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Solemnitatea depunerii de coroane 
la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului 

și a patriei, pentru socialism

nu funcționează unele rotițe ill c
HUI

Po ogoare se lucrează tot mai intens pentru grăbirea însă- 
mînțărilor și a celorlalte lucrări agricole. In majoritatea uni
tăților din regiunile situate in sudul țării semănatul culturi
lor din prima urgență a fost terminat. „Urgența întîi’ s-a 
mutat spre nord, unde mai sînt de însămînțat suprafețe întinse 

. cu diferite culturi timpurii. In această perioadă, în toate re
giunile sînt de făcut multe lucrări : întreținerea culturilor și 
a arăturilor de toamnă, amenajarea terenurilor pentru irigat 
sau executarea lucrărilor de desecare acolo unde băltesc 
apele etc. Ancheta întreprinsă în regiunile Maramureș, Bacău 
și Cluj arată că nu peste tot se 
crări.

acordă atenție acestor lu-

maramureș

țătoare care s®
Rezultate promi-

consolidatecer
Sosită mai curînd ca în alti ani 

pe meleagurile maramureșene, pri-. 
măvara i-a găsit bine pregătiți pe 
țăranii cooperatori și lucrătorii din 
gospodăriile agricole de stat. Pe

regiunea Maramureș. Pe circa 3 000 
ha s-au insămînțat culturi din e- 
poca I. Pe alte 13 000 ha au fost 
semănate trifoliene sub plante pro
tectoare.

După cum ne-a informat tov. 
ing. Virgil Grobei, președintele 
consiliului agricol raional Șomcu
ta, în această primăvară lucrările 
campaniei agricole au început des
tul de promițător.

— Colaborarea cu uniunea raio
nală a cooperativelor agricole de 
producție — ne-a Spus dînsul — 
dă încă de pe acum rezultate bune. 
Pentru a nu ne fărîmița forțele, 
acționăm laolaltă, pe baza unui 
plan bine gîndit. Firește, colabo
rarea este abia la început, dar de 
pe acum
Bunăoară, uniunea se ocupă 
unele probleme de aprovizionare, 
noi cu altele, de ordin tehnic.

Interlocutorul nostru ne-a rela
tat unele greutăți care trebuie 
grabnic înlăturate. S.M.T. Satu
lung duce o lipsă acută de piese 
de schimb, din care cauză uneori 
trebuie să le improvizeze. Se simte 
nevoia ca organele de resort să ur-

se desfășoară

recensămiiduiui
se usucă înti'egul te- 

înceapă lucrul chiar și 
mai mici, folosind atit 
cit și atelajele.

evităm paralelismul.
cu

Tn aceste zile din preajma Con
gresului U.T.C., tinerii din întreprin
deri și școli, din cooperativele a- 
gricole de producție și din insti
tuții dezbat proiectul de Statut al 
U.T.C. Dezbaterile prilejuiesc o am
plă analiză a activității de pînă a- 
cum și un larg schimb de expe
riență ; tinerii fac, totodată, propu
neri pentru îmbunătățirea muncii 
lor.

Congresul este întîmpinat cu 
realizări în producție și în activi
tatea obștească. Inovațiile tinerilor 
muncitori și tehnicieni din Capitală 
au adus anul trecut beneficii de 
peste 13,5 milioane lei. Organiza
ția U.T.C. din Argetoaia, raionul Fi- 
liași, a primit „Diploma de onoare 
a C.C. al U.T.C.", pentru merite deo
sebite în antrenarea și parFciparea 
tinerilor la extinderea suprafețelor 
irigate.

Veștile transmise de corespon
denții noștri regionali relatează 
despre participarea tineretului la di
verse acțiuni obștești : înfrumuse
țarea localităților, strîngerea fieru
lui vechi, împăduriri, curățirea și 
întreținerea pășunilor. Tinerii din 
cooperativele agricole de producție 
argeșene execută lucrările pentru 
irigarea — în anul acesta — a zece 
mii hectare, cei din Toplifa au în
ceput împădurirea unui teren expus 
eroziunii. întrecerea „Pentru comu
na cea mai frumoasă și mai bine 
gospodărită" antrenează în prezent 
zec' de mii de tineri din regiunea 
Ploiești.

Vineri la amiază, cu prilejul îm
plinirii unui an de Ia încetarea din 
viață a lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu devotat al clasei munci
toare din România, al poporului 
român, a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnaraș, Constan
tin Drăgan, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Ștefan

Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Ianoș Fazekaș, Petre Lupu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, 
Manea Mănescu, Vasile Patilineț, 
Virgil Trofin, Gheorghe Gaston 
Marin, Roman Moldovan, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate, 
oameni de știință, artă și cultură.

Erau de față membri ai fami
liei lui Gh. Gheorghiu-Dej.

O companie de onoare a prezen
tat onorul. Au fost depuse coroane

de flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri, din partea 
Consiliului Central al Sindicate
lor, Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Consiliului 
U.A.S.R., Consiliului Național al 
femeilor, a oamenilor muncii din 
orașul București. Un grup de pio
nieri a depus jerbe de flori.

Conducătorii partidului și statu
lui. întreaga asistență, au păstrat 
un moment de reculegere în fața 
criptei lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, după care a avut loc defilarea 
companiei de onoare. (Agerpres)

Fiu credincios al partidului 
și poporului român

(Continuare în pag. a V-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL

Ținînd seama de interesul larg 
manifestat de populație pentru 
recensămînf ne-am adresat to
varășului Viorel GOGA, din se
cretariatul tehnic al Comisiei cen
trale pentru recensămîntul popu
lației și locuințelor, care ne-a 
informat asupra desfășurării lu
crărilor acestei ample investi
gații sociale :

— Operațiile de recenzare intră 
astăzi în a cincea zi. Din informă
rile primite de la comisiile locale 
de recensămînf rezultă că pînă 
aseară, în întreaga țară, au fost re
cenzate peste 11 milioane de 
soane și peste 3 milioane de 
cuințe.

Pretutindeni, recenzorii au
primiți cu încredere și bunăvoință 
de către populație. Ințelegînd că 
este vorba de o acțiune importantă 
în viața statului nostru și în intere
sul fiecăruia, cetățenii au dat răs
punsuri exacte și amănunțite la în
trebările din formularele de recen- 
sămînt.

Un rol deosebit în buna desfă
șurare a lucrărilor a avut vizita pre-

per- 
lo-

fost

ogoarele unde a stagnat apa, s-au 
luat măsuri de scurgere a acesteia. 
In comunele Dobra, Șantău, Ciu- 
mești, Căuaș și altele din raionul 
Cărei s-au săpat circa 30 000 m de 
șanțuri și s-au desfundat șanțurile 
vechi. Imediat ce apa s-a scurs de 
pe ogoare și terenul s-a zvîntat, 
mecanizatorii au început din plin 
activitatea. După cum ne-a decla
rat tov. ing. Vasile Marcu, vice
președinte al consiliului agricol 
regional Maramureș, consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole au fost îndrumate să nu aș
tepte pînă 
ren, ci să 
pe parcele 
tractoarele

Unele unități, cum sînt cele din 
Ciumești, Săuca, raionul Cărei, 
Ambud și Cărășeu, raionul Satu 
Mare, Prislop și Boiu Mare, raio
nul Șomcuta, au efectuat pînă 
acum arături de primăvară în 
medie pe cîte 100 ha. Dar în 
timp ce în unele locuri se lucrează 
din plin. în altele — cu condiții a- 
proape similare — se așteaptă zile 
mai frumoase. Așa procedează 
conducerile cooperativelor agricole 
de producție din Botiz, Baba No
vac. Agriș, Porumbești, din raio
nul Satu Mare, Fînteușu Mic, 
Dumbrăvița și Fărcașa din raionul 
Șomcuta.

însămînțările au început și în

NICOLAE CEAUȘESCU 
A TOVARĂȘULUI L. F. ILICIOV,

ADJUNCT AL MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE AL U.R.S.S.
La 18 martie a.c., tovarășul Ni- 

colae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit pe 
tovarășul L. F. Iliciov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., care a transmis din par
tea tovarășului L. I. Brejnev, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., o 
scrisoare și a înmînat, de aseme
nea, copii ale fanionului și medaliei 
cu stema de stat a Uniunii Sovie-

tlce lansate pe Lună de stația au
tomată „Luna 9“, precum și foto
grafii reprezentînd suprafața Lunii.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

La primire au participat tovarășii 
Andrei Păcuraru, membru al C.C. 
al P.C.R., și Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șefi de 
secții ale C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
U.R.S.S. la București, A. V. Basov.

La cumpăna
(Continuare in pag. a II-a) alegerii profesiunii

Se împlinește astăzi un an de la 
încetarea din viață a lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, fiu credincios al 
clasei muncitoare din România, al 
poporului român.

întreaga activitate a lui Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost strîns îm
pletită cu lupta Partidului Co
munist Român — inspiratorul și 
organizatorul luptei revoluționare 
a clasei muncitoare pentru liber
tatea și înflorirea patriei, pentru 
fericirea celor ce muncesc, expo
nentul și apărătorul ferm al inte
reselor poporului român, avangar
da sa marxist-leninistă, care, în 
ultimii 35 de ani, a avut un rol 
hotărîtor în toate momentele prin
cipale ale istoriei țării.

în focul marilor bătălii de clasă, 
în procesul transformărilor revo
luționare, inițiate și conduse de 
partid, Gheorghiu-Dej s-a dovedit 
un talentat organizator și eminent 
conducător al maselor, al parti
dului, al statului. Patriot înflăcă
rat, el și-a consacrat viața, cu 
abnegație și devotament, slujirii 
partidului, cauzei celor. ce mun* 
cesc, binelui țării și poporului ro
mân.

Născut la 8 noiembrie 1901 la 
Bîrlad, într-o familie muncito
rească, Gh. Gheorghiu-Dej a cu
noscut de copil mizeria și exploa
tarea -la care era supus proletaria
tul, fiind nevoit să muncească de 
la vîrsta de 11 ani ca ucenic în 
diferite ateliere și fabrici, unde 
s-a calificat ca muncitor electri
cian. încă de tînăr el s-a alăturat 
mișcării muncitorești, participînd, 
în rîndurile muncitorilor din valea 
Trotușului, la greva generală din 
1920 și, în anii următori, la un șir 
de acțiuni muncitorești în Galați, 
unde a fost ales în conducerea 
sindicatelor de la Atelierele C.F.R. 
In 1930 a devenit membru al 
Partidului Comunist Român, cu a 
cărui luptă și-a contopit întreaga 
viață.

în perioada crizei economice din 
1929—1933, cînd politica claselor 
dominante de aruncare a greută
ților crizei asupra maselor mun
citoare, de adîncire a aservirii 
țării monopolurilor străine a dus 
la frămîntări și convulsii sociale 
tot mai pronunțate, cînd masele 
largi ale muncitorimii avînd în 
frunte detașamentele ceferiștilor 
și petroliștilor se ridicau la luptă, 
Gh. Gheorghiu-Dej a desfășurat, 
din însărcinarea partidului, o in
tensă activitate în vederea pre

gătirii și organizării luptelor 
muncitorilor ceferiști. Comite
tul Central de acțiune al cefe
riștilor, al cărui secretar a fost 
ales, a îndeplinit, sub conducerea

a continua lupta împotriva subju
gării imperialiste și a dominației 
monopolurilor, a pericolului de 
fascizare a țării, pentru libertate, 
democrație și o viață mai bună,

și îndrumarea partidului, rolul de 
organizator și conducător direct 
al luptei ceferiștilor.

