteas
că intens. Ei fac cercetări compara
tive asupra eficienței economice a 
diferitelor agregate similare, elabo
rează metodici speciale de încer
care. Pentru a pătrunde în struc
tura intimă a mașinii și a de
monstra cauzele eventualelor defi
ciențe, ajutînd astfel pe proiectant 
sau pe executant să le remedieze, 
în atelierele și laboratoarele stațiu
nii se amenajează standuri de pro
be, se confecționează dispozitive și 
aparatură de mare precizie. Nu în- 
tîmplător cel mai solicitat este 
laboratorul de măsurători tensiome- 
trice, înzestrat cu aparate moder
ne: oscilografe, amplificatoare, dis
pozitive de verificat și reglaj ele. 
Vrei să măsori, de exemplu, trepi
dația la care este supusă o piesă 
oarecare. Se fixează pe ea un „nerv 
tactil" — o marcă tensiometrică mi
nusculă care simte pînă și vibrații 
aproape imperceptibile. Zeci de ast
fel de mărci palpează riecontenit 
nenumărate piese, iar dispozitive 
speciale transformă rapid în im
pulsuri electrice fiecare constatare.

Aparate speciale filmează rapid — 
la 300 pînă la 4 000 de secvențe 
secundă — procesul tehnologic 
lucru al fiecărei mașini, pentru 
apoi, cînd filmul este proiectat 
viteză normală, specialiștii să-l

Madrid

Pupitrul de comanda al laboratorului mobil

victimă în campania 
desfășurată în acest 
rație radiotelevizată, 
son a anunțat că agenții Biroului fede
ral de investigații au arestat patru per
soane implicate în asasinarea acestei 
femei albe. Cei patru arestați sînt mem
bri ai organizației Ku Klux Klan.

antisegregaționistă 
stat. într-o deda- 
președintele John-

de
pe 
de 
ca 
cu 
poată analiza în detaliu. De multe 
ori aceste filme sînt vizionate și de

reprezentanți ai întreprinderilor de 
proiectare și execuție. Imaginile de 
pe peliculă te duc imediat la suban- 
samblele mașinii care sînt suscep
tibile de eventuale îmbunătățiri. Pe 
baza acestor verificări, pot fi alese 
cele mai bune soluții constructive 
pentru fiecare tip de mașină în 
parte.

Cum se desfășoară un astfel de 
examen? Să reconstituim unul din 
ele, întoreîndu-ne cu un an și ceva 
în urmă. în stațiune a sosit semă
nătoarea de precizie SPC-6. După 
o expertiză tehnică obișnuită, a fost 
dusă în laborator, unde se pregătise 
un stand de încercare. Pe o plat
formă de beton erau .așezate 
mai multe benzi de nisip. Mașina a 
început să fie plimbată de la un cap 
la altul, semănînd boabele în nisip 
Operația era filmată cu ajutorul 
unui dispozitiv cu celulă fotoelec- 
trică montat pe unul din distribui
toare. De fiecare dată pelicula arăta 
exact cîte boabe au fost semă
nate pe o anumită distanță. Iar boa
bele, la rîndul lor, puteau fi lesne 
scoase din nisip și numărate.

încercările de laborator nu pot f i 
însă întotdeauna îndeajuns de edi
ficatoare. Important este să vezi 
cum lucrează mașina în condiții 
normale de exploatare. în jurul sta
țiunii se află un teren destinat încer
cării utilajelor în producție. O se 
mănătoare a fost scoasă în cîmp 
Alături de ea înaintează în același 
ritm un microbuz încărcat cu apa
ratură de măsurare și reglaj. De la 
pupitrul de comandă al laborato
rului mobil, specialiștii urmăresc

•

mașina în timpul lucrului. Cum se 
va comporta semănătoarea pe so
luri mai grele, ca cele din Banat, 
sau mai ușoare, cum sînt cele din 
Dobrogea? în toate regiunile țării, 
stațiunea are o rețea de puncte de 
încercare. Și iată-i pe examinatori 
la drum. încercările au continuat în 
multe gospodării de stat și coopera
tive agricole de producție, ai căror 
specialiști, în calitatea de viitori be
neficiari, sînt chemați să-și spună 
și ei punctul de vedere asupra agre
gatelor care bat la porțile agricul
turii. Abia acum s-a încheiat ciclul 
de experimentări.

Este suficient să se semnaleze o 
defecțiune în cursul unei probe și, 
obligatoriu, ciclul încercărilor este 
reluat de la început, pînă cînd Ia 
toate examinările mașina dă răspun
surile scontate. Pentru ca tractorul 
universal 650 să treacă toate încer
cările și să .corespundă cerințelor 
tehnicii actuale, inginerii Ion Deme- 
trescu, Ion Ciucă și V. Rădulescu 
au efectuat peste o sută de mii de 
măsurători.

în mod firesc, faza de încercare 
iu reprezintă doar o simplă veri- 
icare a mașinilor agricole. în acest 

timp li se aduc și importante per
fecționări.

în activitatea colectivului stațiunii 
exigența joacă rolul principal. De 
aceasta depinde în fond contribuția 
sa la înzestrarea agriculturii cu uti
laje și mașini de 
situate la nivelul 
ale producției.

După o perioada de liniște, care a 
durat aproximativ două săptămîni, vineri 
au fost reluate la Madrid demonstrațiile 
studenților spanioli. La 26 martie apro
ximativ 2 500 de studenți s-au întrunit 
în cadrul unui miting în centrul capitalei 
spaniole cerînd guvernului să accepte 
schimbarea actualelor sindicate studen
țești din universități. Poliția a intervenit 
cu brutalitate împrăștiindu-i pe manifes- 
tanți. Au fost operate arestări.

AU FOST AMÎNATE alegerile ge
nerale din Bolivia care urmau să 
aibă loc la 26 septembrie. Nu s-au 
dat precizări asupra datei la care 
vor avea loc.

Maroc

Republica Dominicană
Manifestafii la Fez 
și Marrakech

înaltă tehnicitate, 
cerințelor actuale

Dumitru TIRCOB

Polițiști și armată 
împotriva greviștilor

Poliția și forțe armate dominicane 
au trecut la represiuni împotriva 
muncitorilor din centrul de prelu
crare a zahărului „La Romana", care 
se află în grevă începînd de la 6 
februarie. Poliția a arestat un mare 
număr de muncitori. Legea promul
gată de triumviratul din Republica 
Dominicană prin care se interzice 
dreptul la grevă, invocîndu-se „in
terese naționale", a fost respinsă de 
către muncitorii greviști. Ei au hotă- 
rît să continue greva pînă la victoria 
finală.

ÎN APROPIERE DE MONTGO
MERY, pe 
spre Selma, 
asasinată la 
cu un foc 
ticipat la

drumul de întoarcere 
Viola Liuzzo a 
volanul mașinii 

de revolver. Ea a 
marșul organizat în spriji

nul cererilor de respectare a drepturilor 
civile ale populației de culoare de că
tre autoritățile statului Alabama. Mamă 
a cinci copii, Viola Liuzzo. este a treia

fost 
sale 
par-

După ce forțele polițienești și ar
mata au restabilit ordinea la Casa
blanca și Rabat, în cursul zilei de 
joi au fost semnalate noi manifesta
ții ale studenților și elevilor maro
cani din localitățile Fez și Marra
kech. Deși nu au avut loc inciden
te violente, autoritățile au ordonat 
închiderea unor magazine și insti
tuirea de restricții.

La Casablanca, tribunalul regio
nal a început joi procesul primului 
grup de manifestanți, arestați cu 
prilejul ciocnirilor violente de marți 
după-amiază. Au fost pronunțate 
40 de condamnări la cîte doi ani 
închisoare și la diverse amenzi. 
Atît la Casablanca cît și la Rabat, 
poliția și armata sînt pregătite să 
intervină în cazul unor noi mani
festații.

intenția autorităților 
R.F.G. de a organiza în luna aprilie 
o ședință a Bundestagului in Berli
nul occidental este apreciată ca o 
acțiune ilegală în notele adresate de 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. ambasadelor S.U.A., Marii 
Britanii și Franței la Moscova.
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STUDIUL IDEOLOGIC

operativa

stu-

Sfirșit de martie în Cișmigiu

peste a 21)1) de cadre---- ------
la studiul individual au fost

ÎN MOD DIFERENȚIAT
AL CADRELOR DIDACTICE

în decursul ultimilor ani, cea mai 
mare parte a cadrelor didactice din 
regiunea noastră au parcurs ciclul de. 
studii ideologice de cinci ani. Avînd în 
vedere cunoștințele bogate pe care și 
le-au însușit, .dorința lor. de a apro-

'■individual, le dau unele explicații- și 
îndrumări. Expunerile și consulta
țiile organizate cu prilejul - va
canțelor sînt și ele binevenite. Toa-. 
te acestea însă nu sînt suficiente. Pen
tru a asigura un sistem permanent de 

funda ideologia marxism-leninismului, ajutorare în studiu a cadrelor didac
tice de la sate, comitetul regional și-a 
propus să organizeze, pe lîngă ca
binetele raionale de partid, colec
tive din rîndul cadrelor didactice și 
altor intelectuali cu o bună pregătire 
ideologică, care., să dea consultații pe 
comune și centre de comune.

Pentru toate temele de 
diu, bibliografiile au fost elabo
rate de cabinetul regional de partid. 
Ele cuprind lucrări ale clasici
lor marxism-leninismului, documen
te ale partidului nostru, lucrări origi
nale apărute în țară, care au contin
gență cu tema de studiu, articole din 
revistele teoretice și de specialitate. 
Cabinetul regional urmărește cu o 
deosebită grijă ca bibliografiile să fie 
mereu completate cu documentele de 
partid și alte materiale noi care apar. 
Seminariile au evidențiat că multe ca
dre didactice au studiat cu conștiin
ciozitate materialul recomandat. Une
ori însă studiul se rezumă la citirea 
unor lecții din manuale și broșuri de 
popularizare. La aceasta contribuie și 
faptul că multe biblioteci comunale 
nu dispun de toată literatura politică 
necesară. Remedierea acestei situații 
ește în , atenția organelor de partid. .

Seminariile, sîn.t interesante în . mă-. 
sura în care ele nu se reduc la veri-, 
ficarea școlărească a cunoștințelor 
ci prilejuiesc o dezbatere vie, 
creatoare a problemelor, îi stimulea
ză pe. participanți. la analiza și inter
pretarea diferitelor fenomene econo
mice, sociale. Un rol însemnat în a- 
ceastă privință revine lectorilor, celor 
care conduc seminariile. Pentru per
fecționarea lor, ne propunem să intro
ducem un sistem mai complex de 
pregătire, care să cuprindă expuneri și 
dezbateri.

Desfășurarea seminariilor din va
canța de iarnă a fost stînjenită de fap
tul că acestea au avut loc în aceeași 
Perioadă în aproape toate raioanele, 

n vacanța de primăvară, au fost 
luate măsuri de eșalonare a semina
riilor pentru a se putea asigura condu
cerea lor de lectori . mai calificați. 
De asemenea, m acele cazuri 
în care toate cadrele didactice dintr-o 
comună, sau din 2—3 comune înve
cinate, studiază aceeași temă, dezba
terile s-au organizat în același loc 
pentru toți cursanții. In felul acesta 
se evită deplasarea cadrelor didactice.

Trăgînd toate concluziile din ex
periența de pînă acum, vom putea 
îmbunătăți continuu studiul ideologic 
al cadrelor didactice, corespunzător 
nivelului lor mâî înalt de pregătire 
și ...

comitetul regional de partid a orien
tat anul acesta cadrele didactice spre 
forme de studiu superioare celor frec
ventate anterior — universitatea sera
lă, studiul individual etc.

în organizarea. studiului s-a urmă
rit totodată o mai accentuată dife
rențiere, astfel ca fiecare învățător și 
profesor să poată studia ceea ce îl in
teresează cel mai mult și îi este de 
cel mai mare folos în activitatea sa la 
catedră. Astfel, la dispoziția celor 
peste 3 200 de cadre care s-au înscris 
la studiul individual au fost puse 
peste 20 de teme. între acestea figu
rează cunoscutele lucrări ale lui V. I. 
Lenin „Statul și Revoluția", „Materia
lism și empiriocriticism", culegerile 
V. I, Lenin „Despre oultură și artă", 
Marx-Engels „Despre artă și literatu
ră", probleme de economie politică ca, 
de pildă, criza generală a capitalismu
lui, legile economice ale socialismului, 
reproducția socialistă lărgită etc., pro
bleme de filozofie. Interesul cadrelor 
didactice pentru cunoașterea poziției 
partidului nostru față de problemele 
fundamentale ale dezvoltării mondiale 
contemporane se reflectă în faptul că 
pentru un număr foarte mare din cei. 
ce studiază individual,tema.de studiu 
pentru acest an este Declarația C.C. 
al P.M.R. din aprilie 1964.

Dezbaterile care se organizează pe
riodic în cadrul fiecărei grupe de 
studiu individual îi ajută- pe partici
panți în aprofundarea celor învățate. 
Pentru cadrele didactice din mediul 
urban s-au fixat 4—5 probleme asupra 
cărora să se facă dezbateri ; pentru 
învățătorii și profesorii din mediul ru
ral, dezbaterile se desfășoară în pe
rioada vacanțelor.

în luna ianuarie au avut loc pri
mele dezbateri la sate. Comitetul re
gional de partid a acordat o mare a- 
tenție pregătirii acestora. El a trimis 
40 de lectori oare au făcut expuneri 
și au dat consultații. In grupele care 
studiază Declarația Plenarei C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1964 și în alte ^ru
pe discuțiile au

Majoritatea cadrelor didactice 
din regiunea noastră studiază în 
mod organizat teoria marxist-leni- 
nistă fie individual, fie în cercuri 
de filozofie, economie politică, se
minarii teoretice. O dată cu apro
fundarea temelor stabilite în pro
gramul de studiu, cadrele didacti
ce doresc să fie informate asupra 
problemelor politice actuale, asu
pra noutăților din știință și tehni
că, din viața culturală. Pentru a 
răspunde acestei cerințe, Comite
tul regional de partid București, a 
inițiat organizarea unor expu
neri pentru toate cadrele didactice, 
indiferent dacă studiază sau nu în 
învățămînful de partid. Aceste ex
puneri se fac cu ocazia ședințelor 
cercurilor pedagogice, astfel’ îneîf 
să nu fie stînjenită = desfășurarea 
normală a învățămîntului în școli.

Explicarea temeinică a politicii 
P.M.R. și a transformărilor social-e- 
conomice pe care aplicarea ei le-a 
determinat în viața țării și a po
porului nostru, punerea în lu
mină a preocupărilor actuale 
ale partidului, a aprecierilor lui 
asupra problemelor interne și in
ternaționale 
biectiv pe 
expunerile

— iată un prim o- 
care-1 urmărim prin 
noastre. Astfel, în

toate raioanele, cadrelor didactice 
li s-ă vorbit despre învățătura mar- 
xist-leninistă, ca bază teoretică a 
politicii P.M.R., despre politica 
P.M.R. de industrializare socialistă 
a țării, despre victoria definitivă a 
socialismului fii R. P. Romînă, rolul 
economic al statului socialist, for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii în țara 
noastră.

Ținînd seama de importanța 
deosebită teoretică și practică a 
Declarației C.C. al P.M.R. din apri
lie 1964, am pregătit cîteva expu
neri speciale, între care amintim 
pe cele despre sistemul mondial 
socialist și relațiile dintre țările so
cialiste, despre unitatea mișcării 
comuniste mondiale.

Interesul manifestat de cadrele 
didactice pentru cunoașterea cu
ceririlor științei și tehnicii contem
porane a determinat comitetul re
gional să dezvolte activitatea în
cepută din anul școlar trecut în 
acest domeniu. Noi ne-am format 
părerea că cel mai bine este să 
organizăm informarea cadrelor 
didactice în mod diferențiat, pe 
specialități înrudite. Astfel, pen
tru profesorii de matematică, 
fizică și chimie s-au făcut ex-

Participare activă

puneri cu privire la însemnătatea 
noilor realizări din domeniul reac
țiilor termonucleare, mașinilor e- 
lectronice și calculului matematic 
pentru adîncirea cunoașterii lumii 
materiale ; profesorilor de științe 
naturale, geografie, agricultură li 
s-a vorbit despre progresele rea
lizate în cunoașterea atmosferei, 
ca urmare a cercetărilor în spațiul 
cosmic, despre problemele filo
zofice ale biologiei contempo
rane ; profesorilor de limba ro- 
mînă, limbi străine, istorie, despre 
desfășurarea revoluției populare 
în țara noasiră, realismul critic 
și realismul socialist. Un sprijin 
deosebit acordă biroul comitetului 
regional profesorilor care predau 
economia politică și socialismul 
științific în școlile medii de cultură 
generală, tehnice și profesionale, 
organizînd pentru ei expuneri, teo
retice la cabinetul regional de par
tid, în raport cu ; cerințele progra
mei școlare ; «expunerile sînt astfel 
eșalonate, îneît să preceadă pre
darea temelor respective în școală 
și să constituie un ajutor pentru 
profesori în expunerea unui întreg 
ciclu de lecții.

Sarcina de răspundere de a e- 
labora și ține conferințe în fața ca
drelor didactice a fost încredințată 
celor mai bine pregătiți dintre lec
torii comitetului regional. Totodată, 
comitetul regional a invitat pentru 
a ține unele din aceste conferințe 
lectori ai C.C. al P.M.R., cunoscuți 
oameni de știință și cultură, aca
demicieni, profesori universitari, 
care au răspuns cu bunăvoință.

Pe urnele articolelor publicate
1

„Autobazele . 
din Tg. Neamț"

e 1964 și în alte gru- 
r__ __ __  _j fost conduse de lec
tori ai comitetului regional de partid. 
Toate acestea au .conțribuit la desfășu
rarea.. îri bune condiții ă dezbaterilor.