Procesele înscenate de reacțiune 
conducătorilor luptelor au fost 
transformate de partidul comunist 
într-o tribună de demascare a re
gimului burghezo-moșieresc. De 
pe banca acuzaților, prin glasul 
militanților fruntași ai muncitori
mii ceferiste și petroliste, a răsu
nat cu putere chemarea adresată 
de partid maselor muncitoare de

pentru apărarea suveranității șî 
independenței naționale.

Condamnat la 12 ani muncă sil
nică, Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
deținut în diferite închisori — Ji
lava, Văcărești, Craiova, Ocnele 
Mari, Aiud, Doftana, Caransebeș și 
în lagărul de la Tg. Jiu. în 1935, 
pe cînd se afla în închisoare, Gh. 
Gheorghiu-Dej a fost cooptat 
membru al C.C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a II-a)

Prof, emerit Clotilda CONSTANTINESCU

Există în viața fiecărui om mo
mente de cumpănă, cînd se află in 
fața unei situații în care este obligat 
să ia o hotărîre, să adopte o atitu
dine, nu fără de urmări pentru în
treaga sa viată. Un astfel de mo
ment este și acela al oplării — tînăr 
fiind — asupra viitoarei profesiuni. 
Indiscutabil, este o chestiune im
portantă, în care nu-și au loc pri
peala, lipsa de prevedere, aprecie
rea nerealistă a capacităților — 
privite în perspectivă — ale tînă- 
rului respectiv.

Și iată-1 în fața „consiliului de 
familie", întrunind laolaltă pe toți 
acei unchi și mătuși, bunici și veri, 
care socotesc că 
au un- cuvînt de 
spus în „căpătui
rea" nepotului. 
Fiecare are de 
spus ceva privi
tor la drumul pe care acesta trebuie 
să-l urmeze în viață, pornind de la 
fel de lei de considerente: presti
giul social al profesiunii, perspecti
vele sale de viitor, rentabilitatea, 
posibilitatea de a lucra într-un me
diu de confort etc. Firește, părerile 
sînt împărțite și de cele mai multe 
ori tînărul nostru se trezește por
nind spre un domeniu cu care nu 
are prea multe afinități. Nu întîm- 
plător am schițat acest tablou de 
familie nedorif. De multe ori elevi 
și chiar părinți mi-au relatat des
pre asemenea scene, dorind să 
arate că familia se preocupă de vii
torul tînărului său reprezentant. Că 
familia se consultă nu e nimic rău i 
dimpotrivă. Mai normal însă ar fi ca

OPINII

în asemenea discuții să se aibă în 
vedere cu luciditate nivelul de cu
noștințe al candidatului la admite
rea în facultate sau in învătămîn- 
tul mediu sau profesional, înclina
țiile, calitățile sale fizice și psihice. 

Societatea noastră socialistă oferă 
fiecărui tînăr, aflat în fata alegerii 
drumului în viată, posibilitatea de a 
se consacra unui domeniu de acti
vitate care să corespundă aspirații
lor, pregătirii și însușirilor sale. îi 
asigură dreptul de a studia în cele 
mai înalte (opuri de învătămînt, îi 
garantează libertatea de a opta pen
tru una dintre zecile și sutele de 
meserii care-și găsesc cimp larg de 

activitate în eco
nomie, cultură, in
stituții obștești 
etc., îi creează 
condiții pentru 
a-și consacra în

treaga pricepere și putere de muncă 
înfloririi patriei socialiste, progresu
lui societății. Tocmai pentru că exis
tă atit de multiple posibilități, îndru
marea elevilor în alegerea profe
siunii oferă, după părerea mea, un 
climat prielnic de conlucrare, de co
laborare rodnică a școlii cu familia.

In întrevederi organizate sau în 
întîlniri personale cu părinții cel 
mai frecvent mi se pune întrebarea: 
încotro să-i îndrept pașii copilului 
meu, spre ce meserie mă îndemnați 
să-l îndrum ? La fel, în discuțiile 
mal apropiate, mai prietenești cu 
elevii, aceștia sînt dornici să afle 
de la noi un răspuns cît mai direct

Uzina metalurglcă-Iașl. Un nou lot de țevi Intră In marele 
circuit economic

Foto : Gh. VlnțllM
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• Comentariile presei 
străine după recupe
rarea bombei H dis
părute la Palomares

Continuarea zboru
rilor avioanelor a- 
mericane avînd la 
bord bombe ato
mice deasupra unor 
țâri vest - europene 
constituie un grav 
pericol

• ÎNCORDARE LA 
FRONTIERA DIN
TRE GUINEEA ȘI
COASTA DE FIL
DEȘ

• De ce și-a întrerupt 
zborul „Gemim-8“

Noi amănunte 
după amerizare

• AGITAȚIA

DIN BLOCUL NORD

ATLANTIC

Răspunsul celor 14 

la memorandumul 

Franței cu privire 

la reconsiderarea

PRIMIRI DE CĂTRE PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov.

La primire a fost de față Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

In aceeași zi, tovarășul Ion
Gheorghe Maurer a primit pe Ei

nar Gerhardsen, parlamentar, fost 
prim-ministru al Norvegiei, care 
face o vizită în țara noastră. 
La primire a fost de față 
Corneliu Mănescu. ministrul afa
cerilor externe, precum și am
basadorul Danemarcei la București, 
Ioachim Henrik-Georg baron Zyt- 
phen-Adeler. Convorbirea care a 
avut loc cu acest prilej s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

raporturilor din ca

drul N.A.T.O.

DILEMA
BRITANICĂ

(Corespondență

din Londra)
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fiu credincios al partidului

(Urmare diri pag. I)

Temnițele și lagărele n-au reu
șit să-i izoleze pe militanții revo
luționari de partid, de clasa mun
citoare, de popor. Sub conducerea 
organizațiilor de partid, care acti
vau între zidurile lor, închisorile 
au devenit adevărate școli de edu
care revoluționară, unde s-au for
mat cadre călite de conducători 
comuniști devotați trup și suflet 
cauzei partidului.

In anii dictaturii fasciste, cînd 
România a fost aservită Germaniei 
hitleriste și tîrîtă, alături de a- 
ceasta, în război, obiectivul fun
damental al partidului îl consti
tuia organizarea luptei poporului 
român pentru răsturnarea re
gimului antonescian, scoaterea 
României din războiul hitlerist și 
alăturarea ei la coaliția antihitle- 
ristă. Pe măsura creșterii nemul
țumirii și revoltei maselor, adîn- 
cirii crizei regimului antonescian 
ca urmare a înfrîngerilbr zdrobi
toare suferite de armatele fasciste, 
se contura tot mai clar posibilita
tea ridicării întregului popor la 
lupta pentru eliberarea țăfii de 
sub jugul fascist, pentru dezvol
tarea ei pe calea unei adevărate 
democrații. Partidul Comunist Ro
mân a realizat în âceste bOndiții 
coalizarea în jurul său a forțelor 
patriotice, a tuturor forțelor in
teresate dintr-un motiv sau altul 
în răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste — ceea ce a asigurat vic
toria insurecției armate din august 
anul 1944. Un rol de seamă în a- 
ceastă acțiune l-au avut Gh, 
Gheorghiu-Dej, cadrele de bază 
ale partidului din închisori și la
găre, precum și activul revoluțio
nar din afară.

Organizată și condusă de partid, 
insurecția a marcat începutul re
voluției populare; a deschis perioa
da acelor mari bătălii de clasă în 
care masele largi; mobilizate de 
partidul comuhist; împotrivindu-se 
uneltirilor reacțiunii, își afirmau 
tot mai hotărît voința de a asi
gura înfăptuirea unor profunde re
forme sociale. Partidul a organizat 
și condus masele largi populare 
la înfăptuirea pe cale revoluționa
ră a unor măsuri de democratizare 
a țării, pentru dezvoltarea pro
priei lor puteri In această perioa
dă, Gh. Gheorghiu-Dej a desfășu
rat o neobosită activitate pentru 
mobilizarea tuturor forțelor în 
războiul antihitlerist, în lupta 
pentru refacerea economiei națio
nale, cucerirea puterii de către 
clasa muncitoare și aliații ei. El a 
îndeplinit funcția de ministru al 
Comunicațiilor și Lucrărilor Pu
blice în guvernul format în no
iembrie 1944.

După victoria de la 6 martie 
1945, cînd valul luptei populare a 
impus instaurarea primului gu
vern în care clasa muncitoare a- 
vea rolul precumpănitor, în fața 
partidului s-a pus problema de 
a asigura consolidarea puterii 
populare, de a mobiliza toate for
țele poporului în vederea recon
strucției țării, de a-și întări și mai 
mult rîndurile, a-și defini, potrivit 
noilor împrejurări, poziția față de 
diferitele clase și forțe sociale, a

stabili obiectivele concrete în ve
derea desfășurării mai departe a 
procesului revoluționar. Acestor 
sarcini le-a răspuns Conferința Na
țională a P.C.R. din octombrie 
1945. Din însărcinarea C.C. al 
P.C.R., Raportul Politic a fost pre
zentat de Gh. Gheorghiu-Dej, care, 
după conferință, a fost ales secretar 
general al Partidului Comunist 
Rdrhân.

Totodată, pe linie de stat, el a 
îndeplinit în anii ce urmează func
ția db rriiriistru al Econoiniei Na
ționale și apoi al Industriei și Co
merțului, de președinte al Comi
siei Ministeriale pentru redresarea 
economică.

Poporul a înfăptuit cu succes 
Sarcinile trasate de Conferința Na
țională. Rezultatele obțihute îh 11- 
bhidarea haosului economic, infla
ției, în refacerea economiei națio
nale, întărirea continuă a rolului 
conducător al clasei, muncitoare, 
cimentarea alianței muncitorești- 
țărănești, unirea sub cohducerea 
partidului a maselor celor mâi 
largi de oameni ai muncii au dus 
la întărirea regimului democrat- 
popular și slăbirea pozițiilor reac- 
țiUhii, ceea ce a permis lichidarea 
ultimelor vestigii ale dominației 
politice biirg'hezo-moșiefești, înlă
turarea mbrtâfhiei. POpbrUl mutici
lor a devenit singurul și adevăra
tul stăpîn al țării, pășifld cu însu
flețire, sub conducerea partidului 
comunist, la construirea sbfcietății 
socialiste.

Un moment istoric îh viață cla
sei muncitoare și â întregului po
por l-a constituit realizarea depli
nei unități politice și organizato
rice a clasei muncitoare, făurirea 
Partidului Muncitoresc Român prin 
unificarea, la Congresul din 1948 
a PaPtiduțUi Comunist Român cu 
Partidul SOciăl-DemOcrat, pe baza 
prihcipiilbr ideologice și organiza
torice ale marxism-leninismului. 
Congresul l-a ales pe Gh. Gheor
ghiu-Dej secretar general al Comi
tetului Central al partidului.

Au urmat anii glorioși ai luptei 
pentru construcția desfășurată a 
socialismului, anii în care Comite
tul Central al partidului în frunte 
cu Gh. Gheorghiu-Dej a elabo
rat politica de industrializare a 
țării, transformare socialistă a a- 
griculturii, înfăptuire a revoluției 
culturale și a asigurat aplicarea ei 
în viață. In toată această perioadă, 
Gh. Gheorghiu-Dej a îndeplinit 
înalte funcții de partid — prim- 
secretar al Comitetului Central al 
partidului (funcție în care a fost 
ales la Congresele al VII-lea și al 
VIII-lea ale partidului) — pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
din 1952 pînă în 1955, apoi pre
ședinte al Consiliului de Stat. Sub 
conducerea partidului, organizato
rul și inspiratorul luptei oameni
lor muncii, poporul a obținut mari 
succese, afirmîndu-se ca creator 
al propriei sale istorii, făuritorul 
tuturor realizărilor care au schim
bat din temelii înfățișarea țării, 
viața celor ce muncesc.

„Mîndriei legitime a oamenilor 
muncii pentru tot ce au clădit prin 
eforturile lor fără preget — scria 
Gh. Gheorghiu-Dej — i se adau
gă încrederea că noi succese vor

Emisiune comemorativă
de mărci po

Cu prilejul comemorării unui an 
de la încetarea din viață a lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Minis
terul Poștelor și Telecomunicații
lor a pus în circulație o emisiune 
de mărci poștale. Emisiunea este

stale
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formată dintr-o marcă în valoare 
de 55 de bani și o coliță în valoare 
de 5 lei. Pe ele se află imprimat 
portretul lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

(Agerpres)

urma celor obținute pînă acum, 
convingerea că înaintea României 
socialiste Se deschid perspectivele 
unui viitor strălucit. Acest viitor 
stă în mîinile hâfnice și încercate 
ale minunatului nostru popor, 
care, liber de orice exploatare și 
asuprire, stăpîn deplin al țăfii, 
muncește cu elah pentru feri
cirea sâ“.

Gh. Gheorghiu-Dej a fost un 
exponent de seamă âl politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, politică db strînsă priete
nie și alianță frățească cu toate 
țările socialiste, de întărire a uni
tății sistemului mondial socialist și 
mișcării comuniste interhâționale, 
de sprijinire a dreptului popoare
lor de a dispune libere de soarta 
lor, de contribuție activă la apăra
rea păcii și de dezvoltare a rela
țiilor cu toate țările, pe temelia de 
nezdruncinat a respectării princi
piilor egalității, suveranității și in
dependenței naționale, neameste
cului în treburile interne ale po
poarelor.

Așa cum se arăta în necrologul 
semnat de Comitetul Central al 
partidului, „tovarășul Ghebrghiu- 
Dej și-ă dăruit întreagă Să viață 
partidului clasei muncitoare, lup
tei revoluționare pentru eliberarea 
oamenilor muncii, pentru ffefîfcireâ 
poporului român și ă patriei noas
tre, pentru socialism. înalt exem
plu de fidelitate față de marxism
leninism, tovarășul Gheorghiu-Dej 
a fost un eminent militant al miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a luptat neobosit 
pentru prietenia și unitatea țări
lor socialiste, pentru coeziunea 
partidelor comuniste, pentru cau
za păcii și libertății popoarelor".

După pierderea lui Gh. Gheor
ghiu-Dej, partidul nostru, stfîns 
unit in jurul Comitetului Central, 
a asigurat desfășurarea măi depar
te a operei de construcție socialis
tă, mobilizînd și îndrumînd efor
turile creatoare ale poporului spre 
noi succese îh făurirea noii orîn- 
duiri. Pe această cale, pe calea 
socialismului, întregul nostru po
por pășește neabătut înainte sub 
conducerea partidului. Congresul 
al IX-lea al P.C.R., făcînd bilan
țul marilor înfăptuiri ale poporu
lui nostru, îmbogățind gîndirea 
teoretică a partidului în strînsă 
legătură cu activitatea practică, a 
elaborat un vast program, științi
fic fundamentat, de înflorire mul
tilaterală a României socialiste, pe 
baza continuării în ritm susținut 
a industrializării țării, întăririi 
bazei tehnico-materiale a agricul
turii și organizării producției agri
cole intensive, aplicării cuceririlor 
științei și tehnicii în întreaga sfe
ră a producției materiale, dezvol
tării tuturor regiunilor și raioane
lor — program care marchea
ză ridicarea, pe o treaptă su
perioară, a procesului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste în 
toate domeniile de activitate. 
Istoricele cuceriri ale poporului 
nostru și-au găsit consfințirea în 
noua Constituție a țării, Constitu
ția Republicii Socialiste România.

Obiectivele Congresului, măsuri
le stabilite de plenarele Comitetu
lui Central în vederea dezvoltării 
economiei și culturii naționale, 
îmbunătățirii conducerii și planifi
cării agriculturii, organizării unui 
puternic avînt al științei româ
nești au fost primite cu entuziasm 
de masele celor ce muncesc — în
treaga țară înfățișînd tabloul unui 
vast șantier, în care pulsează viu 
activitatea creatoare a milioanelor 
de muncitori, țărani, intelectuali.

Liber și stăpîn pe soarta sa, 
plin de încredere în viitor, poporul 
român urmează cu încredere și en
tuziasm călăuza sa încercată, par
tidul comuniștilor, cu nezdruncina
ta convingere că astfel își va înălța 
patria tot mai sus, pe culmile pro
gresului, bunăstării și fericirii, ale 
civilizației comuniste.

Casa de cultura a orașului Oțelul Roșu Foto : Gh. Vințllă

Mii și mii de oameni din 
întreaga țară, vîrstnici și ti
neri, muncesc ani de-a rîn- 
dul pe șantiere. Nu puțini 
sînt cei care deprind aici 
tainele meseriei, își com
pletează studiile. E firesc 
să existe grijă pentru a le 
asigura condiții cît mai 
bune să învețe, să-și pe
treacă timpul liber într-un 
mod interesant și folositor, 
în acest scop, pe șantiere 
sînt amenajate săli de cul
tură, înzestrate cu televi
zoare, aparate de radio, 
instrumente muzicale, jocuri 
de club, funcționează bi
blioteci. Folosind toate po
sibilitățile pe care le au la 
îndemînă, consiliile și co
mitetele ‘ sindicalelor sînt 
chemate să organizeze pe 
șantiere o viață culturală 
complexă. Răspund progra
mele culturale acestei ce
rințe ? In unele locuri am 
putut constata că manifes
tările inițiate cuprind o 
sferă tematică restrînsă. La 
Buzău, pe șantierul Uzinei

de sîrmă și al Fabricii de 
zahăr nu se întreprinde ni
mic în domeniul informării 
politice, lipsesc manifestă
rile menite să lărgească o- 
rizontul de cunoștințe al 
constructorilor pe linia în
țelegerii științifice a lumii. 
Pe de altă parte, aproape 
toate acțiunile culturale au 
fost concepute sub forma 
conferințelor. Din cele spu
se de tov. Constantin An- 
drone, secretar al Comitetu
lui orășenesc Buzău ăl 
U.T.C., reiese că și pe vii
tor tinerii constructori — 
care reprezintă o mare par
te a muncitorilor de pe șan
tier — vor îi invitați mai 
ales la conferințe. Nu s-ar 
putea oare imagina și alte 
forme mai vil, mai atrac
tive î

Multe din programele cul- 
tural-distractlve organizate 
pe șantierele vizitate sînt 
de calitate scăzută. Impro
vizația caracterizează ade
sea manifestările inițiate la 
sala de cultură Găgeni, de

Clubul Uzinelor „Grivița roșie" din Capitală. Expozi
ția inovatorilor din întreprinderile raionului

Foto : S. Cristian

SE TEATRE CINEMATOGRAFE

(Urmare din pag. I)

liminară a recenzo- 
rilor la domiciliul ce
tățenilor și stabilirea 
zilei și orei cînd se 
vot face înregistrările. 
Lămuririle ample care 
s-au dat au contribuit 
la buhul mers al aces
tei acfiuni.

Lucrările de recen
zare începute în ziua 
da 15 martie vor con
tinua pinft (n ziua ae 
22 martie a.c. Reamin
tim cu această ocazie 
că înscrierea datelor 
în formulare se face 
pe baza situației din 
gospodărie în „mo
mentul critic*, adică 
ora „zero* din noap
tea de 14 spre 15 mar
tie a.c. Cetățenii care 
n-au fost încă recen
zați sînt ruga|i să fie 
prezenfi la domiciliu 
în zilele și la orele

stabilite de comun a- 
cord cu recenzorii.

Pentru a se putea da 
cu promptitudine răs
punsul corect, asigu- 
rîndu-se în continuare 
operativitatea înregis
trărilor, la indicarea lo
cului nașterii, persoa
nele născute în alte lo
calități sînt rugate să 
afle care este denu
mirea oficială actuală 
a localității natale, a 
regiunii și a raionului 
respectiv, finind seama 
că în decursul timpu
lui au survenit și unele 
schimbări în această 
privință.

Fiecare persoană ca
re a absolvit o școală 
va declara denumirea 
exactă a acesteia la 
data absolvirii, fără 
nici un fel de echiva
lări cu școlile existente 
în prezent, înfrucîf a- 
ceastă echivalare se va

face la prelucrarea 
datelor pe baza unui 
nomenclator special, 
care cuprinde toate 
tipurile de școli ce au 
funcționat în țara noas
tră.

Odată completate, 
formularele de recen- 
sămînt vor fi trimise 
spre centralizare. La 
prelucrarea materialu
lui se vor folosi numai 
datele numerice (de 
exemplu numărul per
soanelor pe vîrstă, sex, 
numărul copiilor etc.).

Fiecare persoană re
cenzată, care a împli
nit vîrsfa de 14 ani 
primește o dovadă de 
recensămlnt pe care o 
va păstra pînă la 15 a- 
prilie și o va prezenta 
ia cerere personalului 
de recensămlnt. O vor 
lua cu ei și cei care 
pleacă în alte locali
tăți.