Experiența1 acesEor prime' dezbateri 
ne-a atras însă atenția asupra unor 
probleme specifice pentru studiul in
dividual la sate, a căror rezolvare pre
ocupă în prezent comitetul regional 
de partid. în primul rînd este vorba 
de faptul că numărul dezbaterilor 
fiind redus — 2-3 pe an — se simte 
nevqia unui, ajutor mai mare în studiul 
individual.

Este, desigur, foarte bine că se
cretari ai comitetelor raionale de par
tid, lectori ai : comitetelor raionale 
cu ocazia deplasării lor în comune și 
sate, iau legătura eu cei ce studiază

exigențelor partidului.

Mciria GERE 
activistă 
de partid — 
Maghiară

Conduc o grupă de studiu indivi
dual în care participanții — cadre di
dactice din orașul. Calați — aprofun
dează principalele probleme cuprins? 
în Declarația C.C. al P.M.R. din aprilie 
1964. Membrii grupei sînt unanimi în 
aprecierea că studiul acestui document 
de mare însemnătate îi ajută în înțele
gerea mai profundă a politicii,.partidu
lui nostru, în interpretarea justă a fe
nomenelor ce au loc în lumea contem
porană, contribuind implicit la îmbună
tățirea activității lor instructiv-educa- 
tive.

De regulă la fiecare întîlnire a noas
tră studiem un capitol- : din,. Decla
rație. Discuțiile se desfășoară pe 
baza unui referat pregătit de către unul 
dintre participanți. Întîlnirile noast-e 
de pînă acum au arătat că metoda pre
zentării de referate stimulează'dezba
terile, dar pentru aceasta ea trebuie fo
losită cu pricepere. La unul din- primeie 
seminarii, consacrat temei . „Epoca 
noastră, epoca trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism", s-a . prezentat 
un referat despre ascuțirea contradic
țiilor interimperialisfe în epoca actuală. 
Cu toafe că era destul de bine 
cumentat, bazat pe

a Comitetului regional 
Mureș-Autorțomă do-

t

recente, el nu a suscitat’ discuții am
ple. Care a fost cauza ? ~ ' 
mult prea lung. După 
care a durat o oră 
de minute, oamenii erau 
timpul destinat dezbaterii 
epuizat. Mi-am dat seama că nu acțio
nasem în modul cel mai potrivit nici 
în îndrumarea autorului referatului și 
nici în orientarea dezbaterilor. Pentru 
următoarea convorbire aveam de pre
gătit și de discutat tema : „Apărarea 
păcii, cauza vitală a întregii omeniri". 
Spre a evita repetarea acelorași lipsuri, 
am luat din timp legătura cu învăță
toarea. Georgeta Focșăneanu care avea 
sarcina fă elaboreze un referat despre 
activitatea desfășurată de R.P. Romînă 
pentru pace și colaborare între popoare. 
Am alcătuit împreună planul referatu
lui său, i-am sugerat să-l axeze pe 
ideea consecvenței < ' 
pentru întărirea și unirea tuturor’ for
țelor socialismului și păcii, pentru des
tinderea relațiilor internaționale și 
statornicirea unei păci trainice în lume. 
Am indicat, de asemenea, ca referatul 
să cuprindă numai ceea ce este esen
țial, să fie concis, astfel îneît citirea 
lui să nu dureze mai mult de 15—20 
de minute. In același timp, am luat le
gătura cu școlile în care activează ma
joritatea tovarășilor din grupă și am 
stabilit ore de consultații. Cu prilejul 
consultațiilor, m-am interesat dacă *n- 
tîmpină unele greutăți în studiu, am 
răspuns la întrebările ce mi s-au pus.

Toată această activitate pregătitoare 
s-a . răsfrînh pozitiv asupra seminarului 
nostru. Dezbaterile au fost vii și antre
nante, au reliefat aspecte asupra că
rora s-a insistat mai ' puțin în referat, 
ca de pildă importanta pe care țara 
noastră o. acordă relațiilor economice, 
tehnice, științifice și culturale cu 
toate țările, ca mijloc <______
eficace penttu cunoașterea reciprocă 
între popoare și pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașnice a ță
rilor cu sisteme sociale diferite.

Satisfacția ce ne-a daf-o tuturora a- 
ceastă discuție constituie un stimulent 
pentru perfecționarea metodelor noas
tre de muncă, în scopul ridicării conti
nue a calității învățămîntului ideologic.

Referatul era 
citirea lui, 

și douăzeci 
obosiți, iar 

aproape

C. BAJENARU
secretar al Comitetului regional 
P.M.R. București

MAI MULTĂ GRIJĂ
PENTRU TIMPUL NOSTRU!

In comuna Poiana Mare, raionul 
Calafat, își desfășoară activitatea 
■peste 60 de cadre didactice. Jn 

, .urma consultării lor, comitetul ra
ional de partid a organizat două 
forme de învățământ ideologic: un 
cerc pentru studierea probleme
lor de filozofie, cu un număr de 26 

eforturilor P.M.R.' tovarăși, Șî altul pentru studierea 
prdblemeidr de economie politică, 
cu un număr de 28 tovarăși. Am
bele cercuri- s-înt conduse de pro
fesori din comuna noastră. Cercu
rile și-au început activitatea în 
condiții bune, bucurîndu-se de o 
frecvență ridicată și de activa par
ticipare la discuții a celor înscriși.

La un moment dat ~însă-, ni 
s-a comunicat că trebuie să- ți- 
nem seminariile noastre la cen- 

, trul de raion, unde urmează să 
funcționeze toate formele -de învă
țământ ideologic pentru cadrele 
didactice. Aceasta ne-a provocat o 
mare nedumerire. Din moment ce 
toți membrii cercurilor sînt în co
mună, deplasarea lor la centrul 
raional, pentru ă face acolo semi-. 
nariile; ni s-a părut lipsită de sens. 

deosebit de Dacă tovarășii de la comitetul ra
ional de partid vor să cunoască 
activitatea cercurilor noastre; să 
ne ajute în muncă, n-ar fi mai 
simplu și mai rațional sg.’ vină, la 
noi în comună un activist de la 
raion ? Se cere doar mai multă 
grijă pentru timpul cadrelor di
dactice !

' în ’„Scînteia' nr. 6 524 a 
cată scrisoarea unui cititor 
nala defectuoasa circulație 
zelor în Tg. Neamț.

în răspunsul trimis redacției; Comite
tul executiv a! Sfatului popular al ora
șului Tg. Neamț ne arătă că a anali
zat, înfr-o ședință de lucru, activitatea 
I.G.O. (întreprinderea de gospodărie 
orășenească) privind organizarea trans
portului în comun. A reieșit că, lipsu
rile semnalate corespund reșlițății, în 
urma acestei analize, conducerea I.G.O. 
a. luat măsuri pentru respectarea gra- .

. ticului de circulație și ca în orele de 
aglomerație să fie dublate cursele cu 
autobuze de rezervă.

fost publi
care sem- 
a ăutobu-

Cadre didactice din raionul 16 Februarie din Capitală în timpul unei dezbateri organizate în cadrul cercu
lui lor teoretic Foto : M. Cioc

Prof. Gabriela CRISTOLOVEANU
Școala medie nr. 7 Galați

Prof. Ion VTRTOPEANU 
directorul Școlii medii Poiana Mare, 
raionul Calafat— regiunea Oltenia

„Ptjhje cm vhță 
scurtă" 1

titlul de mai 
nostru nr. 6 531

sus, pu- 
, sem-

permanentă va fi și amenajarea drumu
rilor de acces la sonde, pentru ca 
tractarea utilajelor să se facă pe dis
tanță cît mai mică. Pentru a le proteja 
contra intemperiilor, depozitarea utila
jelor care nu sînt în funcțiune se va 
face numai pe rampele acoperite.

Măsurile luate la întreprinderea de 
foraj"Moinești vor fi generalizate la 
toate întreprinderile de foraj din ca
drul Direcției generale foraj-exiraefie 
țiței".

„Acul în carul cu finii

Scrisoarea cu 
blicată în. zimțul 
nala unele deficienfe in ce privește în- ■ 
treținerea și transportul utilajelor la în
treprinderea de foraj Moinești.

Direcfia. generală foraj-extraefie fitei, ’ 
aparfinînd Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, ne comunică : „Pen
tru oj mai bună întreținere a utilajelor, 
la întreprinderea de foraj Moinești, 
completarea și înlocuirea uleiului din 
baia de ulei a 
numai cu uleiul indicat de uzina 
struefoare. : ' ■ ■ ■.

De asemenea pentru prevenirea ava
rierii utilajelor în timpul transportului ' 
sau manevrelor, se va folosi personal 
CU experienfă în executarea acestor o- 
perafii, iar în cazul transporturilor mai 
dificile, acestea se vor executa sub 
conducerea’ șefului « exploatării sau in- 
ginerului-șef af întreprinderii de "trăns- ’

utilajelor se vor face
con-

în urma articolului, publicat, sub titlul 
de mai sus, in „Șcînteia" nr... 6 556, 
conducerea. O.C.L. Textila II ne răs
punde următoarele : „Considerăm arti
colul apărut de mare ajutor în jmunca 
noastră^ atît pentrlj 'semnalele critice 

'■fărbyrre1'priveSc f pe. ''noi direct, cît și 
pen'tlu faptul că-el va constitui, desigur, 
un imbold și pentru forurile la care 
ne-am adresaf în repetata rînduri cu 
cererea de a ne repartiza spații pen- 
fru lărgirea rețelei de mercerii. în ce 
privește scurtarea duratei inventarelor și 
informarea populației pe timpul cît au 
loc operațiunile de inventariere, se vor 
lua imediat următoarele măsuri : orga- 

' nizarea unui ’Instructaj special cu colec
tivul de revizori, căruia îi vom pune la 
dispoziție colecții speciale ale articole
lor care se -identifică 'mai greu, spre a 
se economisi timpul de lucru; organiza
rea de instructaje repetate cu colective
le unităților de mercerie, în care să se 
insiste cu deosebire asupra scurtării la 
maximum a operafiunilor de inventa
riere; asigurarea informării cumpărăto
rilor, prin' placard? afișate la toate mer
ceriile aflate în inventar, care să indice 
— cu adresa exactă-și precizarea dis
tanței — cele mai apropiate unităji 
în funcțiune și orarul acestora.

Lucrătorii a căror .comportare neco- 
. rpspunzătoar.e a fost semnalat? în ziary «„o, uiui-șer a, 11 > u epf u luer 11 ae irdns- .. ... .. ,. .

port. La deplasarea utilajelor grele de for fl puș' . ^cuba. unei adunări cu 
la locu-l d-e descărcare de pe autovehi- colectivele, merceriilor. -în le
dul'e' sau remorci lă locul ’ dâ montaj gaturi cu .situația arătată la unitatea 
s«i* vor lua toate măsurile pentru evi- ' din Gruleșfi 235,- s-au ’hotărit mă- 
farea oricăror avarieri. O preocupare suri de sancționare a gestionarei".

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

/

Potrivit dorinței exprimate de 
numeroase cadre didactice 
din învățămînful mediu, care 

au parcurs ciclul de studii ideolo
gice de cinci ani, anul acesta s-a 
organizat pentru asemenea cadre 
o formă nouă a învățămîntului ideo
logic — cercurile teoretice, în care 
se dezbat probleme filozofice ale 
diferitelor ramuri ale științei. Cercul 
teoretic pe care-1 conduc, organizat 
pe lîngă Cabinetul regional de par
tid Cluj, este frecventat de profe
sori de matematică, fizică, chimie 
și științele naturii care, în anii tre- 
cuțl, au acumulat bogate cunoștințe 
de marxism-leninism. Pe baza con
sultării lor, au fost stabilite un nu
măr de 7 teme pe care să le stu
diem în cursul acestui an de învă- 
țămînt. Ne-am îndreptat atenția în
deosebi spre concluziile filozofice 
decurgînd din descoperirile și teo
riile științifice contemporane în ma
tematică, fizică, spre aspectele ac
tuale ale luptei dintre materialism 
și idealism în aceste ramuri ale 
științei.

Lunar ne întîlnim pentru a dez
bate o anumită temă. Tovarășii stu
diază în prealabil materialul bi
bliografic recomandat : opere ale 
clasicilor marxism-leninismului, do
cumente ale partidului nostru, pre
cum și articole publicate în Lupta 
de clasă, Revista de filozofie și alte 
reviste teoretice. Un' ajutor prețios 
în studiul nostru îl constituie 
volumele publicate pînă acum de 
Editura politică, cuprinzînd studii

Dezbaterea problemelor filozofice
ale științelor naturii

forme de manifestare a acesteia, 
tov. prof. Ieronim Feștilă a citat, în 
sprijinul justeței concepției materia
lismului dialectic, lucrări fundamen
tale în domeniul electronicii cuan
tice, descoperirea laserului, prof. 
Iudita Tokacsik s-a referit la noua 
teorie gravitațională a lui Hoyle 
Narlikar.

Dezbaterile vădesc de asemenea 
capacitatea multora dintre pârtiei-

ale unor cunoscuți oameni de știin
ță, consacrate problemelor filozofi
ce ale științelor naturii.

De obicei, doi dintre membrii cer
cului pregătesc un referat asupra 
unbra din aspectele temei puse în 
discuție, sub îndrumarea conducă
torului cercului. Referenții, ca și 
ceilalți toyarăși din cerc, folosesc 
adeseori posibilitățile pe care le au 
în orașul Cluj de a se consulta cu
cadre didactice universitare și cu panți de a combate în mod argu- 
oameni de știință de la diferitele 
institute ale filialei Academiei, în 
vederea unei documentări cît mai 
complete, a aprofundării unor pro
bleme. întreaga activitate a cercu
lui este îndrumată îndeaproape de 
Cabinetul regional de partid.

Referatele prezentate pînă acum 
în cercul nostru au reușit să tre
zească interes. Se remarcă dorința 
fiecăruia dintre participanți de a a- 
duce în discuție idei și date noi, de- 
curgînd din cele mai recente cerce
tări, diri ultimele cuceriri ale știin
țelor. Astfel, la convorbirea des
pre structura materiei, și diferitele

mentat diferite concepții de esență 
idealistă din domeniul științei. In 
referatul lor, profesorii E. Serghei.și 
M. Vișinescu au demonstrat .în mod 
convingător poziția teoretică 
neștiințiiică a unor matematicieni 
care absolutizează metodele de
ductive, axiomatice în matematică, 
sau a unor intuiționiști (Brower, 
Weyl și alții) care exagerează 
rolul 
același 
la una 
sorii loan Șerban,
Ștefan Bacu, Vasile Doboș și alții au

criticat concepțiile neopozitiviștilor 
contemporani, au demascat încer
cările acestora de a-și „adapta" 
teoriile la noile realizări ale științei, 
de a-și infiltra ideile de esență ag
nostică și idealist-subiectivă în teo
ria relativității, în mecanica cuan
tică, în fizica nucleară.

In procesul documentării, al se
lecționării materialelor și elaborării 
referatelor, profesorii depun o mun
că creatoare, de analiză și sinteză. 
Roadele acestor eforturi se vădesc 

perfecționarea pregătirii lor și 
ultimă instanță în. activitatea lor 
catedră. Tov. Viorica Niac, după 
a lucrat la referatul „Știința con

temporană despre structura mate
riei", a ținut să sublinieze cit de fo
lositoare a fost pentru ea această 
activitate : „Acum ne dăm mai bine 
seama cît de mult mai avem de în
vățat chiar în specialitatea noastră 
— 'spunea ea. Dacă nu urmărim zi 
de zi noile descoperiri ale științei, 
dacă nu știm să le interpretăm în 
mod just, inevitabil vom rămîne în 
urmă".

în 
în 
la 
ce

momentului 
spirit de 

din întîlnirile

senzorial. în 
combativitate, 
noastre, prole- 
Trudi Paladi,

Desigur, nici referatele și nici dis
cuțiile ce le avem la fiecare întîl
nire, oricît ar fi ele de bogate în 
idei, nu pot epuiza tema studiată 
și noi nici nu le pretindem aceasta. 
Un lucru este însă cert, și anume 
că atît referatele cît și discuțiile 
stimulează interesul, creează pre- 
mizele pentru continuarea studiului. 
In acest sens, putem spune că se
minarul nostru nu este un „punct 
terminus" oi, dimpotrivă, un punct 
de pornire pentru adîncirea și dez
voltarea cunoștințelor. Mulți plecăm 
de la seminar cu gîndul de a ne 
continua studiul atît în domeniul 
științelor naturii, cît și al filozofiei. 
Ne dăm seama de adevărul cuvin
telor spuse de Engels : „Orice ar 
spune, orice ar face cercetătorif 
naturii, ei sînt dominați de filo
zofie".

Cu atît mai eficientă mi se pare 
în această perspectivă activitatea 
cercului nostru teoretic. Merită 
așadar să ne concentrăm eforturile 
pentru perfecționarea 
punem ca în viitor să 
lective mai largi de 
elaborarea referatelor.
o mai mare omogenizare a cercu
rilor, în sensul grupării laolaltă a 
profesorilor numai din specialități 
foarte apropiate, ar da posibilita
tea unei dezbateri mai aprofundate 
a problemelor, cu o contribuție ac
tivă din partea tuturor.