• Filarmonica de stat „G. Enescu” (la Ateneul 
Republicii Socialiste România) : CONCERT SIM
FONIC — 20.
• Teatrul de Operă și Balet : DON CARLOS
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SUFLET DE AR
TIST — 19,30.
• Teatru! Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : VEDERE DE PE POD — 17; 20, (sala
Studio) : ADAM ȘI EVA — 19,30.
© Teatrul de Comedie : FIZICIENII — 20.
S Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr 76 A) : 
SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 15; 19,30.
• Teatrul „C. I. Notara" : AU FOST ODATĂ...
DOUA ORFELINE — 16, OMUL CARE ȘI-A
PIERDUT OMENIA — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea* : IDOLUL ȘI 
ION ANAPODA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 15,30, CINCI 
SCHIȚE și ClNTĂREAȚA CHEALĂ — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU CAPUL IN NORI
— 9,30, FILE DE TEATRU — 18,30.
• Teatru] evreiesc de stat : WOYZECK — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : N-A FOST ÎN 
ZADAR — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victo
riei): MÎNA CU CINCI DEGETE — 20,30, (sala 
din str. Academiei) : AMNARUL — 10.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase” (sala Sa
voy) : PROFESORUL DE FRANCEZĂ — 20, (sala 
Victoria) : OMUL ZĂPEZILOR — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
CIRCUL MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

• RĂSCOALA — cinemascop : Patria (comple
tare Țara Hațegului) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
• FIFI ÎNARIPATUL : Republica (completare 
Pasiuni) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15.
O A FOST CINDVA HOȚ — cinemascop: Bucu
rești — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele com
pletarea Rășinari), Feroviar (completare Pasiuni) 
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• BEATA : Excelsior — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21 (completare Pîrvu Mutu-zugravul).
© BARCAGIUL — cinemascop : Luceafărul — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, Festival — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15 (la ambele com
pletarea Energia).
• MIZERABILII (ambele serii) : Cinemateca 
(completare Chariot ucenic) — 9; 12,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Capitol — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
• VANINA VANINI : Victoria — 9,45; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21, Flamura — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
• CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY JANE î : Cen
tral — 10; 12,30; 15,15; 18; 20,45, Viitorul — 
15,30; 18; 20.30.
® ARȘIȚA — cinemascop : Lumina (completare 
Tîrgurl și iarmaroace) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30, înfrățirea între popoare (completare Wila- 
nov) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
© EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : Union (com
pletare Scoarțe populare) — 15; 17; 19; 21.
0 SOARELE ȘI TRANDAFIRUL — ÎMBLÎNZI- 
TORUL — LACUL ZÎNELOR — POVESTE CU 
IEPURAȘI — SUPĂRARE — MICUL SCAFAN
DRU — PUȘOK ȘI DRUJOK : Doina — 10.

® Ce se anunță și ce se prezintă ® Pentru a se 
crea o ambianță plăcută ® Inițiativa și fante
zia — la lucru 1

pe șantierul de locuințe din 
Ploiești. Ceea ce în pro
gram apărea ca o seară 
literară s-a consumat în 
fața publicului prin citirea 
a 2—3 poezii. După cum 
ceea ce la clubul construc
torilor din Ploiești (de' re
gulă gol sau ocupat doar 
cu ședințe) s-a anunțat ca 
O, seară cultural-distractivă 
s-a redus, de pildă, la citi
rea unui refefat despre 
„Contribuția tinerilor la rea
lizarea sarcinilor de plan”. 
In loc să invite cadre com
petente, care să prezinte 
muncitorilor într-un mod in
teresant situația internațio
nală, dezvoltarea economi
că a unor regiuni, teme de 
morală, de educație sanita
ră etc., tov. Ion Boroș, di
rectorul Clubului construc
torilor din Ploiești, se mulțu
mește să citească niște tex
te anoste. Curios este faptul 
că din partea Consiliului 
sindicatelor din Ploiești nu 
există nici un fel de reacție 
față de astfel de programe. 
Ce-i drept, activiștii consi
liului nu prea dau pe la 
sălile de cultură, dar li se 
trimite fiecare plan de ac
țiuni culturale. De ce le mai 
cer, dacă nu intervin în ve
derea îmbunătățirii lor ?

Pe șantiere, acolo unde 
majoritatea constructorilor 
își desfășoară întreaga 
existență, trebuie să se 
creeze o ambianță plăcu
tă, pentru ca oamenii să se 
simtă bine, să se cultive și 
să se distreze în colectiv. 
Există mijloace pentru a 
organiza o activitate inte
resantă de club. Dar cum 
sînt folosite ? Pe șantierul 
de la Tr. Măgurele există 
două televizoare, însă unul 
este ținut în biroul șefului 
contabil, iar altul e de 
multă vreme defect. Cele 
18 jocuri de șah și 4 jocuri 
de remi din inventarul clu
bului sînt împrăștiate pe la 
U.C.F.S., pe la școală, iar 
altele — împreună cu 
masa de biliard — au fost

„împrumutate* de o altă 
instituție din oraș. La Plo
iești, stația destinată radio- 
ficării complexului social 
Găgeni nu funcționează de 
aproape un an de zile.

Ce citesc constructorii în 
timpul liber î Ce le oferă 
bibliotecile de pe șantier ? 
La Tr. Măgurele s-au adu
nat cărți în valoare de pes
te 30 000 lei, dar îmbogăți
rea colecțiilor se face la 
întîmplare ; nu s-au mai 
procurat cărți de aproape 
un an, cele mai valoroase 
titluri lipsesc, rafturile fiind 
ocupate cu numeroase vo
lume disparate, dintre care 
unele, de pildă, „Croitorie 
pentru copii”, n-au nici o 
solicitare. Și ce poate să 
ofere cititorilor biblioteca 
de pe șantierul Uzinei de 
sîrmă de la Buzău, care 
are... doar 63 de volume ?

Uneori întîlnim, în legă
tură cu slaba activitate 
culturală do pe unele șan
tiere, justificarea că „nu 
sînt condiții”. După părerea 
tov. Petre Nistor, secretar 
al consiliului local al sin
dicatelor, pe șantierul com
binatului de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele nu 
s-ar putea organiza mai 
multe acțiuni culturale 
„pentru că nu avem spa
țiu”. Cum se împacă o ase
menea afirmație cu faptul 
că sala de cultură de pe 
șantier nu este folosită ? 
Cînd am vizitat șantierul, 
cele 320 de scaune erau 
strînse grămadă, iar în sală 
se confecționau niște pa
nouri. „Nu mai organizăm 
de mult manifestări aici, ne 
spune Nicolae Gruia, res
ponsabilul acestei săli, 
pentru că oamenii merg în 
oraș la filme, la casa de 
cultură". Să vedem ce ofe
ră aceasta din urmă con
structorilor. Două confe
rințe, în luna ianuarie, și 
cîteva programe artistice, 
iată bilanțul manifestărilor 
cultural-educative care au 
avut loc anul acesta la

9 PINGUINUL : Doina (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea Cri- 
șana) — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Gloria (com
pletare Plasma) — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30.
O SECRETUL TRECUTULUI — PICTORUL DIN 
PRAGA — IN COSTUM DE SCAFANDRU — 
DEASUPRA PĂMINTULUI — MAESTRUL BO- 
XEAZĂ — POLITEȚE î : Timpuri Noi — 10—21 
în continuare.
® PROCESUL ALB — cinemascop : Giulești — 
15; 17,45; 20,30, Arta — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. 
© CATIFEAUA NEAGRA — cinemascop : Dacia 
(completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Crișana) — 9,30—13,45 în conti
nuare ; 16: 18,15; 20,30.
0 OLD SHATTERHAND — . cinemascop : Bu- 
zești — 14; 16,15; 18,45; 21.
« PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele 
serii : Cosmos — 16; 19,15, Moșilor — 10,30;.
15,30; 19,15.
• ANI CLOCOTITORI : Grivița — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, Aurora — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30 (la ambele completarea Politețe ?).
® WINNETOU — cinemascop (Seria a II-a) : 
Bucegi (completare Ceramica din Obogâ) —9,30; 
11,45; 14; 16,15-, 18,30; 20,45, Tomis (completare 
Arme ale cunoașterii) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, Melodia (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) 
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
0 CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR: 
Unirea (completare O vînătoare neobișnuită) — 
16; 18,15; 20,30, Lira (completare Gara) —■ 15,30; 
18; 20,30.
• DEPĂȘIREA : Flacăra — 13; 15,30; 18; 20,30, 
Drumul Sării — 15; 17,30; 20 (la ambele com
pletarea Și acum... puțină gimnastică).
• MUNCILE LUI HERCULE : Vitan (completare 
Cînd soția e plecată) — 11; 16; 18,15; 20,30.
© TOM JONES: Miorița (completare Vizita con

ducătorilor de partid șl de stat în regiunea Cri

casa de cultură din Tr. 
Măgurele.

In condițiile specifice de 
pe șantiere se pot desfă
șura acțiuni cultural-educa
tive și la coloniile de lo
cuințe ale constructorilor. 
Este cunoscută în acest' 
sens inițiativa activiștilor 
culturali de pe șaritierble 
de la Onești. Asemenea 
programe cultural-muzicăle 
se prezentau cu cîtva timp 
în urmă șî Ia dormitoarele 
constructorilor de la Turnu 
Măgurele. Comitetul sindi
catului a lăsat însă în pă
răsire această activitate. 
Cum se vede, aci, nu spa
țiul lipsește în primul rînd 
— ci inițiativa, reala preo
cupare pentru cultură.

Șantierele nu se bizuia 
numai pe propriile lor 
mijloace în organizarea 
vieții cultural-distractive. 
Consiliile sindicatelor, co
mitetele de cultură și artă 
trebuie să trimită în rîndul 
constructorilor lectori bine 
pregătiți, să organizeze tur
nee ale formațiilor artistice, 
spectacole cinematografi
ce. Dar și aceste posibili
tăți sînt insuficient utiliza
te. Ultima întîlnire între 
constructori și brigada 
științifică pe șantierul de la 
Tr. Măgurele a avut loc în 
februarie 1965 ; tot de pe 
atunci n-a mai venit acolo 
nici o formație artistică 
profesionistă. La Buzău, 
constructorii își manifestă 
de mult dorința de a fi vi
zitați de orchestra populară 
„Flacăra Prahovei".

Este necesar ca nume
roasele și variatele posibi
lități care stau la îndemînă 
consiliilor și comitetelor 
sindicatelor să fie fo
losite din plin pentru 
a intensifica activitatea 
cultural-educativă în rîndul 
constructorilor, cu atît mai 
mult cu cît în perioada ur
mătoare numărul muncito
rilor de pe șantiere va spori 
considerabil.

Ion CIUCHI

șana) — 9,30; 12,15; 15; 18; 21, Pacea (comple
tare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) 
— 11,30; 15; 17,45; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Munca — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.
0 DUMINICA LA ORA 6 : Popular (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de stat în re
giunea Banat) — 16; 18,15; 20,30.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : Crîngași 
(completare In Cosmos) — 16; 18,15; 20,30.
9 ȘAH LA REGE : Colentina (completare Sărbă
torirea Unirii Principatelor Române) — 16; 18,15; 
20,30.
9 IN PUSTIUL PATAGONIEI : Volga (comple
tare Coșul) - 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21. 
® FATA DIN JUNGLĂ: Floreasca.— 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.

O GUSTUL MIERII : Rahova (completare Cro
nică la un miracol) — 15,30; 18; 20,30, Cotroceni 
(completare Redațl-ne viața) — 15,30; 18; 20,30. 
O TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Progresul (com
pletare Adam și Eva în Fiat lux) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45, Clubul Uzinelor Republica (comple
tare Ajutor, mă înec) — 16: 18,15; 20,30.
9 SAȘA : Ferentari (completare Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române) — 16; 18,15; 20,30.

© 19,00 — Telejurnalul de seară © 19,15 — Mo
zaic artistic pentru tineretul școlar 0 20,00 — 
Tele-enciclopedie O 21,00 — Vechi instrumente 
populare românești 0 21,30 — Invitatul nostru: 
în studio, solistul de muzică ușoară DAMYEL 
GERHARD (Franța) 9 22,00 - Film : SFtNTUL 
® 22,50 -■ Telejurnalul de noapte 9 23,00 —
Avancronică la campionatul de fotbal. Buletinul 
meteorologic.
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Interviu realizat de
Emil MUNTIAN

de mlcroblo- 
" se cerce-

In laboratorul de microscopie electronică al Institutului 
logle, parazitologie șl epidemiologie „Dr. I. Cantacuzlno 

tează ultrastructura bacteriilor, virusurilor, celulelor etc.

director adjunct științific 
al Centrului de mecanica

solidelor București

conf. ing.

ACTUALITĂȚI
ȘTIINȚIFICE

Mecanica experimentală sau 
aplicată se referă în general la 
cercetări de mecanica fluidelor, 
în sectoare ca : hidromecanica, 
aerodinamica și dinamica gaze
lor, mecanica zborului, și de me
canica solidelor.

Acestea din urmă au ca obiec
tiv satisfacerea unor importante 
cerințe ale industriei; ele urmă
resc, de pildă, comportarea 
anumitor metale și materia
le utilizate în fabricarea de 
piese, mașini-unelte, conducte, 
mașini electrice, vehicule de 
transport, nave, mecanisme au
tomate cu elemente mecanice 
etc. însemnătatea unor astfel de 
cercetări o reflectă faptul că pes
te 50 la sută din eforturile între
prinse pe plan mondial în dome
niul mecanicii sînt concentrate în 
acest sector.

Pentru a cunoaște situația cer
cetărilor efectuate în țara noas
tră în acest domeniu, ne-am adre
sat conf. ing. Radu C. Bogdan, 
director adjunct științific al Cen
trului de mecanica solidelor 
București.

Interviu cu :

Radu C. BOGDAN

— Care 
tuale ale 
Centrului 
delor ?

sînt obiectivele ac- 
cercetării în cadrul 
de mecanica soli

— Preocupările tematice ale Cen
trului se referă în general la cer
cetări cu caracter fundamental, 
atît în domeniul mecanicii con
strucțiilor (comportarea construc
țiilor civile și industriale din anu
mite zone, a unor tipuri de con
strucții formate din bare, a funda
țiilor pe piloți, tasarea unor mate
riale sub sarcină etc.) cît și în cel 
al construcției de mașini (studiul 
fenomenelor de uzură, rezistență, 
oboseală și rupere a metalelor, a 
materialelor plastice etc.).

Ținînd seama de rezultatele ob
ținute, de potențialul științific exis
tent și de dezvoltarea viitoare a 
Centrului de mecanica solidelor, 
considerăm că cercetările noastre 
prezintă posibilități și perspective 
din ce în ce mai mari de aplicație 
industrială. Există create premise
le științifice pentru a aduce con
tribuții însemnate la calculul cor
purilor de nave, al acoperișurilor 
de mare suprafață din plăci curbe 
subțiri, prin aplicarea cărora se 
realizează mari economii de meta
le și materiale de construcții în 
condițiile unor parametri funcțio
nali sensibil îmbunătățiți. Aplica
țiile studiilor efectuate asupra vi
brațiilor pot fi extinse la calculul 
amortizoarelor de cele mai diverse 
tipuri și la combaterea vibrațiilor 
industriale de tot felul, ceea ce 
asigură prelungirea duratei de 
serviciu pentru multe elemente de 
mașini și îmbunătățirea indicilor 
de confort a vehiculelor.

Alte cercetări se referă la nume
roasele aplicații ale maselor plas
tice în industrie, la introducerea și 
îmbunătățirea unor elemente de 
automatizare și control mai ales 
în domeniul construcțiilor de ma
șini. Se studiază, de asemenea, so
luții pentru evitarea gripajelor Ia 
ansamblele piston-cilindru din mo
toare și compresoare.

Nu întotdeauna însă colaborarea 
dintre specialiștii noștri și unitățile 
industriale s-a dovedit suficient de 
rodnică. De pildă, uzina „Autobu
zul" din Capitală a respins unele 
recomandări ale noastre, făcute cu 
mai mulți ani în urmă, privind mo
dificarea formei caroseriilor prin 
care s-ar fi economisit în mod sen
sibil metal, mărindu-se durata și 
siguranța în exploatare, eliminîn- 
du-se vibrațiile supărătoare. Dato
rită avantajelor pe care le prezintă 
tipul de caroserii recomandat, con
structorii din alte țări au trecut de 
mult la fabricarea lor în serie.

Problema relațiilor dintre centrul 
nostru de cercetare și întreprinde
rile industriale rămîne încă des
chisă sub aspectul asigurării unui 
caracter organizat acestor relații.

— Care este situația în do
meniul pregătirii cadrelor de 
cercetare ?

— în cadrul Centrului de meca
nica solidelor activează în munca 
de cercetare cadre cu o bună cali
ficare profesională. Dar întinderea 
pe care o are domeniul cercetări
lor noastre raportată la numărul 
cadrelor de care dispunem determi
nă prelungirea timpului de stu
diu al unor teme, ceea ce duce 
la serioase decalaje între nivelul 
cercetărilor din străinătate și al 
celor din țara noastră.

Ar trebui îndeosebi sporit numă
rul cadrelor tinere, al cercetători
lor stagiari. Un echilibru mai just 
al cadrelor noastre ne va permite 
în cîțiva ani să formăm colective 
puternice care să dispună de 2—3 
cercetători principali, 5—6 cerce
tători și 4—5 cercetători stagiari. 
Cei tineri ar avea posibilitatea de 
a aborda și alte teme științifice, cu 
largi aplicații industriale, aflate în 
prezent în suspensie. Privit din 
acest punct de vedere, Centrul de 
mecanica solidelor ar putea deveni 
în scurtă vreme o adevărată școa
lă de cercetători.

— Cum 
borarea 
Centrului 
uzine ?

se desfășoară cola- 
dintre specialiștii.
și tehnicienii din

— între centrul nostru și unele 
uzine constructoare de mașini și in
stitute departamentale există ra
porturi de colaborare cu rezultate 
încurajatoare. Studiile privind cup
toarele de clinker au servit ca 
bază de aplicație inginerilor pro- 
iectanți din cadrul Institutului de 
proiectări pentru construcții și ma
teriale de construcții în introdu
cerea, pentru prima dată în țară, 
a cuptoarelor cu diamentrul de 4 
m, cu o productivitate dublă față 
de tipul precedent.

Un alt exemplu de lucrare mal 
recentă, care și-a găsit aplicație in 
practică la uzinele „Steagul roșu" 
Brașov, îl constituie studiul sus
pensiei autocamioanelor. în pre
zent, după calculele cercetătorilor 
centrului, au fost executate mai 
multe tipuri de amortizoare cu ca
racteristici mult superioare celor 
construite anterior.

— Ce alte măsuri preconi
zați pentru ca activitatea Cen
trului să. răspundă exigențelor 
actuale ?

— Specializarea cadrelor de meca- 
nicieni este o altă cerință pentru 
sporirea eficienței activității noas
tre de cercetare. Pînă în prezent, 
nu există o acțiune organizată în 
acest sens, deși există multiple po
sibilități. Avem in vedere atît ma
nifestări de amploare ca întîlniri 
internaționale, conferințe naționale, 
simpozioane, cicluri de conferințe 
etc., precum și cursuri de vară, 
experimentări în uzine, schimburi 
de experiență. Considerăm, de ase
menea, ca necorespunzătoare situa
ția actuală, cînd în decursul a 15 
ani a fost trimis la specializare în 
străinătate un singur cercetător din 
domeniul mecanicii solidelor, și 
acela pe timp de numai trei luni.

O altă măsură necesară ar fi 
completarea bazei materiale expe
rimentale cu aparatură și utilaje 
moderne. Ar fi de dorit ca această 
aparatură să se construiască în 
țară — și există premise care ne 
îndreptățesc să credem că acest, 
deziderat se poate realiza. Un rol 
deosebit în această direcție l-ar 
putea avea Centrul de cercetări 
pentru producerea aparaturii știin
țifice, recent înființat în 
Academiei.

Reducerea nucleului de 
mentare care exista acum 
ani în institut îngreunează 
marea asupra realizărilor științifi
ce pe plan mondial, deoarece Cen
trul de

cadrul

docu- 
cîțiva 
infor-

se ocupa, în general, de probleme 
din domeniul mecanicii, și în spe
cial din domeniul mecanicii soli
delor. De asemenea, ar fi util să 
se echilibreze raportul între cadre
le științifice și personalul auxiliar, 
deoarece anumite munci care ne
cesită un nivel mediu de cunoș
tințe sînt efectuate de cercetători.

In vederea obținerii unei efi
ciente maxime a muncii de cerce
tare, vom urmări totodată, ca mă
suri de organizare internă, împăr
țirea rațională a timpului de lu
cru, îndrumarea și controlul mun
cii de cercetare, creșterea rolului 
opiniei colectivului științific, fi
nalizarea în producție a rezultate
lor cercetării, acestea toate înso
țite permanent de o exigentă auto- 
perfecționare profesională a cadre
lor de cercetători.
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în cazuri de Intoxicație tratamentul la presiuni mari deschide pers 
pective noi. Acest cîine, care a fost intoxicat cu oxid de carbon și 
cianură, a putut fi readus la viață in urma unui asemenea tratament
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O strălucită afirmare

a creației tehnice românești
Printre ctitorii aero

nauticii, un loc de cins
te aparține românului 
Traian Vuia, primul om 
care a reușit să se des
prindă de Pămînt prin 
mijloacele proprii ale a- 
paratului său zburător. 
Acest zbor epocal a a- 
vut loc în Franța, la 18 
martie 1906.

Pentru a înțelege mai 
bine întreaga valoare a 
acestei performanțe, di
ficultățile pe care le-a 
înfruntat temerarul avia
tor, este necesar 'să ne 
întoarcem la sfîrșitul se
colului al XIX-lea și în
ceputul secolului nos
tru. Pe atunci, spiri
tele conservatoare im
puneau credința că vi
itorul ar aparține ba
lonului, nicidecum apa
ratelor mai grele ca ae
rul. Baloanele atinseseră 
chiar un oarecare grad 
de perfecționare, favori
zat și de faptul că pen
tru plutirea lor în aer 
nu se consuma energie. 
Forța de susținere a a- 
paratelor mai grele de
cît aerul implică însă un 
zonsum permanent de 
înergie furnizată de in
stalații aflate la 
Pe vremea aceea 
motoarele erau 
foarte grele, în special 
față de puterea pe care 
o dezvoltau.