Prof. Ștefan TOROK
Școala Medie Nr. 12 Cluj

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
- al R. P. Romî-ne : Lucia di Lamermoor 

(orele 19,30). Teatrul de stat de operetă : 
Vînzătorul de păsări (orele 19,30). Teatrul 
Național ,.I. L. Caragiale" (sala Come
dia): Eminescu (orele 19,30), (sala Stu
dio): O l'emeie cu bani (orele 15), Moar
tea unui artist (orele 19,30). Teatrul de 
Comedie : Troilus și Cresida (orele 19,30). 
Teatrul „Lucia Șturdza .Bulandra’ (sala ' 

. din Bej .Schitu. Mțgureanu nr. 1) ; Nimic 
nu se pierde, dragul meu (Orele 19,30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Fii cuminte, Cristofor 1 (orele 16 — spec
tacol amînat de duminică 21.III), Dragă 
mincinosule (orele 20). Teatrul „C. I. 
Noltara- (sala Magheru) : Hipnoza (orele 
19,30), (sala Studio) : Sonet pentru o 
păpușă (orele 20). Teatrul Muncitoresc. 
C.F.R. N-avem centru înaintaș (orele 
15), Ninge la ecuator (orele 19,30). Teatrul 
.,Barbu Delavrancea" (Șos. ștefan oel 
Mare nr. 34) : Sera melodiilor (orele 20). 
Teatrul mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar (orele 15,30), Oricît ar părea 
de ciudat (orele 19,30). Teatrul evreiesc 
de stat : Cîntărețul tristeții sale (orele 
20). Studioul Institutului de artă teatrală 
șl cinematografică „I. L. Caragiale” 
(Str. 30 Decembrie nr. 9) -. Don Juăn (ac
tele 1 și II), idiotul (fragmente), Trei crai 
de la răsărit (orele 20). Teatrul „Țăndă
rică" (sala din str. Academiei nr. 18) ; 
Eu Șl materia moartă (orele 20,30). Tea
trul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) : Revista dragostei (orele 20),. (sala 

>_< . .-----unei umbrele
artistic al C.C.S.

O carte despre 
Circul de stat : 
20).

Pădurea spînzu- 
(ambele serii) :

Ț

ei. Ne pro- 
atragem co- 
protesori la 
Consider că

Victoria) : Aventurile
(pr.ele 20). Ansamblul 
(Str. Lipscani nr. 59) : 
frumusețe: (orele 20). 
Circus-București (orele

CINEMATOGRAFE :
taților — cinemascop ________ ____ , .
Patria (10; 13,30; 17; 20,30), București (9,30; 
13; 16,30; 20). Tovarășii : Republica (9,45; 
12,15; 15,45; 18,15; 20,45). Spărgătorul — 
cinemascop ■ Luceafărul (9,15; 11,30; " " 
16; 18,15; 20,30), Grivița (9,45; 12; 
10,30; 18.45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 14;

. 18,30; 20,45). Djura — cinemascop : 
păți (9.15; 11,30; 13,45; 16), Festival ____
11,45: 14: 16,15; 18.45; 21). Soții în oraș : 
Capitol (9,15; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15). 
Mă iubește, nu mă iubește : Victoria (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20.30). Era noapte la 
Roma (ambele serii) : Central (10; 13; 16; 
19). Legea' și forța: Lumina (9,30: 11.45; 14; 
16,15; 18,30; 21), Excelsior (10; 12,15; 14,30-; 
16,30; 18,45; 21), Flacăra Q4.30; 16.30; 18,30; 
20,30). Modern (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45: 
21). Miisafiri eludați pe muntele de 
gheață: Union (15.30; 18; 20,30). 4 000 de
trepte spre cer — Temelii de oțel — Pre
față la un poem — Pretutindeni mun
cesc oameni — Inaugurarea lucrărilor de 
construcție a sistemului hidroenergetic 
și de . navigație —. Porțile de Fier : Tim-

13,45;
14.15; 
16,15;
Car
ts, 30;

puri Noi (10—15,15 în continuare ; 17; 
18,45; 20,45). Omul din fotografie : Doina 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Tudor — cine
mascop (ambele serii)- Giulești (10; 14; 
18), Madame Sans-Găne — cinemascop : 
Feroviar (9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.45;
21.15) . Roșu și negru (ambele serii) : în
frățirea între popoare (10,30; 16; 19,45). 
Regina cîntecelor : Flamura (9,15: 11,30;

’ 13 45; 16; 18,30; 21), Bucegi (9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 21). O stea cade din cer — 
cinemascop : Dacia (9; 11; 13; 15; 17; 10;
21.15) , Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30), 
Progresul (15; 17; 19; 21). Arhiva secretă 
de pe Elba : Cultural (15,30; 18; 20,30). 
Mofturi ISOO : Unirea (16; 18.15; 20.30). 
Zborul. întrerupt : Buzești (16; 18; 20). 
Nouă zile dlntr-un an : Popular (16; 18,15;
20.30) . Fata cu părul cărunt : Arta (16;
18,15; 20,30). Acoperișul • Aurora (10,30; 
12,15; 14; 16,15; 18,15; 20,30). Diavolul de
șertului : Moșilor (15; 17; 19; 21). Hatari 
(ambele serii) : Cosmos (16; 19). Ghinio
nistul : Viitorul (16; 18.15; 20.30). Ivailo : 
Colentlne (16; 17,30; 19: 20,30). Lunga
noapte a lui ’43: Melodia (10; 12: 15; 17; 
19; 21). Cel mai mare spectacol : Volga 
(10; 14; 17; 20). Valurile DunSV : Flo- 
reasca (16; 18; 20). Procesul maimuțelor : 
Rahova (15,30; 18; 20,30). Cei șapte magni
fici — cinemascop . Lira (10,30; 15; 17,45;
20.30) , Micul pescar — cinemascop : Dru
mul Sării (16; 18; 20). Un enoriaș ciudat : 
Ferentari (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Totul 
despre Eva : Cotroceni (15,15; 18: 20,45). 
Șeful : Crîngaș) (16 ; 18,15; 20,30). Strigătul 
Corlei : Pacea (15,45; 18; 20,15). Viată
ușoară : Munca (16; 18,15: 20,30). Titanic 
vals : Vitan (16; 18,15; 20,30).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 Transmisie de la Pa
tinoarul artificial 23 August : Aspecte de 
la concursul demonstrativ de patinaj ar
tistic. 20,00 — Aventurile lui Tom Sawyer 
(1). Tom cei isteț. 20.35 — Concertul or
chestrei de estradă a Radioteleviziunii. 
In încheiere : Buletin de știri, sport, bu
letin meteorologic.

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 

Și 39 martie a.c. In țară : Vremea se 
menține schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale mai frec
vente în. jumăt.atea de nord a țării. Vînt 
slab pin'ă la potrivit, predominînd din 
vest. Temperatura ușor variabilă. Mini
mele vor- fi Cuprinse între zero șl 10 
grade, iar maxjmeje înțre 5 și J5 grade. 
In București : Vremea se menține 
sc ilmbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

tema.de
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TELEGRAME

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Permiteți-mi, în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania, 

și In numele meu personal, să vă salut cordial cu ocazia alegerii dv. in funcția de 
prim-secretar al Comitetului Centrai al Partidului Muncitoresc Romîn și să vă 
doresc din toată inima multă sănătate cit și succese în îndeplinirea sarcinii ce v-a 
fost încredințată.

Doresc poporului frate romîn să obțină, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, succese mai mari în consolidarea cuceririlor realizate, și în con
struirea socialismului.

îmi exprim încrederea că relațiile amicale între cele două partide și țări ale 
noastre pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar 
se vor întări în viitor în interesul celor două popoare ale noastre și al socialismului.

ENVER HODJA
Prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI 
.' X

Cu prilejul alegerii dv. în funcțiile de președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne și de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, vă rugăm să primiți salutul și urările cordiale ale Prezidiului 
Adunării Populare. Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, precum 
și urările noastre personale de sănătate și succese tot mai mari în îndeplinirea 
înaltei sarcini încredințate de poporul romin frate.

Exprimînd simțămintele de profundă și frățească prietenie ale poporului alba
nez, urăm poporului romîn ca, sub conducerea Partidului. Muncitoresc Romîn, să 
obțină noi victorii în construirea socialistă a țării și în lupta pentru apărarea păci1.

Să trăiască și să se întărească prietenia indestructibilă între poporul albanez 
și poporul romîn frate, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar.

HAXHI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a R. P. Albania
MEHMET SHEHU 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Albania

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Chivu Stoica,
Primiți felicitările mele cordiale cu prilejul alegerii dv. de către Marea 

Adunare Națională în calitate de Președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne.

In numele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, 
al tuturor oamenilor muncii din țara noastră și în numele meu personal vă urez 
miHtă sănătate și o activitate utilă cauzei înfloririi pe mai departe a Romîniei 
frățești, prieteniei tradiționale bulgaro-romîne, în interesul unor noi succese în 
lupta pentru pace și socialism.

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii dv. în funcțiile de prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn, de președinte al Consiliului de Stat și numirii 
în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, 
vă trimitem în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, Pre
zidiului Adunării Populare Supreme, guvernului Republicii Populare Democrate 
Coreene și al nostru personal cele mai fierbinți felicitări. Alegerea și numirea 
dv. în înaltele funcții de partid și de stat constituie o expresie a încrederii profunde 
și stimei față de dv. a poporului romîn, unit ca un monolit în jurul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn. Ne exprimăm convingerea fermă că moște
nind înaltele calități și nobilul spirit revoluționar ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. poporul frate romin, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, 
va obține și de-acum înainte noi succese în construcția economică a țării și va 
aduce o mare contribuție la unitatea lagărului socialist și la coeziunea mișcării co
muniste internaționale.

Subliniind cu mare satisfacție că relațiile strînse de prietenie frățească și de 
colaborare dintre popoarele celor două țări ale noastre — Coreea și Romînia — se 
îi. Iresc și se dezvoltă zi de zi pe baza principiilor internaționalismului proletar, 
vă dorim din toată inima mari succese în activitatea dv. nobilă pe mai departe, 
îndreptată spre dezvoltarea și înflorirea Republicii Populare Romîne, în numele 
triumfului cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășul CHIVU STOICA
BUCUREȘTI

In numele Consiliului de Stat, al populației Republicii Democrate Germane și 
Al meu personal, vă transmit, cu ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Populare Romîne, cele mai cordiale felicitări și urări 
de succes în activitatea dv. plină de răspundere pentru construcția desfășurată a 
socialismului în Republica Populară Romînă.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre statele 
noastre se vor dezvolta și adînci în continuare în interesul ambelor noastre popoare, 
al comunității popoarelor socialiste, al cauzei păcii și socialismului.

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
și Președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

Cu prilejul realegerii dv. ca președinte ai Consiliului de Miniștri, permiteți-mi 
ca în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane și în numele 
meu personal âă vă transmit cele mai cordiale felicitări.

Vă doresc din toată inima prosperitate personală și succes în exercitarea înal
tei Dv. funcțiuni spre binele poporului romîn, în construirea socialismului în Repu
blica Populară Romînă și-mi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre sta
tele noastre se vor dezvolta și se vor adînci cu succes și în viitor.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane 

WILLI STOPH

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Cu ocazia alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii 

Populare Romîne, vă transmit, în numele popoarelor Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și în numele meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări 
pentru continuarea succeselor poporului romîn vecin și prieten și în lupta pentru 
pace în lume.

Sîntem convinși că colaborarea rodnică și prietenească de pînă acum dintre 
cele două țări ale noastre,. socialiste și vecine, se va dezvolta cu succes și în viitor, 
în interesul păcii și socialismului.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Permiteți-mi ca în numele Prezidiului Marelui Hural Popular al R. P. Mon

gole și al meu personal să vă adresez sincere felicitări în legătură cu alegerea dv. 
în înaltul post de președinte al Consiliului de Stat al R. P. Romine.

Primiți, tovarășe președinte, din partea mea cele mai bune urări de sănătate 
și mari succese în nobila dv. activitate pentru binele poporului romîn, în interesele 
măreței cauze a socialișmului, comunismului, a păcii și prieteniei între popoare.

J. SAMBU
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
BUCUREȘTI

In numele guvernului și al poporului Republicii Populare Mongole, precum 
și al meu personal, vă transmit, Stimate tovarășe Maurer, sincere felicitări cu pri
lejul numirii dumneavoastră din nou, în înaltul post de președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă ura din toată inima multă sănătate, 
mulți ani de viață, noi și mari succese în activitatea dumneavoastră rodnică, în
dreptată spre binele poporului frate romîn, al păcii și socialismului.

Cu înalte considerațiuni,
J. ȚEDENBAL 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Mongole

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
In legătură cu realegerea dv. în postul de președinte al Consiliului de Miniș

tri al Republicii Populare Romîne, permiteți-mi să vă exprim cele mai bune urări 
în numele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar și în numele meu 
personal. Vă doresc multă sănătate și succese în activitatea dv. de mare răspundere 
spre binele poporului romîn și al prieteniei dintre popoarele noastre.

JANOS RADAR 
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc-Țărănesc Ungar

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Aflînd de realegerea dv. în funcția de Președinte al Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne, în numele guvernului și al poporului Republicii 
Democrate Vietnam, ca și în numele meu personal, vă adresez cele mai călduroase 
felicitări.

îmi exprim dorința sinceră ca în calitatea dv. de șef al guvernului Republicii 
Populare Romîne să repurtați numeroase noi succese ca poporul romîn, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc, să înregistreze mari victorii in construcția socialistă, 
contribuind astfel la întărirea lagărului socialist și la menținerea păcii în Europa 
și în lume, ca prietenia și colaborarea dintre popoarele noastre să se consolideze și 
să se dezvolte tot măi mult.

Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate.
FAM VAN DONG 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe,
Cu prilejul alegerii dv. ca prim-secretar al Partidului Muncitoresc Romîn, 

permiteți-mi ca în numele comuniștilor spanioli să vă transmit felicitările noastre 
cele mai cordiale. Cele două partide ale noastre sînt unite printr-o îndelungată tra
diție de strînsă prietenie frățească marcată prin eroismul voluntarilor romîni care, 
în timpul războiului nostru național revoluționar, au luptat alături de poporul spa
niol împotriva agresiunii fasciste și ale căror sacrificii nu vor fi uitate niciodată de 
comuniștii și democrații spanioli.

Solidaritatea prietenească pe care Partidul Muncitoresc Romîn o acordă parti
dului nostru este o dovadă vie a legăturilor indestructibile care unesc cele două 
partide ale noastre și popoarele noastre.

Dorindu-vă din toată inima multe succese în funcția atît de importantă, în 
fruntea Partidului Muncitoresc Romîn, vă salută cordial

DOLORESIBARRURI 
Președintele Partidului Comunist din Spania

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe,
împreună cu salutările și felicitările pe care le primiți cu prilejul alegerii dv. 

permiteți-mi să exprim salutul afectuos al Partidului Comunist din Spania care a 
găsit întotdeauna atît în persoana dv cît și în cea a neuitatului tovarăș Gheorghe 
GJieorghiu-Dej ospitalitatea cordială și solidaritatea frățească față de lupta parti
dului și eroicului nostru popor.

Dorindu-vă multă sănătate și noi și mari succese în construirea Romîniei 
•ocialiste, vă strînge mîna cu cordialitate

DOLORES IBARRURI 
Președintele Partidului Comunist din Spania

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Maurer,
în numele Partidului Comunist din Spania, primiți felicitările noastre cele 

mai sincere, cu prilejul alegerii dv. ca Președinte al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne.

Dorindu-vă multă sănătate și noi succese în conducerea guvernului romîn și 
în nobila dv. activitate pentru înflorirea socialismului în frumoasă și ospitaliera 
dv: patrie, vă salută cu cordialitate

DOLORESIBARRURI
Președintele Partidului Comunist din Spania

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Comitetul Central

al Partidului Muncitoresc Romîn
BUCUREȘTI

Vă rog să primiți felicitările și urările conducerii Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare și ale mele personal, pentru alegerea dv. ca prim-secretar al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

TULL1O VECCHIETTI

CHIVU STOICA
Comitetul Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
BUCUREȘTI

Cu ocazia alegerii dv. ca președinte al Consiliului de Stat, vă transmit, în 
numele socialiștilor unitari și al meu personal, vii felicitări și urări de noi succese 
în activitatea dv. rodnică.

TULLIO VECCHIETTI

Excelenței Sale 
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

BUCUREȘTI
în numele poporului și al guvernului algerian și al meu personal prezint Ex

celenței Voastre călduroase felicitări cu prilejul alegerii dv. ca președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Populare Romîne. Permiteți-mi să vă urez succes 
deplin în noile și nobilele dv. sarcini și să vă exprim profunda mea convingere in 
viitorul luminos al relațiilor dintre Algeria și Romînia.

Cu înaltă considerațiune,
AHMED BEN BELLA 

Președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al Con

siliului de Stat al Republicii Populare Romîne, vă prezint felicitările sincere ale 
Consiliului Federal și urările pe care le formulez pentru fericirea dv. personală și 
pentru succesul importantei dv. misiuni.

HANS PETER TSCHUDI 
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Adresez Excelentei Voastre, cu ocazia alegerii dv. în calitate de Președinte al 

Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, felicitările mele cordiale precum 
și urările foarte sincere pe care le fârmulez pentru fericirea dv. personală și pentru 
succesul înaltei dv. misiuni în slujba națiunii romîne.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda *

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Adresez Excelenței Voastre, cu prilejul alegerii dv. în fUncția de Președinte 

al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, călduroasele mele felicitări.
Exprim sincere urări pentru succesul înaltei dv. misiuni.

CHARLES DE GAULLE

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat
BUCUREȘTI

Aflînd știrea despre alegerea dv. ca președinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Romîne, doresc să vă transmit cele mai călduroase felicitări, re- 
înnoindu-vă, în numele națiunii italiene, cele mai bune, urări pentru viitorul prosper 
al poporului romîn.

GIUSEPPE SARAGAT

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Cu prilejul alegerii dv în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Re

publicii Populare Romîne, sînt fericit să vă adresez în numele meu personal și în 
numele guvernului și al poporului senegalez felicitările noastre cordiale.

Mă alătur urărilor de succes deplin în greaua sarcină pe care v-o asumați, 
pentru prosperitatea poporului romîn și pentru întărirea legăturilor de prietenie 
între cele două țări ale noastre.

Cu foarte înaltă considerațiune,
LEOPOLD SEDAR SENGHOR 

Președintele Republicii Senegal



Pag. 4 S C î N T E I A Nr. e.-'.'l

— Caufi cărările oilor ?
Întrebarea m-a surprins. Nu bănuiam 

că se va ghici atît de ușor ceea ce in
tr-adevăr căutam. Voiam să revăd dea
lul acela înainte de-a păși pe ulifele 
Berghiei, sat cunoscut din copilărie. 
Căutam un reper familiar. Versantul 
imens, smocurile rare de pir, tufișurile 
țepoase de trandafir sălbatic, in sfîrșit, 
dealul năpădit de nenumăratele cărări, 
împletite, întrețesute, în cel mai com
plicat labirint.

Dealul acela, aducînd cu un obraz 
nesfîrșit, ras în grabă, cu neîndemînare, 
peste care s-a plimbat un brici uriaș, 
scăpînd de sub tăiș smocuri de iarbă 
săracă și arbuști încurcați între spini și 
flori timide, dealul acela nu mai era.

„Cărările oilor* se topiseră ca șterse 
de un burete. Versantul cunoscut de 
care se legau nenumărate amintiri (se 
preschimbase pînă la nerecunoaștere. 
Pe aici erau trimise, în copilăria mea, 
numai oile, ca și cum cineva ar fi in
tenționat să le lase în seamă desăvîrși- 
rea acelui bărbierit în pripă. Pe acest 
deal m-au bătut vîntul și ploaia. Vîntul 
îl fărîmifa, ploaia îl mînca, mînînd la 
vale tina subțire, astupînd semănăturile, 
înecînd pîrîul din sat în puhoaie 
gălbui.

Dealul acela nu mai era. în fața 
ochilor mei se înfăfișa un versant intens 
colorat, viu. îl urcăm terasă cu terasă 
printre brîuri paralele, urmînd curbele 
de nivel, printre pomișori susfinufi de 
cîte un par înfipt alfitun să nu-i doboare 
vîntul. Terasat, încins în benzi de-un 
verde copilăresc, era de nerecunos
cut...

Nu era prea îndepărtată în timp ima
ginea din copilărie ca surprinderea să 
nu mi se poată ghici. Nu era îndepăr
tată în timp nici părerea consătenilor 
mei că asemenea povîrnișuri, de care-i 
plină cîmpia transilvană, sînt inutiliza
bile. Ele nici nu erau socotite suprafață 
de teren. Era ceva pierdut definitiv și 
de nerecuperat. Și, totuși, explicația tre
buia sa mi-o dea cineva. Fără să o so
licit, același om mi-a spus :

— Am identificat și vezi...
Un verb nou pe cîmpia ardeleneas

că. Necunoscut copilăriei mele. Venise 
însoțit de o sumedenie de termeni cu 
totul inedifi în vocabularul sătesc : 
,,eroziune", „pantă de gradul 30", 
„benzi înierbate". în fond, era 
vorba de a recupera o suprafață de 
teren aridă, în care plugul n-a mușcat, 
o suprafață de teren degradată, dar nu 
și inofensivă Nu folosea nimănui, dar 
avea apucături rele. Aluneca, astupa 
semănături, strica. Era departe de a fi 
inofensivă.

Și ca acest deal, al Bandului, se nu
mără cu zecile, cu sutele. Căci fiecare 
sat de pe cîmpie are cîte un asemenea 
imens obraz ras în pripă, dacă nu mai

OSCAR WALTER CISEK

De jur împrejurul luminii rășpîn- 
dite de zorile ce vesteau ziua ur
mătoare se adunau fuioare de 
nori; pînă la urma însă cerul, în 
adîncul miezului său, acolo unde 
împărăția soarelui își desfășoară 
stăpînirea nemiloasă, izbuti să-și 
păstreze înfățișarea senină. Și, lun
git, cu fața neacoperită în bătaia 
soarelui, Pintea stătea tocmai de
desubtul petecului acesta cu raze 
fierbinți. 11 biruise osteneala și a- 
cum dormea, așa că cei ce erau 
pe urmele lui, și anume jăndarii și 
slujbașii comitatului, de care el se 
ferea cu atîta grijă, mînîndu-și ca
lul pe cărări ocolite, ar fi putut 
lesne să-l prindă și să-1 pună în 
fiare. Doai nările îi tremurau din 
cînd în cîni Asta din pricină că, 
în curtea aceea depărtată unde 
aiunsese tîu’U în noaptea trecută, 
el se întinsese să doarmă lîngă o 
butie, pe fundul căreia cineva pu
sese o bucată de brînză de oale, 
mare cît paima, și care sclipea, 
albă ca vaiul. Și brînza asta, în
călzită și uscată de razele soare
lui, răspîndea în jur mirosul să
rat ce duhnea dintr-însa, miros ce 
se întețea, învăluind din ce în ce 
mai mult în aburii lui pe cel ce 
dormea, strecurîndu-i-se în nări.

„Să nu se facă prea tîrziu, Gri- 
gore”, încercă să-l trezească o 
voce groasă, potolită. „Ai auzit, 
fătul meu ? Mai adineauri, pe dru
mul ăl mare am văzut patru jăn- 
dari trecînd călări mai departe. 
Erau îmbrăcați în niște țoloabe al
bastre încheiate cu bumbi de ala
mă. Nu prea sclipeau a bine bum
bii aiștia 1".

Trezit din somn, Pintea se așeză 
în capul oaselor, privind fără să 
clipească chipul prietenos al unui 
bătrîn. Firișoarele de deasupra bp- 
zei de sus îi erau albe, la fel ca 
smocurile de păr ce-i țîșneau din 
urechi și ca părul rărit ce-i mai 
rămăsese pe cap. Totuși, semnele 
astea nu dădeau nicidecum impre
sia unei vîrste înaintate. Așa că 
omul era, în același timp, și bătrîn 
și tînăr.

Pintea, care trăsese numaidecît 
cu coada ochiului la dărabul de 
brînză de pe fundul butiei, își și 
întinsese o mînă după ea, și acum 
ținea Intre degetul mare și arătă
tor o bucată pe care o înghițea 
cu lăcomie.

„Aiasta-i pentru tine 1’ zise dînd 
din cap bătrînul, în timp ce pe 
frunte, pe obraji și pe tîmple îi 
strălucea parcă o mulțumire so
lemnă. Era nespus de încîntat vă- 
zîndu-1 pe Pintea cum înfuleca gră
bit, potolindu-și foamea și nebă- 
gîndu-1 deloc în seamă.

Bătrînul se apropie. „Ia privește,

Fragment din romanul istoric „Pin
tea" _ aflat în lucru — dedicat vie
ții haiducului din Maramureș. Textul 
pe care îl publicăm face parte din 
primele capitole ale cărții și înfăți
șează un episod din anii de tinerețe 
ai lui Pintea. 

multe și regiunile subcarpatice, înce- 
pînd de sus, de la Suceava, trecînd 
prin lași, Vaslui, Bîrlad, Bacău, de-a 
lungul Carpatilor, nu duc nici ele lipsă 
de „cărări ale oilor". Se îndesesc în 
sud, în Oltenia și Argeș.

Au fost însă și ele, ca și versantul 
subit întinerit, la rîndul lor identifi
cate... îi vom da întîietafe regiunii care 
o merită : Argeșului. Ceea ce au făcut 
consătenii mei se lega de emofii in
time, ceea ce au făcut țăranii și spe

Amfiteatre 
in soare 
----------------------  ȘTEFAN LUCA

cialiștii în materie pe versantele arge- 
șene poate servi ca model și etalon. 
Căci ei au creat livezi pe 44 000 hec
tare, au sporit zestrea viticolă a re
giunii cu încă 5 000 hectare de soiuri 
nobile, fiind în plină ofensivă cu „că
rările oilor" rămase.

★
Nu e mult timp de-atunci. Să fie pa

tru sau cinci ani. în cabinetul pre
ședintelui Sfatului popular al regiunii 
Argeș am reîntîlnit o hartă aparte, care 
înfățișa cu precădere spinări alungite 
de dealuri, semănînd uimitor cu niște 
cetacee încremenite. Dealuri supuse 
erodării. Pe aici ploaia strică, m-am 
gîndit, vîntul vatămă, solul e sărac, por
nit pe hoinăreală. în sprijinul reparări 
radicale a situafiei (era vorba de zeci 
și zeci de mii de hectare) au venit 
știința, specialiștii.

Identificate, măsurate de topometri, 
înscrise amănunțit pe hărți, analizate 
în laboratoare și catalogate, au deve
nit un obiectiv de prim rang.

Planul întocmit în regiunea Argeș 
purta ca dată anul 1958. Pe aceeași 
harfă figurează azi însemnări de felul 
acesta : masivele viticole Golească, 
Ștefăneșfi, Valea Mare, loneșfi, Cos- 
teșfi... Adjectivul e de reținut : masiv. 
Și un nume cu rezonanfă lirică : 
Malu-cu-Flori. E vorba de O livadă, pe 
terase dispuse în amfiteatru, o livadă

izbucni el plin de bucurie, cum 
deschide ochii. întocmai ca o fată". 
Și chipul său luă o înfățișare 
voioasă, ba chiar de osebită feri
cire. Apoi, după cîteva clipe de 
gîndire, începu să mormăie, plin 
de tristețe : „Păcat că n-ai vrut să 
asculți adineauri : ți-am spus că-n 
preajma drumului văzusem patru 
călăreți de-ai comitatului îmbră
cați în niște țoloabe albastre, cu 
tot felul de zdrăngănele și de găi
tane lucitoare".

„Și abia acuși îmi spui aiasta ?" 
întrebă Pintea.

„Domol, fătul meu 1 Ți-am mai 
spus-o și adineauri. Și încă destul 
de limpede 1

Pintea privi în jurul lui ca și cum 
n-ar fi știut pe ce lume se află.

„Și armăsarul, armăsarul meu, 
stărui el, unde este ?".

„Nici o grijă", răspunse cel în
trebat, ca și cum ar fi "privit toc
mai din creștetul unui copac la cel 
mai neștiutor copil aflat sub prive
gherea lui. „L-am dus undeva a- 
proape. Acolo stă la umbră și are 
și iarbă cît îi place. Sărăcuțul de 
el, se vede că nu prea i-a mers 
bine ieri. A îndurat destule, nu-i 
așa ?... L-ai cumpărat de la vreun 
hoț de cai, cu niscaiva lucruri fu
rate de prin alte părți ?".

„Ce mai atîta înconjur ?’ răspun
se în treacăt Pintea, fără să-și 
poată scutura gîndurile ce-1 fră- 
mîntau. „L-am furat chiar eu. N-a 
fost cine știe ce mare ispravă 1*.

Și începu să caște.
Glasul bătrînului se schimbă 

deodată, căpătînd o nuanță apro
bativă, aproape respectuoasă. 
Măsurîndu-1 cu privirea cîteva cli
pe, îi spuse : „Vasăzică nu mai 
ești un mucos plin de păduchi. 
Te-ai încredințat singur amu că ai 
vrea să fii și tu mai acătării decît 
lingăii pe a căror spinare joacă 
domnii cei mari. Alde noi, tot ast
fel făcut-am decînd îi lumea ; 
iobagi și muritori de foame peste 
zi, eram, de cîte ori se potrivea, 
hoți peste noapte. Cînd frățînele 
vreunui cioban avea nevoie de o 
oaie, fiindcă îi flămînzeau și se 
boceau copiii, ciobanul ducea 
oaia în pădure s-o taie și apoi, la 
curtea nemeșului, zicea că venise 
ursoaica și o furase. Că prea mulți 
au devenit urșii. La urma urmei, 
mai spunea el, cine e de vină, 
dacă acel copil care păzește oile 
nu se poate apăra de urși ?". „Tot 
astfel am făc t și eu în viața mea. 
De cîte ori mi-aduc aminte de cele 
ce au fost, rîd mulțumit în sinea 
mea și nici unul din păcatele mele 
trecute nu e în stare să-mi tul
bure somnul 1".

, Fără să vrea, privirile îi răma
seră agățate de cercurile de lemn 
ale unui butoi pe jumătate stricat, 

i în care se aduna, pe cît era cu pu
tință, apa de ploaie, marginile de 
•us ale doagelor fiind jalnic pu- 
uezite.

> Bătrînul se înfierbîntase : „Stă
pînirea ar trebui și ea să se pri

de pomi a cooperativei agricole din 
comuna cu un nume atît de frumos. E 
o transformare masivă, literalmente, 
căci harta cuprinde o regiune întinsă, 
cu un relief capricios, cu asemenea spi
nări de cetacee încremenite răspîndite 
din munții Făgărașului, între Olt și Ar
geș, pînă departe, în șesul Dunării...

Academicianul lonescu-Șișești, în 
1937, folosea, pentru a scoate din iner
ție oficialitatea de-atunci, amintind de 
Mehedinți, Gorj, Vîlcea, Argeș, Mușcel, 
Buzău și Vrancea, de zecile de mii de 

hectare în perpetuă degradare, un cu- 
vînt de-o tristă exactitate : cimitire. 
S-au auzit și alte glasuri de savanți. Nu 
li se dădeau însă arme și muniții.

în zilele noastre există aceste pașnice 
arme șj muniții. E suficient să a- 
mintim că pe o întindere de alta 
40 000 hectare, anul acesta „cărările 
oilor" vor deveni o amintire. Pe o 
hartă care va cuprinde zone geogra
fice vaste se vor modifica multe din 
vechile denumiri și se vor folosi culo
rile și semnele, explicate în legendă 
cu plantații de pomi și viță de vie, pe 
multe obrazuri devastate în trecut de 
vînturi și ploi.

★
Dacă ar fi să socotesc frecvența cu 

care revin în conversație anumiți ter
meni, între cei mai uzitați, aș înscrie 
„terasare". E vorba de executarea ace
lor săpături și nivelări, de-a lungul 
curbelor de nivel, care încing dealurile 
Moldovei și Olteniei, pantele argeșe- 
ne, domoalele versante ale Dobrogei 
și cele zbuciumate din cîmpia Cluju
lui și Mureșului, în Ardeal. S-ar putea 
înșira nume de sate cu sutele. Peste 
tot termenul „terasare" revine ca un 
leit-motiv într-o partitură. Toaleta 
neobișnuită cu care sînt dichisite pan
tele de deal se face și cu sapa și cu 
tîrnăcopul, se execută însă masiv cu 
mijloacele mecanice : tractor, buldozer,

ceapă mai bine la lucrurile aistea 
și să nu fie atît de darnică cu 
osîndele și pușcăriile. Un om înfo
metat nu-i un hoț după seama ce
lorlalți 1".

„Ba, ca să fiu drept, eu eram 
sătul cînd am scos armăsarul pe 
poarta cea mare din curtea neme
șului", rise nestăvilit Pintea.

Era oare cu putință ca bătrînul 
să nu se molipsească și el de 
bucuria asta ? începu deci să rîdă 
și el. Printre golurile ce i se căs- 
cau între dinți, ai fi putut să-i vezi 
străfundul gîtului. In cele din urmă, 
înșă, respiră cu greu și trăsăturile 
feții i se înăspriră, astfel că acum 
chipul lui părea mai mic și mai 
fără însemnătate decît odinioară.

„De-amu-i destuii" zise el po
runcitor către Pintea. „Ia-o cît mai 
degrabă din loc ; dacă ne-or prin
de cei cu nasturii galbeni de ala
mă, apăi știu că ne-am trezi, astă- 
seară încă, la Gherla sau la Dej, 
după zăbrele ruginite de fier. Și 
pe aistea nu ți le scutură nimeni".

„Pînă atunci o mai trece nițică 
vreme ; pînă atunci ne-om mai ghif-

Desen de Mihu VULCĂNESCV

tui puțintel", răspunse Pintea. „Om 
fura nor juzilor celor mari ciorapii 
de mătase din dulap și muierile 
din pat. Le-om apuca de coapse 
pe doamnele cele albe și subțiri, 
ca să le ducem cu noi, și pe urmă, 
după ce o trece anul, cîte unul 
din pruncii lor, înfășați în scutece, 
cum au să-mi mai semene. Leit 
chipul meu 1".

„Nu uita că ești încă un țînc și 
un lăudăros", îl întrerupse bătrînul 

plug balansier... Stațiunile de mașini și 
tractoare dispun în momentul de fața 
de 30 de brigăzi anume dotate și ins
truite, iar în institute au fost pregătii 
specialiști în combaterea eroziunii so
lului.

Vindecarea răului nu se face însă la 
fel. Terapeutica trebuie aplicată, se cere 
diferențiată. Un tratament e potrivit, 
să zicem, versantului ușor împădurit în 
creștet, al dealului din Tîrzii-Huși, altul 
e cerut de argila Gorjului și pretinde 
desigur un altul panta dealului zbîrlit 
din Bistrița-Năsăud.

însemnat este faptul că fiecăruia i 
s-a întocmit o rețetă proprie. Astfel s-a 
ajuns ca bazinul viti-pomicol al Bistri
ței să arate ca o grădină, atent supra
vegheată, strat cu strat, de grădinarul 
meticulos. Tot pe același tratament di
ferențiat s-au bazat și țăranii din Corni- 
Huși. Ei au reușit să culeagă între 8 000 
pînă la 15 000 kg struguri pe hectar, 
în plantație de vie abia intrată pe rod. 
Pe terenurile improprii culturii cerea
lelor se culeg astăzi zeci de tone de 
mere, se tescuiesc butoaie de vin bun, 
ceea ce înseamnă rezultatul unei în
mulțiri în registrul lor de venituri.

Și mai înseamnă ceva, ceva demn 
de memorat. Acțiunea cu caracter de 
campanie se bucură de o tot mai larga 
popularitate. Războiul declarat terenu
rilor aride, celor inundabile, nisipurilor, 
e o operă de vastă recuperare, precum 
e și o operație estetică. La Berghia 
m-am întîlnit cu un peisaj subit înti
nerit. în Dobrogea, vestitele podgorii 
de Murfatlar numără, an de an, noi și 
noi butuci de viță intrată pe rod iar 
călătorul va compara negreșit terasele 
cu niște amfiteatre superbe. Spectacol 
inedit îi va oferi desigur Argeșul, unde 
s-au rezolvat întrebări destul de com
plexe legate de aluviuni, deplasări de 
teren, eroziune și fertilitate.