Pe de altă parte, ae
rodinamica, începînd a- 
bia să se afirme ca 
știință, nu era încă în 
măsură să dea răspun
suri satisfăcătoare, teo
retice sau experimenta
le, la o serie de proble
me esențiale. încercări
le pe modele. în suflerii 
aerodinamice, se fă
ceau, în marea majori
tate a cazurilor, „pe viu', 
adică la scară naturală, 
cu om la bord. Și mulți 
pionieri ai aviației au 
plătit cu viața încerca
rea îndrăzneață de a 
pătrunde secretele zbo
rului. Pionierii aviației, 
minați de un extra
ordinar entuziasm, nu 
au așteptat însă e- 
voluția științei pentru 
a-și putea realiza apa
ratele și zborurile în de
plină siguranță. Ei și-au 
construit avioanele după

Ing. Nicolae N. PATRAULEA,
membru corespondent al Academiei

cunoștințele lor, uneori 
destul de empirice.

încă o dificultate în 
realizarea unui aparat 
de zbor viabil era că a- 
paratele trebuiau încer
cate în zbor de piloți 
care... nu urmaseră nici
odată o școală de pilo
taj. Constructorii apara
telor de zbor cunoșteau 
firește acțiunea comen
zilor, dar învățarea pro- 
priu-zisă a pilotajului 
coincidea cu însuși zbo-

se 
unui

neajuns : decolarea 
făcea cu ajutorul 
sistem de lansare care 
rămînea pe sol. Compa
triotului 
ne însă 
realizat 
de zbor 
coleze 
cu mijloacele proprii de 
bord.

Avionul „Vuia 1’ era 
un monoplan cu schelet 
din tuburi de ofel, a- 
ripile erau pliabile și în-

nostru îi aparți- 
meritul de a fi 
primul aparat 
în stare să de
și să aterizeze

60 de ani de la 
î zbor 

al iui Traian Vuia

bord. 
insă 
încă

BKC

rul de încercare a apa
ratului.

Vuia se simțise mereu 
atras de problemele me
canicii și, îndeosebi, de 
cea a zborului. Aceasta 
din urmă îl pasiona în- 
tr-atît că într-o bună zi, 
în 1902, cu banii strînși 
din economii și cu aju
torul unor prieteni plea
că la Paris, care era 
pe atunci centrul mon
dial al preocupărilor 
aeronautice, cu hotărî- 
rea de a realiza proiec
tul său, „automobilul cu 
aripi'.

Au urmat ani de fră- 
mîntări, de muncă îndîr- 
jită. Planurile lui au fost 
privite cu neîncredere 
sau chiar cu indiferență 
de cătr9 cercurile știin
țifice ale vremii. Cu 
toate acestea, Vuia reu
șește să construiască 
atît avionul, cît și moto
rul acestuia.

In etapa premergătoa
re zborului lui Traian 
Vuia, frații Wright trecu
seră, în Statele Unite, 
de la zborurile planate 
la zboruri cu aparate cu 
motor (1903). Dar apa
ratul lor avea un mare

ci-
cu 

da
de

velite cu pînză de in, 
iar trenul de aterizare 
avea roți cu pneuri. Gre
utatea totală la decola
re a aeroplanului era 
de 275 kg. Motorul, de 
concepție și construcție 
proprie, avea patru 
lindri și funcționa 
bioxid de carbon. El 
dea 20 C.P. la 450
rotații pe minut și cîn- 
tărea 105 kg. Construc
ția motorului a fost elo
giată de presa vremii. 
Astfel, în revista „La Na
ture' din august 1906 se 
putea citi : „Această 
nouă utilizare a motoru
lui cu vapori este 
trem de interesantă 
constituie una din 
ginalitățile invenției 
Vuia'.

In sfîrșit, în ziua 
18 martie 1906,

ex- 
și 

ori- 
lui

de 
pe 

cimpul de la Montesson 
de lîngă Paris, avionul 
„Vuia 1’, pilotat de con
structorul său, a par
curs 12 metri la înălți
mea de aproximativ un 
metru.

Astăzi, cînd avioane
le străbat, cu viteze su
personice, mii de km, la 
înălțimi de multe mii de

metri, această perfor
manță poate să apară 
neînsemnată, dar la e- 
poca respectivă ea a 
reprezentat un pas ho- 
tărîtor în dezvoltarea a- 
viației : pentru prima 
oară un om s-a desprins 
de Pămînt folosindu-se 
doar de mijloacele ins
talate la bordul apara
tului său.

Au urmat apoi, la 
scurte intervale, zboruri 
cu performanțe din ce 
în ce mai bune, execu
tate atît de Traian Vuia 
cît și de alți pionieri ai 
aviației. Toți au adoptat 
trenul de aterizare cu 
roți pneumatice introdus 
pentru prima oară de el.

Cu modestie și dărui
re, Vuia a depus în con
tinuare o muncă crea
toare neobosită, abor- 
dînd noi probleme teh
nice, cărora le dă soluții 
originale și îndrăznețe 
și pentru care interesul 
se manifestă și astăzi 
atît la noi cît și peste 
hotare. Dar, cu toate 
realizările sale epocale, 
Vuia nu reușește într-o 
viață de om să-și agoni
sească strictul necesar 
pentru asigurarea bătrî- 
neții. Bătrîn și bolnav, 
el se întoarce în țară în 
1950 fiind primit cu dra
goste de poporul român. 
Din nefericire, în același 
an se stinge din viață.

In 1956, cînd s-a ser
bat împlinirea unei ju
mătăți de secol de avia
ție, în cadrul expoziției 
aeronautice de la Paris 
figura la loc de cinste 
avionul „Vuia 1*, re
constituit de Raymond 
Piccard. Acest aeroplan 
a fost adus șl în țara 
noastră cu ocazia expo
ziției Traian Vuia, orga
nizată la București, în 
octombrie 1957. O copie 
fidelă se află la Muzeul 
Militar Central Bucu
rești.

încercăm un sentiment 
de legitimă mîndrie că 
pe firmamentul aviației 
mondiale strălucesc nu
me românești — Traian 

.Vuia, Aurel Vlaicu, 
Henri Coandă — mărtu
rie a capacității de cre
ație tehnică originală a 
poporului nostru.

Eg La Facultatea de fizică a 
Universității din Timișoara 

a fost realizată recent o instala
ție modernă destinată cercetări
lor științifice fundamentale în 
domeniul cristalelor. Noua insta
lație, originală în ce privește 
construcția și sistemul de func
ționare, permite realizarea unei 
mase de cristal cu un înalt grad 
de puritate. Instalația,
de la un tablou de comandă, 
permite determinarea efectului 
timpului electric, magnetic și a 
altor fenomene fizice asupra cris
talului cercetat. Adîncirea cerce
tărilor în acest domeniu poate 
contribui la obținerea de cristale 
cu proprietăți fizice superioare, 
utilizabile, de pildă, în producția 
de semiconductori.

dirijată

Egg Recent, nava oceanografică 
engleză „Discovery" a efec

tuat cercetări geofizice în Marea 
Roșie. Cu acest prilej s-a desco
perit la adîncimea de 2 000 de 
metri un curent de apă
circa 40°C. Apariția lui este de
terminată de numeroase fisuri de 
pe fundul mării prin care se pro-

caldă de

pagă spre exterior căldura pă- 
mîntului. Fenomenul reprezintă și 
o indicație asupra mișcărilor tec
tonice din adîncimi. După cum 
s-a constatat, peninsula arabă se 
îndepărtează de continentul afri
can cu circa un centimetru pe an.

H9 Pe culoarele Universității 
™ „John Hopkins" din Mary

land (S.U.A.) se „plimbă" o cutie 
metalică. Ea înaintează, ocolește 
obstacole, iar la un moment dat 
se îndreaptă spre un punct fix : 
priza de curent electric de pe pe
rete. Un braț metalic introduce 
un stecher în priză: cutia se ali
mentează, își încarcă bateriile.

Cutia miraculoasă reprezintă 
una dintre încercările
lor universității in vederea reali
zării de roboți mobili, în stare să 
se deplaseze și să acționeze pe 
fundul oceanelor, pe solul Lunii 
sau în diferite medii vătămătoare 
omului. Robotul „Automaton Mo
del II", cum a fost denumit, dis
pune de un calculator electronic 
în stare să analizeze orice ima
gini recepționate de o cameră de

tehnicieni-

televiziune, iar distanțele le mă
soară cu ajutorul unui sistem de 
ecouri, asemănător cu cel care 
servește liliecilor pentru orien
tare.

Progresul unei dis
cipline științifice se 
compune, ca un mo
zaic, din realizările 
diverse ale cercetă
torilor. întreaga am
ploare a unei desco
periri importante se 
recunoaște, de multe 
ori, după un anumit 
proces 
re. De 
pare 
greu 
comparativ 
tanța pe care o pre
zintă pentru fizică 
progresele obținute 
în diferitele ei do
menii restrînse. Prin
tre cele mai impor
tante realizări în fi
zică, în anul 1965, se 
numără cele obținu
te în domeniul su- 
perfluidității, fizicii 
neutrino-ului și al 
astrofizicii. Personal, 
înclin să acord cea 
mai mare importan
ță descoperirilor e- 
pocale din ramura 
astrofizicii, care se 
referă la sursele lu
minoase cvasi-ste- 
lare.

Savanții Maarten 
Schmidt, Allan San
dage și P. Vernon au 
reușit să descopere 
surse luminoase cva-

de maturiza- 
aceea, mi se 
deosebit de 
să evaluăm 

impor-

surse luminoase sînt 
obiectele cele mai 
îndepărtate reperate 
pînă în prezent în 
Universul nostru. De
oarece sursele des
coperite sînt mai lu
minoase în regiunea 
ultravioletă a spec
trului decît în cea 
violetă, s-au putut 
identifica pînă în 
prezent circa 50 de 
asemenea surse lu
minoase. Anul tre
cut, fizicianul Maar
ten Schmidt a mă
surat deplasarea spre 
roșu 
stelar 
urma 
cestei
calculat, că obiectul 
respectiv se înde
părtează de noi cu o 
viteză egală cu patru 
cincimi din viteza 
luminii. Prin aceasta, 
după toate probabi
litățile, 
enorm 
niului
accesibilă măsurăto
rilor de pe Pămînt. 
Totodată s-a formu
lat ipoteza că lumi
na emisă 
obiecte ar 
dinaintea 
sistemului 
Iar.

a unui obiect 
(3 C 9) șl, în 
rezultatelor a- 
măsurători, a

Prof. Rudolf
L. MOSSBAUER

R.F.G. — laureat al
Premiului Nobel

s-a extins 
raza dome- 
din Univers

si-stelare cu ajutorul 
Observatorului de la 
Mount Palomar — 
California. Aceste

de aceste 
data încă 

formării 
nostru so-

In ultimele două
sprezece luni am lu
crat intens la un tra
tat în curs de apari
ție, dedicat noii fi- 
ziologii a vederii. Lu
crarea prezintă re
zultatele noilor cer
cetări asupra func
ționării organelor vi
zuale ale omului.