Mărul din livada nouă va călători în 
lăzi, rumen, auriu, strugurele ars de 
soare ne va bucura ochii, vinul stors 
din bob ne va înveseli. Sînt cunoscute 
și fructele noastre, e cunoscut și vinul 
din podgoriile romînești. Ele se coc pe 
dealuri. în ritm susținut se aliniază, 
readuse la viață, și fostele „cimitire", 
în trecut creditate doar să împletească 
încurcate „cărări ale oilor", în noul pei
saj, de-o variată gamă cromatică. Exu
beranță juvenilă, ca un preludiu la mă
reția sobră a munților din zare. Fostul 
obraz zbîrcit, stors de viață, amărăciu
nea înscrisă pe chipul lor chinuit s-a 
șters. Va rămîne doar o imagine palidă, 
estompată în timp, ca o amintire... 
Seva generoasă îi întinerește cu forța 
irezistibilă a vieții triumfătoare.

aducîndu-i iarăși aminte de patru
la de jandarmi. „Aproape că-i vine 
omului să se teamă", șopti el, fe- 
rindu-se să nu fie auzit, cu toate 
că, afară de cîțiva copii, adînciți 
în jocurile lor cu nisipul și praful 
drumului, nu se vedea nimeni prin 
împrejurimi.

„Pornim", zise Pintea.
Și au pornit mai departe. Bătrî

nul mergea înainte. Degetele butu
cănoase ale picioarelor sale căl
cau ca pe arcuri. Rezemîndu-și 
pumnul încleștat de sprîncenele 
stufoase, căuta cu privirile neli
niștite de jur împrejur, ca și cum 
s-ar fi temut ca straja de călăreți 
în uniformă trimiși de mai marii 
comitatului să nu răsară pe neaș
teptate de după cea dinții tufă de 
coacăze. După cîteva clipe de tă
cere, făcu deodată pe speriatul, 
șoptindu-și ceva în sine (...).

Cînd cei doi se apropiară de 
armăsar, acesta zmulgea cu dinții, 
nerăbdător și înverșunat, buruie
nile ce se aflau în jurul său. își 
zvîrlea neobosit capul încoace și 
încolo, în timp ce niște prichindei, 
care nu puteau să aibă mai mult 
de trei sau patru ani, făceau ochi 
mari privindu-1 uimiți, ca și cum 
n-ar mai fi apucat pînă atunci să 
vadă ceva asemănător. Socoteau 
că totul e o întîmplare uimitoare, 
un spectacol rar și curios. De jur 
împrejurul cozii armăsarului zbîr- 
nîiau într-un dans aiurit o sume
denie de tăuni și de muște, în timp 
ce, în preajma lui, un prichindel 

zburdalnic, ai cărui ochi luceau 
încă în plină lumină a soarelui, își 
agita cît putea brațele mici.

„Domnul aibă-te în paza lui 1" 
zise bătrînul, luîndu-și rămas bun 
de la oaspele său. „Și grijește ca 
vreo cîtăva vreme să nu te mai 
vadă nimeni prin locurile aiestea".

Zicînd acestea, se îndepărtă gră
bit, pierzîndu-se în desișul ală
turat.

Pintea nu-i făcu nici un semn de

Victor CUPȘA Pescuit

la răsăritul soarelui

rămas bun, ci începu să grăiască 
cu armăsarul lui. „Fost-ai cumin
te ?" îl întrebă el, ca și cum s-ar 
fi așteptat numaidecît la un răs
puns din partea acestuia.

„Cum îi zice calului ?" întrebă 
unul din copii care avea pe el 
doar o zdreanță lungă și străvezie 
în chip de cămașă și se tot vînzo- 
lea în preajma lui, ținîndu-și de 
mînă surioara despuiată.

Pintea nu răspunse. Nici el nu 
știa. în lungile ceasuri ale călă
toriei sale de ieri, nu se gîndise o 
clipă măcar la astfel de lucruri 
mărunte. își zise că, deocamdată, 
e mai bine ca nici să nu audă în
trebarea, și își strînse plin de a- 
mărăciune buzele, blestemîndu-se 
că e încăpățînat și sucit. O clipă 
rămase nemișcat, nedîndu-și sea
ma că prichindeii curioși din jurul 
lui nu-1 pierdeau din ochi.

„Cum îi zice calului ?" întrebă 
din nou copilul.

Pintea stătea încă pe gînduri, 
neștiind ce nume să scornească.

„Hai să-i zicem Frate", răspunse 
el, în cele din urmă.

Pe chipul copilului se ivi însă 
o expresie de adîncă îndoială, pe 
care nimeni nu și-ar fi putut-o în
chipui văzîndu-i obrăjorii atît de 
gingași și de palizi. El își înclină 
căpșorul și privi cu dușmănie pe 
străinul care, înfierbîntat, se căz
nea acum să deznoade frînghia cu 
care legase calul de căpăstru. 
Numele „Frate" se părea că nu 
era pe placul lui.

„Din partea mea poate să-1 
cheme și Dracu", izbucni Pintea, 
rîzînd zgomotos. In rîndul copiilor 
se strecură o unduire de teamă.

„Nu, nu Dracu" se auzi răspun- 
zînd vocea plîngăreață a copilului.

Strigătul acesta de teamă nu-1 
împiedică nicidecum pe ucenicul 
nostru întru ale haiduciei să înșfa- 
ce cît ai clipi din ochi pe amîndoi 
prichindeii și să-i așeze pe cal, u- 
nul chiar pe greabăn, sub coamă,

iar fetița, care plîngea pe înfun
date, lîngă oblînc. Acum, mititeii 
ședeau pe cal, cu chipurile strălu
cind de fericire, pizmuiți de toți 
cei dimprejur. Se țineau cît 
mai drept scoțîndu-și bine pieptul 
înainte, și plescăiau din limbă, în 
timp ce glasurile celorlalți copii 
deveneau din ce în ce mai gălă
gioase și mai pline de bucurie. De 
atîta larmă și chiote nu puteai să 
prinzi nici un cuvînt ca lumea. Și, 
în mijlocul veseliei acesteia calul 
pe care Pintea îl ținea de scurt în
cepu să calce mîndru și ascultă
tor, învîrtindu-se în jurul umbrei 
sale. Cine și-ar fi închipuit că e în 
stare să fie atît de mîndru și de 
solemn el, care deobicei nu călca 
decît în silă ?

„Nici bălanul împăratului nu 
calcă mai frumos 1", zise Pintea cu 
mutra cea mai serioasă de pe 
lume, vrînd să scoată și mai mult 
în vileag mersul meșteșugit al ca
lului său.

Deodată se auziră răbufnind niș
te chemări. Cîțiva călăreți năvăli
seră pe neașteptate, doborînd îm
prejmuirea din mărăcini. Capete 
de crengi și puhoaie de frunze se 
risipiră învălmășite în văzduh.

„,Ooo..." se auziră strigînd în
tr-un singur glas copiii. Vin călă
reții. Vin mulți de tot...".

Și, cît ai clipi din ochi, înce
pură să se strecoare și să alerge, 
risipindu-se speriați în toate păr
țile, în timp ce Pintea, în toiul a- 
cestei sperieturi, avu totuși grijă 
să dea jos de pe cal pe cei doi 
prichindei. De fapt, nici nu erau 
atîția călăreți cîți își închipuiseră 
In frica lor copiii. Erau patru cu 
toții. Dar, plini de rîvnă, așa 
cum cerea meseria lor, porniseră 
de-a dreptul spre Pintea, înconju- 
rîndu-1. Și clipele fură mult mai 
scurte decît își închipuise el la în
ceput. Nu găsi nici măcar vreme 
destulă să se arunce pe spinarea 
calului, cu atît mai virtos cu cît, 
dacă ar fi izbutit chiar, nu încape 
îndoială că acolo l-ar fi ajuns 
tăișul vreunei săbii bine ascuțite. 
Se grăbi prin urmare să sară în 
lături, apoi se ridică, ferindu-se de 
capul unui cal și, văzînd că între 
doi călăreți se deschide o despi- 
cătură de drum, o luă pe acolo la 
goană. Iar armăsarul care, ieri 
încă, fusese tot ce avea el mai 
mîndru și mai prețios pe lume, ră
mase deodată departe în urmă, 
pradă cine știe cui. Căci, să-și în

toarcă privirea în împrejurările 
astea ca să vadă ce e cu calul, 
ar fi însemnat și pierdere de timp 
și adevărată îndrăzneală. înțepe- 
nindu-și deci grumazul și încor- 
dîndu-se, goni astfel mereu mai 
departe, înspre un bordei pe care 
îl zărise în depărtare. De o parte 
o grămadă mare de pietre, de altă 
parte o groapă larg căscată pe 
unde nu l-ar fi putut urma nici V" 
dintre călăreți, și pomi mulți, raft? 
de soc și o apă. Ascunzișuri des
tule ; piedici și curse nenumărate 
în calea celor ce încercau să-1 ur
mărească. Doar arareori găseau 
călăreții pămînt destul de tare în 
care să nu se înfunde potcoavele 
cailor.

Pintea se făcu nevăzut, strecu- 
rîndu-se pe după un zid, ca apoi 
să se facă una cu pămîntul în 
vreun șanț al drumului, simțind 
pînă în gît bătăile inimii, sau ivin- 
du-se, după ce s-a cățărat cu 
greu, sus pe vreun mal rîpos, unde 
călăreții nu puteau ajunge decît 
făcînd mari ocoluri. In cele din 
urmă, sărind peste nenumăratele 
spinări ale unei turme de bivoli 
negri care, vîrîți pe jumătate în 
nămol, stăteau nenrișcați, scăldîn- 
du-se într-un loc mai adînc al rîu- 
lui, izbuti să ajungă pe malul ce
lălalt. Unul dintre călăreții comita
tului, care nu-și pierdeau prea 
ușor cumpătul, sări cu calul ÎV 
apă, dar fu curînd nevoit să în
ceteze urmărirea, roibul lui înfun- 
dîndu-se pînă la genunchi în nă
mol. Omul nostru nu era însă dintre 
cei ce șovăie. La ce să mai stea 
pe gînduri și să chibzuiască ? Se 
aruncă numaidecît în firul de apă 
tulbure ce făcea un cot în cursul 
rîului și fu cum nu se poate mai 
bucuros cînd izbuti la urmă să-și 
tragă calul în afară de primejdie.

Ceilalți trei păzitori ai ordinei îl 
priveau în timpul acesta cu deo
sebit interes, dîndu-i tot felul de 
sfaturi ca buni camarazi ce erau, 
renunțînd deocamdată la urmări
rea haiducului și nemaiîndrăz- 
nind măcar să amintească de el 
pentru a nu se face de rușine. Șl, 
în timpul ăsta, glasul lui Pintea 
ajungea pentru ultima oară la ure
chile lor. Inchipuiască-și cineva 
obrăznicia de necrezut cu care lăsa 
frîu liber batjocurei lui. De văzut 
nu-1 vedea nimeni nicăieri, dar 
glasul i se auzea din depărtare 
strigînd un cuvînt care nu se auzea 
lămurit și care putea să însemne 
și „jăndari" și „măgari".
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Vizite ale delegațiilor 
de peste hotare

ȘTIRI EXTERNE

Delegațiile de peste hotare, care 
au participat la funeraliile tovară
șului Cjheorghe Gheorghiu-Dej, au 
făcuț (Vizite în țară. în cursul zilei 
de Vineri au vizitat muzeul Doftana 
delegațiile: P.C. din Portugalia : 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist ; P.C. din 
S.U.A. : Gilbert Green, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
național al Partidului Comunist ; 
P.C. din Spania, în. frunte cu Ignacio 
Callegos, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al C.C- al P.C. 
din Spania ; P.C. din Canada : Wil
liam Devine, membru al Co
mitetului național al Partidu
lui Comunist ; P. C. din Co
lumbia și P.C. din Argentina : Jose 
Cardona Hoyos, membru al C.C. al 
P.C. din Columbia ; Partidului Mun
cii din Guatemala : Jose Manuel 
Fortuny, membru al C.C. al Parti
dului Muncii; P.C. din Indonezia, în 
frunte cu Setiati Surasto, membru 
al C.C. al Partidului Comunist ; Lu
ciano Ferreto, din partea C.C. al 
Partidului Avangarda Populară din 
Costa Rica ; Manolis Glezos și 
N. Kitsikis, membri ai Comitetului 
executiv al E.D.A.—Grecia.

Gilbert Green, membru al Birou

Plecarea unor delegații 
de peste hotare

în cursul zilei de vineri au părăsit 
Capitala delegații de partid și de 
stat, reprezentanți de guverne, dele
gații ale unor partide comuniste și 
muncitorești frățești care au parti
cipat la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Delegația de partid și guverna
mentală din U.R.S.S., în frunte cu 
A. I. Mikoian, membru al Prezidiu
lui C,C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușesctț; Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Dumitru Coliu, Florian 
Dănalache. Corneliu Mănescu, Ghi- 
zela Vass, Vasile Patilineț, Nicolae 
Guină.

Delegația de partid și guverna
mentală din R. D. Vietnam, con
dusă de Ițoang Van Hoan, membru 
al Biroului' Politic al -C.C. al Parti
dului Celor ce Muncesc din'Vietnam, 
yieepreșgțjințe al. Comicului per
manent al Ă’dunării Naționale a R. D. 
Vietnam.

Membrii delegației au fost con
duși de tovarășii Alexandru Bîrlă- 
deanu. Ștefan Voitec, Alexa Augus
tin. Eduard Mezincescu.

Delegația de partid și de stat din 
R. P. Mongolă, condusă de Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului Politic 
.al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, prim-vicepreședin- 
,te al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole.

La plecare erau prezenți tovarășii 
Alexandru Drăghici, Dumitru Coliu, 
Grigore Geamănu, Vasile Vaida, 
Isac Martin, Gheorghe Pele.

Delegația de partid și de stat din 
R.P.D. Coreeană, condusă de Pak 
Kîm Cel, membru al Biroului Poli
tic, vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

Membrii delegației au fost conduși 
la plecare de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Ștefan Voitec, Paul Niculescu- 
Mizil, Ghizela Vass.

Delegația de stat a Algeriei: 
Omar Oussedik, ambasadorul Alge
riei la Sofia, reprezentant al guver
nului Republicii Algeriene Democra
tice și Populare.

. La plecare a fost condus de func- 
.. ’onari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Delegația Partidului Comunist din 
Austria: Johann Koplenig, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Austria; delegația Partidului Comu
nist Italian, condusă de Arturo Co- 
lombi, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian, senator; 
delegația Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare: Domenico Ce-

TELEGRAMĂ

Președintele Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romîne, tovarășul 
Ștefan Voitec, a adresat președinte
lui Adunării de Stat a R. P. Unga
re, tovarășa Vass Istvânne, o tele
gramă cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a zilei sale de naștere,

Noul orar TAROM
La 1 aprilie intră în vigoare un o- 

rar tranzitoriu al curselor regulate 
interne, valabil pentru luna aprilie 
a.c. Zilnic, inclusiv duminica, circu
lă avioane pe ruta București — Ti
mișoara — Arad ; București — Tg. 
Mureș — Cluj ; București — Oradea. 
Zilnic (fără duminică) avioanele cir
culă pe distanțele București — Ti
mișoara ; București — Craiova — 
Caransebeș ; București — Tg. Mu
reș — Cluj ; București — Sibiu. 
Luni, miercuri și vineri avioanele 
circulă pe distanțele : București — 
Sibiu — Cluj ; București — Bacău 
Iași; București — Cluj — Baia 
Mare; București — Deva. Marți, 
joi și sîmbătă avioanele circulă pe 
distanțele: București — Deva ;
București — Bacău — Suceava ; 
București — Cluj — Satu Mare; 
București — Tulcea ; București —• 

lui Politic și al Secretariatului Na
țional al Partidului Comunist din 
S.U.A., a vizitat orașul București : 
noile cartiere de locuințe Giulești, 
Grivița, complexul Circului de Stat, 
Floreasca, complexul studențesc 
Grozăvești, Muzeul de Artă al R.P.R. 
și alte obiective social-culturale.

William Devine, membru al Comi
tetului Național al Partidului Co
munist din Canada, a vizitat obiec
tive social-culturale și cartiere noi 
de locuințe din Capitală.

Primarul orașului Nanterre, Ray
mond Barbet, deputat de Sena, 
membru al delegației Partidului 
Comunist Francez, a vizitat Craiova 
— oraș înfrățit cu Nanterre.

Delegația de stat din Franța, alcă
tuită din Jacques Marette, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, repre
zentantul președintelui Franței, Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
în R. P. Romină, și Didier Delfour, 
șeful de cabinet al ministrului poș
telor și telecomunicațiilor, a vizitat 
întreprinderea de piese radio și se
miconductor! Băneasa, Muzeul Sa
tului, cartierul de locuințe Floreasca 
și Muzeul de Artă al R. P. Romîne.

(Agerpres)

revalo, membru al Direcțiunii Na
ționale a Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletarei deputat în 
parlament.

La plecare, delegațiile au fost 
conduse de tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Stoica, Gheorghe Cioară și 
de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist 
Francez, în frunte cu Georges Mar- 
chais, membru al Biroului Politic 
și secretar al C.C. al P.C, Francez; 
delegația Partidului Comunist din 
Olanda; Joop Wolff, membru al Bi
roului Politic al Partidului Comu
nist din Olanda; delegația Partidu
lui Comunist din Maroc: Aii Yata, 
secretar general al Partidului Co
munist din Maroc; delegația Parti
dului Comunist din Spania, în frun
te cu Ignacio Callegos, membru al 
Comitetului Executiv și secretar ai 
C.C. al P.C. din Spania.