Printre descoperi
rile expuse,, aș dori 
să subliniez cele care 
se referă la percep
ția culorii. Studiile 
experimentale con
trazic categoric con
cepția răspîndită în 
prezent, conform că
reia roșul, verdele și 
albastrul ar fi cele 
trei culori primare, 
care prin suprapune
rea lor ar genera 
toate celelalte senza
ții de culoare. Ob
servațiile au stabilit 
că de fapt sectorul 
galben al spectrului, 
care are intensitatea 
maximă la lungimea 
de undă de 579 mili- 
microni, este cel 
care joacă rolul prin
cipal în percepția lu
minii și culorii. Res
tul spectrului, inclu- 
zînd în special do
meniul roșului și ver- 
delui, joacă doar un 
rol subsidiar și mult 
mai puțin important. 
Diferențele in senza
țiile de culoare stimu
late de radiațiile po- 
licromatice se dato- 
resc prezenței sau 
absenței sectorului 
galben. îndepărtarea 
sectorului galben, 
cînd albastrul, ver-

dele și roșul sînt pre
zente la maxima lor 
intensitate, are ca re
zultat perceperea u- 
nei culori purpurii. 
Nici un obiect nu 
poate arăta o culoa
re albastră, verde 
sau roșie curată, pî- 
nă ce sectorul gal-

pig
din 

care

Prof. Dr.
C. V. RAMAN

India
laureat al Premiului 

Nobel

ben din spectrul său 
nu s-a absorbit com
plet.

Pe baza noilor des
coperiri se pot expli
ca satisfăcător feno
mene bine cunoscute, 
ca daltonismul sau 
perceperea greșită a

culorilor. Cercetările 
autorului au fost în
cununate de succes 
și în direcția stabili
rii identității și natu
rii chimice ale 
menților vizuali 
retina umană,
ne permit perceperea 
luminii și culorii.

Localizarea și dis
tribuția acestor pig
menți pe suprafața 
retinei a fost deter
minată de asemenea 
prin observații direc
te. Proprietățile de 
absorbție ale pig- 
menților in diferite 
regiuni ale spectrului 
ne-au permis să înțe
legem distribuția lu
minozității și culorii 
în spectrul luminii al
be, precum și cauza 
pentru care senzațiile 
de culoare excitate 
de diferite părți ale 
spectrului se schim
bă în funcție de in
tensitatea luminii. De 
exemplu, proprietăți
le spectroscopice ale 
pigmentului, care ne 
permite perceperea 
luminii roșii, duc la 
slăbirea și dispariția 
culorii roșii din spec
tru, cu scăderea lu
minozității sursei. Tot 
astfel, spectrul de 
absorbție a pigmen
tului care funcționea
ză în sectorul albas
tru ne permite să în
țelegem de ce la o 
luminozitate adecva
tă a spectrului per
cepem în el trei cu
lori distincte și anu
me albastrul, indi
goul și violetul.

H| Profesorul japonez Isamu
Suda a comunicat partici- 

panților la cel de-al XXIII-lea 
Congres internațional de științe 
fiziologice, care s-a ținut recent

Automaton Model II" într-una din.,, „plimbările” sale

la Tokio, că el a reușit să păstre
ze un creier de pisică în stare 
congelată 203 zile și să-l „învie" 
din nou. Profesorul Suda a arătat 
că, după spălare, vasele creierului 
au fost umplute cu o soluție de 
glicerină de 15 la sută pentru a 
nu se descompune în timpul con
gelării. Creierul de pisică a hi
bernat asv'el la temperatura de 
— 20°C. Creierul a fost reanimat 
prin circulația sîngelui, încălzit 
la temperatura de 37°C. învierea 
creierului a fost demonstrată 
prin reapariția biocurenților care 
au produs unde de aceeași inten
sitate cu creierul unei pisici vii.

H| Un centru de calcul specia*
Uzat va dirija navigația na* 

velor sovietice în Marea Baltică. 
Centrul va avea sarcina de a re
zolva problemele legate de plani
ficare, de repartizarea încărcătu
rilor în calele navelor etc. Un 
calculator va determina deplasa
rea optimă a navelor pe trasee în 
funcție de încărcătură, de condi
țiile meteorologice, de danele li
bere, de posibilitățile căilor fe
rate.
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lafă-mă din nou — după 
o perioadă atît de lungă — 
în salul natal. Am alifia 
prieteni pe care vreau să-i 
înfîlnesc.......Mai înfîi tre
buie să dau neapărat pe 
la neică Gergely, meșterul 
altoilor și al pometurilor I

— Ce mai face neică Ger
gely ? întreb, ca să dobîn- 
desc un pic de orientare 
înainte de-a porni la drum.

— Așa, și-așa — răspun
de mama.

— Doar n-o fi beteag ?!
— N-are nici pe naiba ! 

Să-l vezi cum mai ia și-a
cum în piept coastele, cu 
pușca la spinare, că-i place 
să vîneze, de zici că-i un 
flăcău.

îl știam bun gospodar șl 
om tare harnic pe neică 
Gergeiy. Făurise, în vreo 
treizeci de an* de m^ncă, 
dinfr-un biet pomef fărănesc 
ca oricare altul, o minunată 
livadă. Tot sărac rămăsese, 
nu-i vorbă, căci îl năpădi
seră copiii. Crîng întreg de 
copii se ridicase prin preaj
ma lui. Dintre care însă făp
tura lui de brad voinic în
frunta vitejește vijeliile. Nici 
un strop de bunăstare nu îi 
aduseseră micile „afaceri* 
încercate de el în cadrul 
gospodăriei Iu; de mic lo- 
faș.

SCJTO ANDRÂS

alea Fîntînifei e 
la un ceas bun 
de drum de sat. 
Drumul îngust, 
pentru căruțe,

Fragmente dintr-un volum de amintiri

ce duce la așezarea lui 
neică Gergely, te poar
tă peste un deal cîf de 
colo, cu coaste golașe aco
perite doar cu mărăcinișuri 
și tufe de porumbele.

Privind peisajul, caut să 
descopăr ce s-a mai schim
bat prin aceste locuri : tot 
și toate arată că satul se în
dreaptă, cu pași viguroși, 
spre bunăstarea socialistă. 
De cealaltă parte a șoselei, 
în cotul de vale căruia i se
zice „Așezătura", acolo 
unde înainte vreme stătea
armanul boierului, clădire 
care din primăvară pînă-n 
toamnă gemea de mulțimea 
ziuașilor, azi se înșiruie noi
le clădiri ale cooperativei a- 
gricole. Deslușesc de aici 
șiragul de tractoare, de ar
gintii combine, precum și 
șirul de albi stîlpi ce, înăl- 
fîndu-se spre cer, duc cu
rentul... Și îmi mai sare în 
ochi o livadă proaspăt să
dită și o vie la fel. Douăzeci 
de hectare de vie într-o
brazdă I Așa da I Asta în
seamnă ceva în ținutul ăsta. 
Știu că-or avea ce împărți 
la toamnă cei ce și-au unit 
și pămînturile, șj brațele I 
Căci ale cîteva biete petice 
de vie, pe care oamenii 
le-au adus la averea comu
nă, produc destulă bătaie de 
cap, dar nu și rod de poa
mă dulce. Chiar și în toam
na trecută conducerea coo
perativei agricole dădea din 
colț în coif : Nu știa, neam, 
cum și ce să facă pentru ca 
de pe urma acelor petice de 
vie împrăștiate în fot hota
rul, norodul din trei safe să 
se împărtășească de bucu
riile pe care culesul viilor le 
oferă omului de la țară. Ci
neva venise cu propunerea: 
ce tot atîta bairam cu cule
sul ăla ?J Că-n alte părți 
aia-i treaba brigăzii viticole, 
și-afîta tot I Pe cînd aici, 
cînd se ivise prilejul pentru 
sute și sute de copii să 
guste din poama coaptă 
fără ca logofătul să-i caute 
seara prin buzunări, fot no
rodul aștepta culesul, cu co- 
soarele proaspăt ascuțite.

Se făcuse o clacă în 
toată legea. Ieșiseră în 
deal vreo pafrusufe de 
tineri și tot pe atîția 
oameni în toată firea, așa 
că în cîteva ceasuri via 
era... tunsă, rasă și frezată. 
Ieșiseră în deal și moșnegii 
și betegii : se așezaseră fru
mușel la soare, cu pălăriile 
pline de struguri, în poală. 
Iar din cînd în cînd se șter- 
geau pe bărbie, cu mîneca 
de la cămașă. A fost o zi 
plină de mișcare.

spre droaia de copii ce fo
iesc în jurul lui.

De fapt, copiii se găsesc 
sub porunca cumnatei Erzsi : 
unul adună găteje pen'ru 
foc, celălalt scoate apă din 
fîntînă, ce! de-al treilea, ca 
un adevărat ucenic de vrăji
tor, alungă, cu anume șuie
rături și zbierete, eretele ce 
e gata să se lase asupra 
puilor unei biete cloște.

Buna-cuviință cere să mă 
înfățișez mai înfîi bunicu
lui. îi trec pragul fără gă
lăgie, însoțit de neică Ger
gely și de cumnată-mea. 
Taica mare a atins vîrsla de 
șaptezeci de ani. Cutremu
rat mereu de boală și cu o- 
brajii îmbujorați de fierbin
țeală șade pe marginea pa
tului. Nu niă prea recunoaș
te. In primele clipe holbea
ză doi ochi prin care încă 
mai străfulgera văpaia ălor 
două mari războaie, aooi 
prinde a zîmbi. Simt că a 
început să mă încadreze ; 
m-a recunoscut a fi rămurea 
lăstărită din puternica tulpi
nă a neamului lui, dar încă 
nu prea știe care anume 
dintre cei peste treizeci de 
nepoți ai lui, răsfirați în cele 
patru vînturi, aș putea fi. 
Mă cercetează în zarea fe
restrei, cum se cercetează 
oul pe care voiești a-l pune 
sub cloșcă, apoi întreabă :

— Care anume zici că 
ești ?...

Ii spun care sînf :
— Bunicule I Iți aduci a- 

minte cum m-ai șfichiuit o- 
dată cu biciul ?

— Dacă fe-am șfichiuit, se 
chema că o meriți I zice cu 
glas triumfător. Apoi adau
gă : Ziceam că ai fi ălă- 
lalfu’. Ala de-a fărîmat ul
ciorul...

— Ăla nu-i acasă.
— Da’ ăla de-a surpat — 

or fi vreo douăzeci de ani 
de-atunci I — țigla de pe 
colțul acoperișului... Ăla 
unde-i ?!

— La Tîrgu Mureș...
lată, îmi zic, că tafa-moșu 

abia ne mai zărește din de
părtarea spre care a pleca', 
pe noi, ăștia, care abia am 
pornit pe urmele lui. Cine 
știe ce fel de socoteli și-o 
fi încheiat ? Cine știe cum 
s-o fi rînduit în mintea lui 
treburile lumii aceșteia, de 
prin negura bătrînejeior lui 
nu numele sau chipurile, ci 
faptele noastre mai ales răz
bat ?!

— îmi pare bine că te 
văd, zice, mîngîindu-mă pe 
creștet.

Din ochii lui doar din 
cînd în cînd mai scapă cîte 
un licăr, care însă nu durea
ză mai mult decît cele cî
teva clipe de atenție, pe

care ml le-a dăruit, pînă a 
mă recunoaște.