La plecare, delegațiile au fost con
duse de tovarășii Leonte Răutu, 
Mihai Dalea, Gheorghe Gaston Ma
rin, Nicolae Giosan, Nicolae Gheor
ghiu și de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Portugalia : Alvaro Cunhal, secretar 
general al P.C. din Portugalia ; 
delegația Partidului Comunist din 
Finlanda : Martti Malmberg. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Finlanda, secretar cu pro
blemele organizatorice : delegația 
Partidului Comunist din S U.A. : 
Gilbert Green, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului Național 
al P.C. din SU.A. ; delegația Parti
dului Comunist din Canada : Wil
liam Devine, membru al. Comitetu
lui Național al P.C. din Canada.

Membrii delegațiilor au fost con
duși la plecare de tovarășii Leonte 
Răutu, Mihai Dalea, de activiști de 
partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Columbia și Partidului Comunist 
din Argentina : Jose Cardona Hoyos, 
membru al C.C. al Partidului Comu
nist din Columbia ; delegația Parti
dului Muncii din Guatemala : Jos6 
Manuel Fortuny, membru al C.C. al 
Partidului Muncii din Guatemala ; 
delegația Partidului Comunist din 
Indonezia, condusă de Șetiati Suras
to, membru al C.C. al P.C. din In
donezia ; delegația Partidului Co
munist din Japonia : Kajita Shigeho, 
membru al C.C. al P.C. din Japonia ; 
delegația Partidului Avangarda 
Populară din Costa Rica : Luciano 
Ferreto,

La plecare, delegațiile au fost con
duse de tovarășii Dumitru Coliu, 
Ilie Verdeț, Mihai Burcă, de activiști 
de partid.

(Agerpres)

prin care, în numele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Ro
mîne și al său personal, transmite 
felicitări cordiale și urări de noi 
succese în activitate.

(Agerpres)

Cluj — Baia Mare. O parte din curse 
au plecarea din București în orele 
dimineții și întoarcerea din țară în 
cursul după-amiezii. Avioanele care 
pleacă după-amiaza au întoarcerea 
în Capitală, fie în cursul aceleiași 
zile, fie în cursul dimineții zilei ur
mătoare. Cîteva centre mai impor
tante din țară au mai multe curse 
pe zi. Plecările avioanelor de dimi
neață se fac între orele 7,40 și 10,45, 
iar întoarcerea avioanelor are loc 
între orele 11,00 și 14,10. Plecările 
avioanelor de după-amiază se fac 
între orele 13,00 și 16,50.

în afara curselor de pasageri se 
efectuează și curse regulate de mar
fă pe rutele : București — Tg. Mu
reș — Cluj — Oradea (luni și vi
neri), București — Bacău — Iași 
(miercuri), București — Timișoara — 
Arad (marți, joi și sîmbătă).

Adunări cu prilejul atribuirii 
numelui de Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Institutul Politehnic din București
Vineri seara, în amfiteatrul Insti

tutului Politehnic din Capitală a 
avut loc o adunare a studenților și 
cadrelor didactice, prilejuită de 
atribuirea numelui de Gheorghe 
Gheorghiu-Dej Institutului politeh
nic bucureștean.

Adunarea a fost deschisă de conf. 
univ. Marcel Segărceanu, secretarul 
Comitetului de partid din cadrul 
Institutului, care a citit hotărîrea 
C.C. al P.M.R., a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la eternizarea memoriei tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. A 
vorbit apoi prof. univ. Constantin 
Dinculescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, rectorul 
institutului. „Institutul Politehnic 
din București — a spus vorbitorul 
— școală cu vechi tradiții — care 
a format în decursul timpului nu
meroase generații de specialiști, s-a 
bucurat de aprecierea și grija per
manentă a conducerii partidului, a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Prin grija permanentă a 
partidului și statului, o mare în
florire a cunoscut în țara noastră 
învățămîntul tehnic superior orien
tat în mod ferm spre cele mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane și pus în slujba dezvol
tării multilaterale a economiei și 
culturii, în slujba valorificării cît. 
mai înalte a resurselor țării, în sluj
ba bunăstării celor ce muncesc.

în continuare, prin cuvîntul pro
fesorului emerit Constantin Ionescu

Orașul
La rafinăria Onești, peste 4 000 de 

muncitori, tehnicieni și ingineri din 
marile întreprinderi ale orașului 
au participat la mitingul care a 
avut loc spre a cinsti memoria to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Glasurile celor care vorbesc 
despre viața și activitatea marelui 
dispărut se unesc cu freamătul 
neîntrerupt al instalațiilor noilor 
uzine.

„Știrea că orașul în care trăim și 
muncim va purta numele tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, ne 
umple inimile de mîndrie patriotică, 
ne dă un puternic imbold în muncă, 
a spus tînăra Roza Popa, maistru 

I chimist la Combinatul chimic Bor- 
zești. Noi ca și generațiile viitoare 
care vor locui în acest oraș, vlăstar 
tînăr și puternic al orînduirii socia
liste, ne vom mîndri că trăim și 
muncim aici".

Tovarășul Gheorghiu-Dej a vizitat 
în mai multe rînduri șantierele din 
Onești. în 1958, cînd a fost aici pen- 

I tru prima oară, orașul era în plină

TELEGRAMĂ

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN
BUCUREȘTI 

împărtășim împreună cu dv. durerea pricinuită de moartea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, conducătorul clasei muncitoare și marele 
fiu al poporului romîn.

Realizările sale remarcabile în conducerea de partid, în lupta, pentru 
socialism au transformat viața poporului romîn. Activitatea șa va rămîne 
veșnic în analele poporului romîn și ale clasei muncitoare din întreaga 
lume.

R. DIXON
Președintele C.C. al P.C. 

din Australia

„Cupa campionilor europeni"

tenis de masa Echipa C. S. M, Cluj
din nou pe primul loc

Pentru a treia oară, echipa mas
culină de tenis de masă C.S.M. Cluj 
a cîștigat „Cupa campionilor euro
peni". Comportîndu-se remarcabil, 
jucătorii romîni au învins aseară la 
Leipzig, cu 5—0 în întîlnirea finală 
cu formația S.C. Leipzig, campioa
na R. D. Germane. Aproape 2 000 
de spectatori au aplaudat în sala 
„Einheit" jocul spectaculos al re
prezentanților noștri, care și-au re

D. GIURGIUCĂ R. NEGULESCU GH. COBÎRZAN

POLO Dinamo București învinsă în semifinale
Aseară la Magdeburg, în ultima zi a 

turneului semifinal pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la polo pe apă, e- 
chipa N.C.A.C. Moscova a învins cu 
4—1 (3—0 ; 0—1 ; 0—0 ; 1—0) pe Di
namo București, după ce în meciul de

A început turneul final la baschet
De joi, sala Floreasca găzduiește 

turneul final al campionatului mas
culin de baschet. Iată rezultatele 
întîlnirilor disputate în etapa inau
gurală : Dinamo București—Dinamo 
Oradea 93—61 (47—19) ; Steaua—Ra
pid 70—67 (33—44) ; Știința Timi
șoara — Știința București 85—82 
(36—36). în partidele de ieri, Rapid 
a dispus cu 82—68 (41—36) de Știin

Bujor, cadrele didactice ale Institu
tului s-au angajat să-și sporească 
aportul la progresul științei și teh
nicii, la progresul permanent al in
dustriei socialiste din țara noastră, 
să întărească legătura cu producția.

Acad. Costin Nenițescu, a evocat 
personalitatea marelui dispărut, po
vestind celor prezenți despre o în- 
tîlnire a sa cu tovarășul Gheorghiu- 
Dej cu prilejul unei discuții despre 
dezvoltarea viitoare a industriei ro- 
mînești.

în numele studenților Institutului 
Politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" au vorbit Constantin Stănescu 
și Elena Fințescu. Ei au arătat că 
vor consacra întreaga lor energie și 
elan tineresc pentru a se pregăti la 
cel mai înalt nivel, pentru ca după 
absolvire să muncească cu compe
tență în sectoarele hotărîtoare ale 
industriei noastre socialiste.

Apoi, conf. univ. Gheorghe Horto- 
pan, decanul Facultății de electro
tehnică, a dat citire unei telegrame 
adresate C.C. al P.M.R., Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romîne, prin care cei prezenți 
își exprimă emoția și bucuria în a- 
celași timp că Institutul politehnic 
bucureștean va purta numele scump 
al tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

A avut loc apoi dezvelirea plăcii 
pe care figurează noul nume al in
stitutului.

Onești
construcție — a spus inginerul Au
rel Teodoru, directorul tehnic al 
Combinatului chimic Borzești. De 
cîte ori era oaspetele nostru se inte
resa despre ritmul lucrărilor de 
construcții și calitatea lor, despre 
viața locuitorilor din noua așezare 
urbană, dînd totodată sfaturi pre
țioase care au constituit pentru lo
cuitorii orașului care îi poartă as
tăzi numele un îndrumar în activita
tea lor de zi cu zi.

Orașul nou de pe Valea Trotușului 
— a subliniat inginerul Gheorghe 
Niculescu — s-a ridicat ca urmare a 
aplicării cu consecvență în viață a 
politicii științifice, clarvăzătoare, a 
partidului nostru, în fruntea căruia 
a stat tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Orașul acesta mîndru, cu 
importantele sale obiective indus
triale este strîns legat de numele său. 
Iată de ce emoția, care a cuprins pe 
fiecare locuitor al orașului la aflarea 
veștii că Oneștiul îi va purta nume
le, s-a împletit cu mîndria și hotărî-, 
rea de a răsplăti prin fapte înalta 
cinste.

înnoit succesul de anul trecut. în 
vervă deosebită, Giurgiucă a re
purtat două victorii : 2—0 (21—11 ; 
21—15) la Pornack și 2—0 (21—18 ; 
21—9) . la Viebig. La rîndul său, 
campionul țării. Radu Negulescu, a 
dispus «u 2—1 (2b—19 ; 20—22 ; 
21—9) de Viebig și cu 2—1 (14—21 ; 
21—14 ; 2,1—15) de Lemke. Ultima 
victorie a fost obținută de Gh. Co- 
bîrzan, învingător cu 2—0 (21—19 ; 
21—18) în partida cu Lemke.

joi seara poloiștii noștri fuseseră între- 
cuți cu 6—-4 de Dinamo Magdeburg. 
Alături de echipele Partizan Belgrad și 
Pro Recco (Italia), pentru finală s-au ca
lificat N.C.A.C. Moscova și Dynamo 
Magdeburg.

ța București, iar Steaua a învins cu 
89—64 (37—25) pe Dinamo Oradea. 
O victorie mai puțin așteptată a 
obținut. Știința Timișoara în fața li
derului, Dinamo București. Luptînd 
cu multă ambiție, studenți timișo
reni au condus majoritatea timpu
lui, realizînd in final o victorie de
plin meritată eu scorul de 81—75 
(37—37).

Conferința
„mesei rotunde"

KHARTUM 26 (Agerpres). — După 
ce în dimineața zilei de 25 martie 
partidele politice din nordul și su
dul țării, participante la conferința 
mesei rotunde de la Khartum, ajun
seseră într-o situație aproape ire
conciliabilă, în după-amiaza acele
iași zile, ele au hotărît totuși să 
continue tratativele. Agențiile de 
presă relatează că partidele sudiste 
au acceptat să participe la exami
narea contrapropunerilor făcute în 
comun de partidele din nord. Aceste 
contrapropuneri — arăta agenția 
France Presse — au fost inițiate cu 
scopul de a veni, într-o oarecare 
măsură, în întîmpinarea cererilor 
sudului în ce privește problema 
securității, a folosirii sudiștilor în 
administrație, precum și a situației 
refugiaților sudiști.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„AMERICA LATINA: 
PUJIN PROGRES"

Sub acest titlu, ziarul britanic „THE 
ECONOMIST" a publicat un articol în 
care se analizează situația economică 
dintr-un șir de jări latino-americane. Re
dăm extrase din acest articol.

„Inflafia masivă, crizele valutare și de
valorizările cronice, se spune în articol, 
continuă să predomine în America La
tină. S-ar putea însă ca anul acesta să 
existe, pe plan intern și extern, un echi
libru ceva mai stabil.

Întrucît în America Latină ritmul de 
creștere a populației este unul dintre 
cele mai rapide din lume., ridicarea ni
velului de trai este considerabil influen
țat de acest proces. Populația este de 
aproximativ' 245 milioane de oameni și 
se așteaptă ca, pînă în 1970, ea să ajungă 
la 282 de milioane — cu o treime mai 
mult deeît a S.U.A. Creșterea producției 
totale a Americii Latine a ajuns, în 
1960—1963, la 3,5 la sută pe an. Firește, 
această creștere nu este răspîndifă uni
form.

Ritmul de creștere economică a Bra
ziliei scăzuse de la aproape 7 la sută 
în 1961 la numai 0,50 la sută în 1963 ; 
Argentina a evoluat de la o creș
tere de 3,5 la sută, la o scădere de 5 la 
sută. Anul trecut, ritmul ’de creștere el 
Braziliei a fost de aproape 3 la suta 
(nereușind, în continuare, să fină pasul 
cu creșterea populației), iar al Argen
tinei de 5 la sută.

La sfîrșitul anului trecut, industriile 
prelucrătoare ale Argentinei începuseră 
să iasă din puternica recesiune din 
1952—1963. In 1964, producjia de ofel 
a depășit pentru prima oară un milion 
de tone, producfia de autovehicule a 
atins un nivel înalt. Pînă și petrolul 
s-a încadrat în expansiunea generală — 
dar numai prin descoperirea de rezerve 
ale unor puțuri forate anterior : produc
ția continuă să rămînă în urma cererii. 
Costul vieții a crescut cu 22 la sută a- 
nul trecut, ceva mai puțin deeît în 1962 
sau 1963, dar inflafia s-a accelerat din 
nou în trimestrul IV.

In ciuda tuturor progreselor realizate, 
încrederea cercurilor de afaceri în con
junctură continuă să fie șubredă. Acest Iu 
cru se oglindește în slăbiciunea bursei și 
în evaziunea persistentă a capitalului din 
țară. Soldul balanței comerciale s-a re- 
strîns : importurile au început să crească 
rapid, exporturile s-au redus. Intrările din 
fondul „ajutorului american" au fost insu
ficiente pentru a susține rezervele

PRIMA FAZA A LUCRĂRILOR 
PODULUI PESTE STRIMTOAREA 

MESSINA

Prof. Gianfranco Gilardini, membru 
al Comitetului Exeoutiv care se ocupă 
cu construirea unui pod peste strîm- 
toarea Messina (care va lega Peninsula 
italiană cu Sicilia), a făcut o declara
ție în cadrul unei conferințe de presă, 
în care a arătat că prima fază a lu
crărilor de studiere a strîmtorii se va 
încheia la sfîrșitul anului 1965. Lucră
rile cuprind studii referitoare la curen- 
ții submarini, topografia fundului apei 
și penetrabilitatea terenului în vederea 
construirii fundației podului (la 
aproximativ 130 de metri adîncime).

PREMII LITERARE ÎN GRECIA

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Greciei, Academia din Atena a de
cernat premiile tradiționale. Ma
rele premiu literar a fost decer
nat scriitorului și pictorului Fotios 
Kontoglou. Un alt premiu a fost 
acordat scriitorului Dinos Cono- 
mos pentru lucrările sale pe teme 
istorice inspirate din trecutul 
Insulelor Ionice. Au mai fost acor
date trei mențiuni unor oameni de 
litere care au scris lucrări bele

Cuvintarea lui Vladyslaw Gomulka 
la Plenara C. C. al P. M. U. P.

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în încheierea lucră
rilor Plenarei C.C. al P.M.U.P. con
sacrată sarcinilor organizațiilor de 
partid în campania electorală pen
tru alegerile în Seim și sfaturile 
populare, Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
subliniat că „dezbaterile care au a- 
vut loc au adus o serie de propu
neri valoroase de care trebuie să se 
țină seama în campania electorală". 
„Printre problemele care merită să 
fie discutate în mod deosebit sînt 
cele referitoare la folosirea brațelor 
de muncă și la creșterea forței de 
muncă în Viitorul cincinal". Pentru 
folosirea sporului de forță de mun
că, a subliniat vorbitorul, trebuie ca 
dezvoltarea industriei locale să se

MULTĂ ALIANȚĂ,

valutare. în cele șase luni care s-au 
încheiat la sfîrșitul lunii octombrie,
acestea au scăzut cu peste 100 mi
lioane dolari, ajungînd la 186 mi
lioane dolari. Se evaluează că su
mele necesare pentru rambursarea da
toriei externe scadente anul acesta sînt 
de trei pînă la patru ori mai mari de- 
cît rezervele.

Se așteaptă ca după recentele ale
geri să fie efectuată o nouă devalori
zare a peso-ului (moneda argentineană — 
n.r.). Această măsură ar favoriza pe 
producătorii de grîu, lînă și carne 
de vită, care sînt supraîmpovărați. 
Dar deficitele bugetare, creșterea prețu
rilor de cost, ca urmare a noii legi cu 
privire la salariul minimal, și majora
rea preturilor la importuri exercită o 
puternică presiune.

Perspectivele economiei braziliene sînt 
în mod clar mai bune deeît în urmă 
cu un an. Părerea oficială că costul vie
ții va crește cu „numai" 25 la sută, în 
prima jumătate a acestui an, și apoi se 
va nivela, este în mod aproape cert prea 
optimistă. Dar s-au făcut unele progrese 
în direcția reducerii inflafiei și întăririi 
finanțelor externe. Noua devalorizare a 
cruzeirului (moneda braziliană — n.r.) în

Convorbirile franco-italiene 
de la Roma

U Sama_________ .

Ziarul italian „II Messaggero" scrie 
cu privire la vizita ministrului de 
externe francez Couve de Murville 
la Roma, care a început ieri:

„Vizita la Roma a lui Couve de 
Murville se încadrează în planul reali
zării unității politice (vest) europene ; 
ea a fost stabilită, în principiu, cu cîteva 
luni în urmă.

Zilele trecute, ambasadorii italieni în 
cele cjnci capitale vesț-europene (celelal
te țări membre ale Pieței comune — 
n.r.), au prezentat guvernelor respective 
o propunere formală a guvernului ita
lian în această problemă: întrunirea, la 
sfîrșitul lunii mai, probabil la Veneția, 
a unei conferințe a celor șase miniștri 
de externe; aceasta ar avea drept scop 
să examineze posibilitățile și modalitățile 
unei întruniri a șefilor de stât și de gu
verne ai celor șase țări, care să aibă loc 
în vară, într-o localitate ce urmează a 
fi stabilită, în vederea încheierii unui 

DE PRETUTINDE
tristice inspirate din lupta de eli
berare a poporului grec de sub 
ocupația otomană și hitleristă. 
Totodată, plenara Academiei a ho
tărît instituirea altor premii și 
distincții care vor fi decernate 
anul viitor.

MATERIALE NOI 
PENTRU INDUSTRIA AERONAUTICA

în S.U.A. a fost descoperit un nou 
material oare la temperatura ae 
850° are o rezistență mai mare ca 
oțelul. Acest material este de fapt un 
aliaj de argint cu safir. Combinarea 
substanțelor cristaline nemetalice cu 
metale, avînd ca rezultat materiale cu 
foarte mare rezistență, își va găsi a- 
plicarea în industria aeronautică.

UN NOU COTIDIAN CENTRAL 
ENGLEZ?

în toamna acestui an, în Marea Bri- 
tanie urmează să apară un nou coti
dian, care va purta, probabil, numele 
de „The Globe". Consiliul provizoriu 
al fondatoriloi noului ziar este con
dus de Ernest Kay, editor al revistei 
„Time and Tide". El a declarat că 
ziarul va fi sprijinit de mai mulți 

bazeze pe folosirea mai largă a ma
teriilor prime locale.

Vorbitorul s-a referit, în conti
nuare, la problema descongestionării 
marilor centre industriale, creării 
de filiale de întreprinderi, precum 
și de întreprinderi cooperatiste în 
localitățile mai mici.

W. Gomulka a apreciat apoi pro
gresul înregistrat în activitatea 
sfaturilor populare, dezvoltare^ lor, 
ridicarea nivelului activității lor. în 
încheierea cuvîntării sale vorbitorul 
a relevat că „ridicarea nivelului ac
tivității obștești, legătura strinsă a 
maselor populare cu puterea popu
lară, manifestarea inițiativei, ener
giei lor, atragerea maselor la reali
zarea planurilor economiei naționa
le, acesta este scopul pe care ni-1 
propunem în campania electorală".

decembrie trecut, trebuie să constituie 
un stimulent pentru exporturi".

„In economia mexicană — se arată mai 
departe în articol — nu s-a ivit vreun 
factor nou care să schimbe situația de 
boom (conjunctură favorabilă — n.r.).
Dar boomul depinde în mare mă
sură de finanțele externe. Se ivesc 
probleme ale balanței de plăți. De
ficitul balanței comerciale a țării, de- 
obicei pasivă, a crescut cu 53 la 
sută în ianuarie-noiembrie 1964, în com
parație cu aceeași perioadă a anului 
1963. Inflația, ținută în frîu atît de mul
tă vreme, începe să se manifeste prin 
creșterea prețurilor cu amănuntul (pre
țul la tortilla — pîinea . mexicană — a 
crescut cu 29 la sută față de anul tre
cut. Toate acestea nu înseamnă, desigur, 
că Mexicul se îndreaptă vertiginos spre 
o criză.

Cu privire la Chile autorul arată în
tre altele : „Slăbiciunile generale se 
mențin, dar noul guvern condus de pre
ședintele Frei a adus speranțe. S-a fă
cut un oarecare progres în încetinirea 
inflației și întărirea balanței de plăți. In 
1963 prețurile cu amănuntul au crescut 
cu 45 la sută, iar anul trecut cu 38 la 
sută ; autoritățile speră să mențină creș
terea de anul acesta la 25 la sută. Un 
deficit comercial de 95 milioane dolari 
în 1963 a fost transformat într-un mic 
sold activ anul trecut — dar din străină
tate au fost cumpărate cantități substan
țiale de mărfuri ce urmează a fi plătite 
mai tîrziu. Menținerea măsurilor de con
trol asupra importurilor oglindește situa
ția. comercială încă critică".

tratat pentru crearea «Uniunii politice 
europene». Conferința șefilor de stat și 
de guverne se află, pentru moment, în
tr-un stadiu ipotetic. Dacă miniștrii de 
externe nu vor reuși să se pună de acord 
asupra unui text concret, nu va exista 
nici un motiv pentru întrunirea șefilor 
de stat.

Se pare că asupra propunerii italiene 
nu există dificultăți serioase. Toate gu
vernele interesate și-au exprimat un 
acord de principiu. Fără a ridica vreo 
obiecțiune, ministrul francez Couve de 
Murville a anunțat că intenționează să 
discute mai serios această problemă 
cînd se va întîlni cu Fanfani la Roma. 
Potrivit punctului de vedere francez, o 
conferință atît de importantă trebuie 
pregătită cu grijă. Există totdeauna, 
după părerea francezilor, diverse punc
te care trebuie clarificate pentru a se 
evita un insucces al conferinței.

După cum se afirmă la Paris, atitudi
nea fiecărei țări, și în primul rind a 
Olandei, reprezintă un mare semn de 
întrebare. Circulă zvonuri potrivit căror» 
guvernul olandez ar intenționa să ridice 
problema participării Marii Britanii la 
negocierile pentru Uniunea politică 
vest-europeană“.

membri influenți ai Partidului laburist, 
dar nu va avea legături oficiale eu 
partidul. „The Globe" va fi al doilea 
cotidian central ce va apărea în Marea 
Britanie în decurs de 12 luni. în sep
tembrie anul trecut a fost lansat, după 
cum se știe, „The Sun", primul ziar 
central nou apărut în ultimii 34 de ani.

„DIVINA COMEDIE*1 ILUSTRATA 
DE BOTTICELLI

Cu ocazia celui de-al 7-lea cente
nar de la nașterea marelui poet italian, 
Dante Alighieri, în librăriile italiene a 
apărut o nouă ediție a operei sale 
celei mai cunoscute — „Divina Come
die". Această ediție este ilustrată 
cu 92 de planșe ale renumitului pictor 
al Renașterii italiene, Sandrn Botticelli.

PAKISTANUL DE EST BINTUIT 
DE UN PUTERNIC URAGAN

Un puternic uragan bîntuie asupra 
orașului Dacca din Pakistanul de est. 
Viteza vîntului a atins 72 de kilometri 
pe oră. Tn unele cartiere ale orașului 
au fost întrerupte comunicațiile tele
fonice și telegrafice, a fost avariată 
rețeaua de alimentare a orașului cu 
energie electrică, numeroase case au 
fost distruse. Autoritățile au anunțat 
că pînă în prezent șase persoane au 
murit, iar alte 55. au fost grav rănite.
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Noi acfiuni agresive
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția vietnameză de 
presă, misiunea de legătură a înal
tului comandament al armatei 
populare vietnameze a transmis 
Comisiei internaționale de supra
veghere și control un protest cu 
privire la noile acte de război îm
potriva R. D. Vietnam. în protest 
șe arată că, în după-amiaza zilei 
de 25 martie, patru avioane ame
ricane „T-28“ au bombardat postul 
de frontieră Nam Can, din apro
pierea frontierei dintre R. D. Viet-

nam și Laos. în același timp, nu
meroase avioane cu reacție ameri
cane au lansat rachete și au mi
traliat regiunea Lach Truong.

La 26 martie, cîteva grupuri de 
avioane americane și sud-vietna- 
meze au bombardat împrejurimile 
orașului Ha Tinh și țrecătoarea 
Deo Ngang. După cum se arată în 
primele rapoarte, unitățile Armatei 
populare vietnameze au doborît 12 
avioane dușmane și au avariat mul
te altele.

DECLARAȚIA C. C. AL FRONTULUI NATIONAL DE ELIBERARE
DIN VIETNAMUL DE SUD

HANOI 26 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția de presă 
„Eliberarea" din Vietnamul de sud, 
Nguyen Hun Tho, președintele Co
mitetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a dat publicității o declarație în 
care Fr.ontul de Eliberare adresează 
un apel Armatei de eliberare și for- 

. țelor armate populare de a lupta cu 
curaj și hotărîre pentru „Izgonirea 
imperialiștilor americani, pentru eli
berarea Vietnamului de sud și pen
tru a înfăptui un Vietnam de sud in
dependent. democratic, pașnic și neu
tru în scopul realizării reunificării 
naționale".

Declarația avertizează că dacă se 
va continua angajarea trupelor ame
ricane și ale altor țări în Vietnamul 
de .sud, dacă se va extinde războiul 
în Vietnamul de nord și Laos, „Fron
tul Național de Eliberare din Vietna
mul de sud va adresa un apel po
poarelor din diferite țări cerîndu-le 
să trimită tineri și militari în Viet
namul de sud pentru a se alătura 
poporului sud-vietnamez în acțiunea 
de distrugere a inamicului comun".
-Arătînd că poporul sud-vietnamez 

este hotărît să continue lupta pînă 
la victoria finală, declarația spune: 
„Orice tratative cu imperialiștii ame
ricani în momentul de față sînt to
tal inutile, dacă ei refuză încă să-și 
retragă din Vietnamul de sud toate 
trupele lor și toate felurile de mate
rial și mijloace de război și pe ace
lea ale țărilor satelite ale S.U.A., 
dacă ei refuză încă să desființeze 
toate bazele lor militate din Vietna
mul de sud, dacă trădătorii abando-

nează încă drepturile sacre ale po
porului sud-vietnamez la indepen
dență și democrație în mîinile im
perialiștilor americani și dacă Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud — singurul reprezen
tant adevărat al celor 14 milioane 
de sud-vietnamezi — nu deține rolul 
său hotărîtor".

„Frontul de 
din Vietnamul 
declarație, s-a 
în primul rînd 
tatea sa proprie, dar el este gata să 
accepte orice ajutor, moral sau ma
terial, inclusiv arme și orice alte 
materiale de război, din toate țările 
socialiste, țările care și-au dobîndit 
independența națională, precum și 
de la toate organizațiile internațio
nale și popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume".

Declarația arată că. dacă va fi 
necesar, Frontul de Eliberare Na
țională din Vietnamul de sud nu 
poate face altceva decît să cheme 
pe fiii și fiicele Vietnamului dc sud, 
care s-au regrupat în nord pe baza 
acordului pentru încetarea focului, 
să pună mîna pe arme pentru a ni
mici dușmanul și a-și salva țara 
și familiile.

în încheiere se spune : „Chiar 
dacă va trebui să ne continuăm 
lupta încă 10—20 de ani, sau chiar 
mai mult, și chiar dacă va trebui 
să suportăm greutăți și suferințe 
mai mari, sîntem dispuși și hotărîți 
să luptăm și să luptăm 
păt, pînă cînd în țara 
va mai rămîne picior 
american".

eliberare națională 
de sud, se arată în 
bizuit întotdeauna 
pe forța și capaci-

pînă la ca- 
noastră nu 
de soldat

Declarația făcută
I

de L Brejnev
Un articol 
din „Jenminjibao'*’

Deficit al balanței comerciale
în Piața comună

STRASBOURG 26 
în cadrul lucrărilor 
vest-european de la Strasbourg, mi
nistrul de externe francez, Maurice 
Couve de Murville, a făcut o de
clarație trecînd în revistă situația 
economică a țărilor Pieței comune. 
Printre altele, el a subliniat că ba
lanța comercială a acestor țări a 
continuat. în ciuda sporirii exportu
rilor, să se înrăutățească. Astfel, în 
perioada 1963—1965 deficitul comer
cial al „celor șase" a crescut la a- 
proximativ 3 miliarde dolari. „In
dustriile europene (ale țărilor 
membre ale C.E.E. — N.R.), a de
clarat ministrul de externe francez, 
nu au încă o situație comparabilă 
cu a competitorilor americani. Ca
pitalul acestor țări este insuficient". 
De aceea, a continuat Couve de

(Agerpres). — 
Parlamentului

Murville, este necesară o urgentare 
a negocierilor rundei Kennedy pri
vind reducerea tarifelor vamale, 
pentru a se proceda la o liberali
zare a comerțului. în acest sens el 
a amintit că țările Pieței comune 
sînt apărate de tarife vamale ex
terne cu mult mai moderate decît 
ale S.U.A. și Angliei, ceea ce face 
necesară realizarea de concesii în 
cadrul „rundei Kennedy", pentru o 
contrabalansare a acestei situații.

în ședința de joi a fost votată o 
rezoluție prin care Comisia Pieței 
comune este invitată să sprijine ini
țiativele care tind spre dezvoltarea 
relațiilor între Comunitatea vest- 
europeană și Izrael, pentru realiza
rea unui acord mai larg care 
promoveze asocierea Izraelului 
C.E.E.

Lira sterlină din nou in dificultate
LONDRA 26 (Agerpres). — Zia

rele britanice de vineri dimineața 
informează că Banca Angliei a fost 
din nou nevoită să sprijine lira ster
lină pe piața de schimb internațio
nală în urma unor speculații care 
au periclitat poziția monedei. Ziarul 
„Daily Mail", sub titlul „Un nou val 
de vînzări provocat de către specu
lanții străini", scrie următoarele : 
„în City-ul londonez experții au de-

să
la

că situația este la fel de rea 
cursul lunii noiembrie cînd o

NOTE

Duelul 
franc-dolar OL

clarat 
ca în 
masivă operație de salvare, în va
loare de un miliard 
fost lansată de 11 
pentru a salva lira 
rul „Times" relevă 
împotriva lirei s-au tradus prin scă
derea valorii sale, fapt care a de
terminat banca să acorde un nou 
sprijin pentru a preveni speculațiile.

lire sterline, a 
bănci centrale 
sterlină". Zia- 

că presiunile

L. Brejnev, prim-secretar al 
al P.C.U.S., luînd cuvîntul la 
mirea în Moscova a cosmonauților, 
? declarat : „Toți oamenii sovietici 
se solidarizează cu eroicul popor 
vietnamez, ei stigmatizează agresiu
nea imperialistă a S.U.A., cer înce
tarea ei. retragerea trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud". După 
ce a relevat acțiunile crescînde ale 
popoarelor iubitoare de pace împo
triva acestor fapte ale imperialiști
lor. vorbitorul a arătat că la orga
nele centrale sovietice „sosesc nu
meroase cereri din partea cetățeni
lor sovietici, care își exprimă ho
tărîrea de a participa la lupta 
poporului vietnamez pentru liber
tate și independentă. înțelegem 
bine sentimentele de solidaritate 
frățească, de internaționalism socia
list. care își găsesc expresia în 
aceste declarații ale oamenilor so
vietici".

c.c. 
pri-

PEKIN 26 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao" a publicat la 25 mar
tie un articol intitulat „Popoare ale 
lumii, ridicați-vă în ajutorul po
porului sud-vietnamez pentru în- 
frîngerea agresorilor americani !“. 
In articol se spune că poporul chi
nez a privit întotdeauna „lupta 
poporului sud-vietnamez ca pe 
propria sa luptă și a considerat spri
jinul pentru cauza justă a poporului 
vietnamez ca pe o obligație interna- 
ționalistă sfîntă"

„Declarăm acum în mod solemn, 
scrie ziarul, că noi. poporul chinez, 
răspundem în mod ferm declarației 
Frontului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud și ne vom alătu
ra popoarelor lumii la trimiterea 
întregului ajutor material necesar 
și tuturor celorlalte materiale de 
război eroicului popor sud-vietna
mez, care luptă împotriva imperia
lismului american. în același timp, 
noi sîntem gata să ne trimitem oa
menii, aricind va fi nevoie, pentru 
a lupta, împreună cu poporul sud- 
vietnamez. în vederea nimicirii a- 
gresorilor imperialiști americani".

Corespondență din Cairo

Congresul
Timp de o săptămînă, între 16 și 

23 martie, Ia Cairo s-au desfășurat 
lucrările celui de-al cincilea Con
gres arab al petrolului. Au participat. 
1 000 de delegați din țările arabe și 
observatori din numeroase state. Cu 
titlu de observator a fost reprezenta
tă și R. P. Romînă.

Organizatorul întrunirii — secreta
riatul general al Ligii arabe — și-a 
propus două țeluri : în primul rînd, 
realizarea unui schimb de experien
ță între specialiștii din domeniul 
petrolului și, în al doilea rînd, sta
bilirea unei politici arabe comune 
tn problemele privind aurul negru.

O dată cu încheierea lucrărilor, 
observatorii își pun întrebarea : 
șl-a atins congresul scopurile pentru 
care a fost convocat ?

Congresul a prilejuit intr-adevăr 
un larg schimb de experiență. Zeci 
de referate, prezentate în cadrul co
misiilor, au abordat diferite proble
me privind extracția, transportul, pre
lucrarea și comercializarea petro
lului.

Cît privește problema . în ce mă
sură a fost atins cel de-al doilea

Departamentul trezoreriei a a- 
nunțat diminuarea stocului de 
aur al S.U.A. cu încă 250 000 000 
de dolari.

Trezoreria americană rela
tează A.F.P. — declara că in mare 
parte, scăderea stocului de aur 
poate fi pusă pe seama operațiu
nilor de convertire a dolarilor în 
aur — întreprinsă de Franța. 
După cum informează presa occi
dentală, exemplul Franței este 
urmat și de alte țări vest-euro- 
pene, ceea ce este de natură să 
adîncească dificultățile finanțe
lor americane.

Este de semnalat că paralel cu 
operațiile „tehnice" propriu-zise 
de preschimbare a dolarului în 
aur, Franța continuă — potrivit . 
cu tezele exprimate de președin
tele de Gaulle la ultima sa con
ferință de presă — acțiunile di
plomatice pentru renunțarea la 
sistemul Gold Exchange Standard. 
(Sistemul monetar internațional 
în vigoare, în cadrul căruia do
larul și în mai mică măsură lira . 
sterlină au o poziție privilegiată).

Neliniștite de repercusiunile pe 
care măsurile Franței le-ar pu
tea avea asupra pozițiilor dola
rului, cercurile interesate din 
S.U.A. încearcă să-și ia oarecum 
revanșa. „în momentul în care 
Banca Franței — arată ziarul 
„Le Monde" — schimbă dolari în 
aur, bancherii americani silesc 
moneda lor să facă drumul in
vers, atrăgînd spre casele lor de 
bani franci, transformați în prea
labil în dolari". Ziarul notează 
că de puțin timp, un grup de 25 
de case de depuneri americane, 
care-și desfășoară in mod obiș
nuit activitatea în California, 
duc o campanie activă de „pros
pectare a economiilor franceze". 
Aceste „case" oferă clienților din 
străinătate o dobîndă de cel pu
țin 4,85 la sută, adică mai mult 
decît plătesc casele de depuneri 
franceze.

Încercarea bancherilor ameri
cani din California de a contri
bui prin astfel de mijloace la re
dresarea balanței de plăți ameri
cane, se produce într-un moment 
în care în Franța, după cum 
menționează presa pariziană, se 

o lipsă de capitaluri 
finanțarea investițiilor 

sau particulare necesare, 
cum se vede, duelul în-
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Doici, cunoscut scriitor și militant pe târim social din Sicilia, inDanilo
mijlocul țăranilor din valea rîului Belice care luptă pentru a obține con

struirea unui dig pe acest riu

Cum s-a realizai ieșirea 
in afara navei
Conferința de presă a cosmonauților 
Pavel Beleaev și Atexei Leonov

acestei experiențe. El a 
pentru succesul expe- 
luat toate măsurile ne-

MOSCOVA 26 (Agerpres). — La 
26 Martie, la Moscova a avut loc o 
conferință de presă a cosmonauților 
Pavel Beleaev și Alexei Leonov.

Deschizînd conferința de presă 
acad. M. Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., a ară
tat că zborul navei cosmice „Vos- 
hod-2“ constituie începutul unei e- 
tape calitativ noi în explorarea 
Cosmosului. într-un viitor nu prea 
îndepărtat, a declarat el, pe o or
bită în jurul Pămîntului va putea 
fi creat un institut de cercetări 
științifice în Cosmos, unde vor lu
cra oameni de știință de diferite 
specialități.

Comandantul navei, Pavel Beleaev, 
a relatat cum s-au desfășurat 
pregătirile pentru zbor și a descris 
amănunțit ieșirea lui Alexei Leo
nov în Cosmos. El a menționat că 
sistemul de construcție al navei i-ar 
fi permis să iasă în ajutorul lui 
A. Leonov, în caz de necesitate. Re- 
ferindu-se la lansarea cu succes a 
navei cosmice americane „Gemini" 
cu doi oameni la bord, Pavel Be
leaev a subliniat că acest zbor cons
tituie un „succes național al S.U.A.". 
El a felicitat pe cosmonauții ameri
cani și a declarat : „Fie ca zboruri
le cosmonauților noștri și celor a- 
mericani să fie îndreptate spre dez
legarea tainelor Universului în inte
resele științei și spre binele între
gii omeniri"

Apoi a luat cuvîntul cosmonautul 
Alexei: Leonov care a povestit amă
nunțit cum s-a pregătit pentru 
zbor, cum a realizat ieșirea în afara 
navei în Cosmos și impresiile sale

de pe urma 
subliniat că 
rienței s-au 
cesare.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților Beleaev a subliniat că 
în prezent nava cosmică a fost 
transportată pe cosmodrom și că ea 
ar mai putea fi utilizată și pentru 
alte zboruri. Deși navele cosmice de 
acest tip, a spus el, sînt manevrabi
le, adică își pot schimba orbita în 
timpul zborului, aceste operațiuni 
n-au fost prevăzute în programul de 
zbor.

Cosmonautul Alexei Leonov a răs
puns la o serie de întrebări referi
toare la modul în care s-a desfășu
rat ieșirea lui din navă. Printre al
tele el a menționat că nu a utilizat 
medicamente pentru apărarea îm
potriva radiațiilor. La întrebarea 
dacă un bărbat sau o femeie vor a- 
junge încă în cursul acestei generații 
pe o altă planetă, Leonov a răs
puns : „Cred că ei trebuie să facă a- 
cest lucru împreună".

La unele din întrebările ziariștilor 
a răspuns acad. M. Keldîș. El a spus 
că în viitor din navele cosmice vor 
ieși grupuri de cosmonauți și că ei 
vor putea trece de pe o navă pe alta. 
El a subliniat că problema debarcă
rii în Lună este o problemă compli
cată, pentru rezolvarea 
trebuie soluționate încă 
probleme.

în cadrul conferinței 
acad. Keldîș a înmînat cosmonauți
lor P. Beleaev și A. Leonov medaliile 
de aur „Țiolkovski".

Wilson
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Graficul de mai sus, reprodus din 
ziarul englez „Times", ilustrează scă
derea valorii lirei sterline cu înce
pere din 1938. Linia principală, ba-

zatd pe valorile anuale ale indicelui 
prețului de consum, arată că 
1964 lira sterlină reprezintă 31 
sută din valoarea sa din 1938.

în 
la

resimte
pentru 
publice

După
tre franc și dolar continuă.

S. P.

A

întrevedere
Rusk-Dobrînin

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
A. Dobrînin, ambasadorul U.R.S.S. 
în S.U.A., s-a întîlnit vineri cu se
cretarul de stat al Statelor Unite, 
Dean Rusk. A fost discutată si
tuația din Asia de sud-est. Dobrînin 
a expus poziția guvernului sovietic 
în legătură cu situația din această 
regiune a lumii.

0 conferință internațională
de solidaritate

ședințe care a avut loc 
Praga, Secretariatul Co- 
Sindical internațional de

HANOI 26 (Agerpres). — în ca
drul unei 
recent la 
mitetului
solidaritate cu oamenii muncii din 
Vietnamul de sud, a hotărît ca între 
28 iunie și 1 iulie să se țină cea 
de-a doua Conferință internațională 
de solidaritate cu poporul vietna
mez.

arab al petrolului
țel părerile sînt împărțite. Congresul 
n-a adoptat rezoluții spectaculoase. 
Raportul prezentat de fostul ministru 
saudit Abdullah El Tariki, intitulat 
„Naționalizarea industriei petroliere 
— necesitate națională", a fost bine 
primit de către numeroși delegați și 
a constituit tema unor aprinse dis
cuții. înfățișînd în raportul său si
tuația actuală a petrolului arab 
care, în cea mai mare parte, este 
exploatat de companiile străine, El 
Tariki a numit această practică „un 
exemplu perfect de colonialism 
economic" Raportorul a prezentat 
o serie de cifre și fapte arătînd cît 
cîștigă companiile străine și cît 
pierd țările producătoare ca urma
re a prețurilor inechitabile pe care 
le plătesc cele dinții pentru petro
lul extras. Iată două date compara
tive : în 1950 țările producătoare au 
obținut abia 350 milioane dolari, iar 
companiile străine 1,3 miliarde. In 
1962 diferența s-a mărit : țărilor pro
ducătoare le-a revenit 1,5 miliarde 
dplari. iar companiilor străine 2,7 
miliarde. Prin urmare, de la 65 la
sută din proiiturile obținute de com- tin caracter constatativ. Crearea unui

panii în 1950, partea țărilor 
cătoare a scăzut în 1962 la 
55 la sută. „După ce am 
toate aspectele problemei 
spus El Tariki — noi credem 
dustria petrolieră din 
trebuie naționalizată".

Concluzia raportului 
dit însă în rezoluțiile 
ce arată că nu toți 
ții țărilor arabe s-au 
pentru naționalizarea industriei pe
troliere. Unii delegați au arătat 
că în momentul de față n-ar fi 
posibilă înfăptuirea unei aseme
nea acțiuni, deoarece țările ara
be nu dispun de specialiști și de 
organisme specializate care să preia 
asupra lor extracția, prelucrarea, 
transportul și comercializarea pe
trolului. Ținînd seama de această 
sugestie, rezoluțiile adoptate reco
mandă guvernelor țărilor arabe să 
creeze, o organizație a petrolului, 
un institut de cercetări științifice și 
o companie petrolieră arabă.

Cu tot caracterul lor limitat, aceste 
rezoluții reprezintă totuși un pas îna
inte față de cele adoptate la congre
sele anterioare, care aveau de obicei

tările

produ- 
numai 

studiat
— a 
că in- 
arabe

oglin-nu s-a 
finale, ceea 
reprezentan- 

pronunțat

Alte amănunte despre zborul navei
cosmice „Gemini

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc joi seara la centrul 
de experiențe spațiale de la Cape 
Kennedy, cosmonauții americani 
Virgil Grissom și John Young, care 
au efectuat pe bordul navei cosmice 
,,Gemini-3“ un zbor de trei rotații 
în jurul Pământului, au împărtășit 
ziariștilor impresii cu privire la 
zborul realizat. Virgil Grissom a 
declarat că cea mai importantă ino
vație a performanței realizate de 
„Gemini-3“ constă în schimbarea di
mensiunilor traiectoriei navei cos
mice în plin zbor. Cei doi cosmo
nauți au arătat că vizibilitatea spre 
Pămînt era în general proastă și nu 
au putut observa obiecte de dimen- de 
siuni mici, în afara străzilor în unele 
orașe din California. Grissom a spus 
că momentul amerizării „a consti
tuit o adevărată surpriză". întrucît 
cabina spațială și-a șchimbat brusc 
poziția pentru a i se permite să a- 
tingă apa. ceea ce a avut drept re
zultat un șoc de o violență extremă,

institut arab de cercetări este me
nită să pregătească cadrele nece
sare care în viitor vor conduce și 
dirija procesele de extracție, prelu
crare și comercializare, aflate în 
prezent în mîna specialiștilor străini. 
Cît privește compania sau organi
zația petrolieră arabă, ea urmează 
să constituie organismul care, cu 
timpul, se va ocupa de sfere din ce 
în ce mai largi ale petrolului arab.

Congresul a recomandat, de ase
menea, continuarea construirii de 
rafinării în țările arabe, pentru a se 
pune capăt exportării în stare brută 
a petrolului, al cărui preț pe piața 
internațională este extrem de scăzut. 
Pe linia unei politici comune a țărilor 
arabe se înscriu și hotărîrile pri
vind adoptarea unor măsuri în ve
derea sistării oricăror livrări de pe
trol acelor țări care ar institui un 
boicot economic împotriva unui stat 
arab sau care ar aduce, intr-un fel 
sau altul, prejudicii intereselor eco
nomice ale țărilor arabe. în sfîrșit, 
participanții au adoptat hotărîrea 
de a ține cel de-al șaselea Congres 
arab al petrolului la 12 noiembrie 
1966 la Bagdad.

Luînd cuvîntul în 
de încheiere, Aref 
general adjunct al 
arătat că rezoluțiile 
de-al cincilea congres arab al pe
trolului vor aduce o contribuție po
zitivă la lupta țărilor 
dezvoltarea economiei

cadrul ședinței 
Zaher, secretar 
Ligii arabe, a 

adoptate de cel

arabe pentru 
lor naționale.

Nicolae PLOPEANU

căreia mai 
multe alte

de presă.

3“
cei doi cosmonauți fiind proiectați 
cu capul în hublourile cabinei. Casca 
de protecție din plexiglas purtată 
de Grissom a fost spartă, iar aceea 
a lui Young a crăpat, dar cei doi 
cosmonauți nu s-au resimțit de pe 
urma incidentului.

Răspunzînd la o întrebare. Gris
som a calificat drept „senzațională 
și fenomenală" performanța colone
lului sovietic Alexei Leonov, care a 
evoluat în afara cabinei sale de pe 
nava cosmică ,,Voshod-2“. El a ex
primat părerea că ar fi capabil să 
imite această performanță „dacă ar 
avea antrenamentul și echipamentul 
necesar".

Ieri, cosmonauții au fost 
președintele S.U.A., 

Johnson.

primiți 
Lyndon

I

Ședință maraton in
LONDRA 26 (Agerpres). — După 

o ședință maraton, considerată ca 
cea mai lungă din istoria ultimilor 
13 ani ai Camerei Comunelor, vi
neri la amiază au luat sfîrșit dez
baterile prin votarea unei moțiuni 
a guvernului de întrerupere a dis
cuțiilor asupra celor 80 de probleme 
aflate pe ordinea de zi. Moțiunea 
guvernului a fost aprobată cu 159 
de voturi contra 107.

Începute joi după-amiază. discu
țiile din Camera Comunelor s-au 
referit la 40 de probleme, din cele

Camera Comunelor
80, printre care și la proiectul de 
lege propus de deputatul conserva
tor, Âirey Neave, privind acordarea 
de pensii persoanelor în vîrstă, care 
nu beneficiază în momentul de față 
de acest drept. Aprobarea acestui 
proiect de lege ar fi necesitat alo
carea unor sume suplimentare din 
buget de 30 de milioane lire sterline 
în fiecare an. Or, guvernul laburist 
nu dorește să-și ia angajamente su
plimentare, dar nici nu este dispus 
să lase 
interes

RAWALPINDI. După cum anunță 
agenția China Nouă, cu prilejul vizi
tei în Pakistan a mareșalului Cen I, 
vicepremier al Consiliului de Stat și 
ministru al afacerilor externe al R. P. 
Chineze, a avut loc semnarea unui 
protocol referitor la frontiera 
cele două țări și un acord cu 
la colaborarea culturală.

în aceste zile la „decada revendicati
vă", cerînd majorarea pensiilor și 
protestînd împotriva concedierilor. în 
cursul ultimelor zile, ei au blocat lu
crările de încărcare în toate porturile 
italiene.

dintre 
privire

de cuWASHINGTON. Purtătorul 
vînt al Departamentului de Stat, Ro
bert McCloskey, a comunicat că gu
vernul suedez a respins cererea S.U.A. 
ca un număr de elicoptere să zboare 
din Danemarca în Norvegia, trecînd 
deasupra teritoriului suedez. Elicopte
rele urmau să fie folosite în cursul 
unor exerciții ale N.A.T.O. Ele au fost 
transportate la destinație cu ajutorul 
unor avioane de transport, Care au 
zburat numai deasupra apelor interna
ționale.

GENEVA. Serviciul de presă al Or
ganizației Internaționale a Muncii a 
dat publicității un Comunicat con
form căruia Malawi a devenit membru 
al O.I.M. începînd din 22 martie 
1965. Prin adeziunea statului Malawi 
la 0,1.M.. această organizație are a- 
cum 113 membri.

impresia că n-ar manifest? 
față de situația bătrînilo.Jz

oficiile
Australia sînt închise.

poștale și telegrafice din

NEW YORK. Reprezentantul per
manent al Turciei la O.N.U., Orhan 
Eralp, a remis Consiliului de Securi
tate o scrisoare în care face cunoscut 
că, la 17. martie, un distrugător grec a 
violat apele teritoriale ale Turciei în 
regiunea strîmtorii care separă insula 
Samos de coasta turcă.

SANTIAGO DE CHILE. Comisia 
legislativă a Camerei deputaților din 
Chile a aprobat joi în unanimitate 
proiectul de reformă constituțională

PRAGA. La 25 martie s-a încheiat 
sesiunea Adunării Naționale a R. S. 
Cehoslovace. Otakar Simunek, vice
președintele guvernului, a prezentat 
un raport 
lui. iar V. 
externe, a 
pre vizita 
guvernului 
dia și R.A.U. Au fost adoptate legi 
privitoare la impozitul pe venitul oa
menilor de artă și cultură, cuantumul 
despăgubirilor acordate pentru acci
dente de muncă și contractări de boli 
profesionale și altele.

asupra activității guvernu- 
David, ministrul afacerilor 
informat pe deputați des- 
lui J. Lenart, președintele 
R. S. Cehoslovace, în In-

ROMA. O sută de mii de marinari 
ai flotei comerciale italiene participă

ACCRA. Președintele Ghanei. Kwa- ' ‘me Nkrumah, a hotărît să comute' proPus de Ședințele Eduardo FM. 
pedeapsa cu moartea pronunțată îm
potriva a zece, cetățeni, acuzați de 
trădare, la 20 de- ani închisoare. Pre
ședintele a arătat că această hotărîre 
a fost adoptată datorită faptului că 
persoanele vinovate nu mai reprezintă 
acum o amenințare pentru securitatea 
statului.

WASHINGTON. Comisia pentru e- 
nergie atomică a S.U.A. a anunțat că 
la' 26 martie la poligonul din Nevada 
a fost efectuată o explozie nucleară 
subterană Aceasta este cea de-a șa
sea explozie nucleară subterană efec
tuată în S.'U.A. de la începutul anului 
1965.

NEW YORK. Artista emerită Elena 
Cernei a interpretat pe scena Metro
politan Opera din New York rolul 
Dalilei din opera „Sarnson și Dalila" 
de Saint Saens. Publicul newyorkez a 
aclamat-o cu căldură, chemînd-o de 
nenumărate ori la rampă.

MELBOURNE. Salariații de la ofi
ciile poștale din Australia au declarat 
joi o grevă generală revendicînd majo
rarea salariilor. Toate oficiile poștale 
și telegrafice și-au încetat activitatea. 
Este pentru , prima dată în decursul 
acestui secol' cînd datorită unei greve

BRUXELLES. Consilierul special 
al președintelui Johnson, Averell Har
riman. a avut vineri întrevederi cu mi
nistrul de externe belgian, Spaak. Au 
fost examinate situația politică, milita
ră și economică din Congo și proble
ma coordonării ajutorului militar a- 
cordat guvernului Chombe de către 
guvernele Relgiei și S.U.A.

ROMA. A fost dat publicității un 
comunicat oficial în care se anunță 
că președintele Consiliului de Miniș
tri al Italiei, Aldo Moro, însoțit de mi
nistrul de externe Amintore Fanfani. 
va face o vizită la Washington la 21 
aprilie.
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