Bătrînul s-a lăsat din nou 
pe pat. Stă ca un cui în
doit. El poartă în spinare, 
vădit, povara unui timp, a- 
cum tare îndepărtat, în care 
necazurile și grijile se țineau 
scai de el.

încep să simt prin tot 
corpul o durere. îmi e ruși
ne, parcă, de anii care au 
trecut fără să fi simțit do
rința de a-l vedea. Și încă 
mai simt, fără să o aud. po- 
runca-i mută de-a da rapor
tul cu privire la treburile 
care atîta vreme m-au ținut 
departe de plaiurile noas
tre :

— la spune-mi I pe unde 
ai umblat ?

Dacă în casa noastră ar 
exista deprinderea de-a se 
mînca vorbe făcute muieți 
în lapte ar trebui să-i spun 
că plecarea mea n-a fost de- 
cîf o închipuire. Că, de fapt, 
nici nu m-am mișcai de lîn- 
gă dînsul. Că chiar dacă am 
mai lipsit uneori de prin 
preajma lui, tot despre el 
am grăit. Și că Ieșind dm 
cuprinsul ogrăzii părintești 
am lăsat poarta deschisă în 
urmă mea. Dar îmi dau sea
ma că asemenea vorbe nu 
i-ar veni la socoteală.

— Pe unde am umbla1 ? 
Zic. Jumătate lumea am cu
treierat-o.

— Hoinăreala nu-i tocmai 
de laudă 1 zice.

Cumnată-mea, Erzsi, sca
pă blajine cuvinte de împă
ciuire :

— Lasă, făicuțule, că așa-l 
bine : tinerii să umble... să 
vadă !,.,

Căci ea, biata, puține a 
văzut. Cam atîta cît poți ve
dea sfînd chitic într-o gă
oace de ou și privind lu
mea printr-o găurice făculă 
cu vîrful acului. îmi apare 
icoana ei de demult cu văl 
de mireasă în cap, la brațul 
lui Gergely poposind aici 
în sat. Aici și-a crescut cei 
opt copii, aici și-a aflat ros
tul ei pe acest pămînt.

upă ce mi-am 
înghițit gusta
rea de diminea
ță am luat-o 
prin sat, să văd

ce s-a mai schimbat pe 
aici. Cerul s-a mai înseni
nat, nu-i vorbă, dar fot nu 
îmi inspiră încredere. Ast
fel nu preget a-mi arunca 
mantaua de ploaie pe umăr.

Cît ce ies din curte și 
privirea îmi e prinsă de o 
casă nouă pe care tocmai 
o ridică Jânos, vecinul nos
tru. Binețele lui se lasă 
asupra mea de undeva de

sus, molatice șl prietenoa
se :

— Doamne-ajută I Mal 
veniși ?... Mai venișl și fu 
pe-acasă ? I...

— Hai noroc I După cum 
vezi...

— Că bine făcuși I zice, 
măgulitor, Jânos. Iar grăin- 
du-mi astfel, se chema că 
n-a mai putut avea nici un 
fel de îndoială în ce pri
vește atașamentul meu față 
de meleagurile natale. Jă- 
nos stă cățărat pe acoperiș. 
Lîngă el dulgherul tocmai 
croiește capătul unui că
prior. Amîndoi au lăsat lu
crul și mă privesc în așa fel, 
încît ar fi o necuviință din 
partea mea să nu grăiesc 
ceva despre cele ce mi se 
înfățișează. Jânos e un tip 
mărunțel și destul de firav. 
Dar așa, proiectat pe ecra
nul cerului, e un uriaș care, 
cu șapca pe care o agită în
tr-o mînă, ia lumină pe sea
ma soției lui care stă la te
melia zidului, cu brațele în
crucișate, și privește cu 
evlavie spre cei de sus.

— Azi-mîine vă vedeți cu 
casă nouă, zic, cu aerul de-a 
fi grăit cine știe ce mare în
țelepciune. Parcă altcum 
oamenii nu ar fi știut că vor 
avea casă nouă I

— A veche nu prea ne 
era dragă, zice Chiriana (așa 
o cheamă pe femeie I) că 
era scundă de-abia puteam 
intra, cu spinarea încovoia
tă. Că doar știi și fu...

— Ba bine că nu I... în 
loc de ivăr și broască avea 
retează de lemn, iar un băr
bat în toată firea, mai ales 
dacă se ținea mai bățos, se 
izbea cu capul de meșter- 
grindă.

Chiriana mă poftește în 
casă, să-i văd pricopseala... 
Are îndoita bucurie : de-a 
mă vedea pe mine și de 
a-mi putea arăta mobila 
nouă și ferestrele cît pe 
colo. Dar o dată cu mine au 
intrat în casă și suvenirele : 
în nări simt parcă mirosul 
de fum ce sfăpînea prin 
casa veche, cu ochii minții 
revăd vechiul cuptor de lut 
în care lelea Anica, mama 
Chirianei, ne cocea plăcin- 
țele din făină de cucuruz. 
Ce oare mi-ar mai putea 
pricinui bucuria pe care o 
simțeam atunci, în primă
vara vieții, cînd lelea Anica 
mă așeza pe laviță și îmi 
dădea plăcințica împăturită 
cu mare meșteșug, în chip 
de băsmăluță de purtat la 
țoalele de duminicit. „Da’ 
fu, Augustine, pe unde-mi 
umbli ?” striga după fiu-său, 
fratele mai mare al Chiria
nei, pentru ca să am și to

varăș la mîncatul plăcintei. 
Flăcăiașul era ceva mai 
vîrsfnic decît mine. Diferen
ța de-un an, doi, pe mine 
m-a lăsat acasă, dar pe el 
l-a tîrît în război, prin patru
zeci și doi. Pentru ca în cu- 
rînd să-i sosească vestea 
morții... Lelei Anica ani în
tregi nu i-a venit a crede că 
Augustin al ei în veci pu
rurea nu se va mai așeza la 
masă, ca să mănînce din 
plăcințelele ei făcute cu a- 
tîta meșteșug. De sute și 
mii de ori s-a înfățișat no- 
tarășului, pentru a-l întreba 
iarăși și iarăși, pe glas din 
ce în ce mai scăzut, de nu 
cumva are vreo înștiințare 
despre fiul ei. înștiințarea 
dorită nu venea, l-a venit 
însă într-o bună zi hîrfia 
care poruncea înscrierea ca
zului de moarte. Dar lelea 
Anica se găsea atît de bine 
baricadată după zidurile în
crederii în întoarcerea lui 
Augustin, încît pur și sim
plu nu a luat act de hîrtia 
care confirma plecarea din
tre cei vii a feciorului ei. Se 
pomenea din somn, noap
tea, de cîte ori clinele din 
lanț scotea cîte un hîmîit. 
Sărea din paf și dădea fuga 
la poartă. Se uita îndelung 
după flăcăii care se înapo- 
iau de la șezătoare. Cîte 
unul dintre ei șuiera tocmai 
melodia pe care de afîtea 
ori lelea Anica o auzise de 
pe buzele lui Augustin. 
Nici nu se mai culca. A- 
prindea gazornița și-și în
cepea, noaptea la două, ro
bota de fiece zi : alegea fa
solea, cîrpea rufele... Anii 
lungi de înfrigurată aștep
tare o piperniciseră de tot. 
Obrazul i se ofilise. Nu mai 
era decît o slab pîlpîifoare 
flăcărice de luminare. In 
viață fiind încă îmi poves
tea că nu mai punea, noap
te, reteaza. ...Iar dacă se în- 
fîmpla totuși să uite și să fe
rece ușa, iar apoi să se tre
zească în puterea nopții, să
rea din paf și fugea în curte 
să răscolească șopronul și 
grajdul ; nu cumva feciorul 
ei să fi sosit și, găsind ușa 
încuiată, să se fi culcat prin 
paie I

n fața ferestre
lor noastre se 
aăsesc cele ale 
Chirianei. Cînd 
eram copil ade

sea urmăream forfota lelei
Anica. Zăpada ședea troie
nită, lelea Anica ieșea la 
poartă și îi oprea pe ostașii 
veniți în permisie, spre a-i 
întreba de feciorul ei. Dîr-
dîind pe dunga patului 
scrisesem o istorioară des
pre ea. Nu-mi mai a- 
mintesc de atmosfera ace

lei istorioare : se făcea că 
înțelegeam pentru înfîia 
oară că solidaritatea cu sim
țirile altora zămislește pu
tere. Mă cerca demonul 
scrisului și, tot scotocind 
prin propria-mi inimă, dă
dusem peste lelea Anica. 
Lumea de afară tăcea chi’ic 
sub alb lințoliu de nea. Fîl- 
fîielile rochiei ei negre, 
care contrasta atît de stri
dent cu albul zăpezii, ac
centuau atmosfera de basm 
a vacanței.

— Aici era vatra, aici șe
dea maică-mea, zice Chiria
na șfergîndu-și ochii cu col
țul șorțulețului. Se uită atît 
de curios la mine, de par
că ar aștepta să-i spun, de 
știu, cum s-a înfîmplat de a 
rămas ea atît de pe ne
așteptate stingheră, cînd nu 
chiar așa de mult casa ei 
huia de mulțimea locatari
lor. Au plecat mai întîi cei 
patru frați ai ei. l-a văzut 
apoi plecînd spre cimitir, 
sub prapuri, pe taică-său, 
pe maică-sa, pe neică Ion și 
pe lelea Anica. Cei ce plea
că din lume ultimii pași îi 
fac pe potecile care brăz
dează fețele. Pe fața încă 
tînără a Chirianei văd po’e- 
cile bătătorite de lelea Ani
ca, de neică Ion, de Au
gustin. Pe acele poteci nu 
mai frece, în momentul de 
față, decît cîfe o lacrimă ce 
năzuiește spre colțul gurii 
ei. Chiriana și-a acoperit 
umerii cu o broboadă albă, 
de lînă. Și fiind ea, cea mai 
tînără, osîndită a griji a- 
mintirile, mi se înfățișează 
în chip de tufănică ce în
fruntă gerul iernii cu povara 
unui gros strat de zăpadă 
pe umeri.

— Ei I așa-i viața, zice ea 
aruncîndu-și ochii spre ușa 
care tocmai se deschidea.

Sol al consolării e copi
lașul de cinci sau șase ani
șori care pătrunde cuviin
cios în cameră. Ușa, doar 
așa, a scîrțîif nițel. El, copi
lul, pășește ca pe puf. E 
mîngîierea personificată : 
obraz blajin, de fetiță, în 
ochii lui se oglindește blîn- 
dețea maică-si. Vorba îi e 
melodioasă ; pe buzișoarelc 
lui răsună muzicalitatea gra
iului din Cîmpia Ardeleană, 
lonijă cere pline. In loc de 
orice răspuns, maică-sa îi 
repede șepcuța de pe cap. 
Dar i-o repede cu atîta în- 
demînare, de nimerește 
drept pe ladă. Apoi îl în
treabă de... binețe.

— la spune, măi copile, 
cine-i domnu’ ăsta ?!

Copilul răspunde corect. 
Spune anume că eu sînt ta
tăl propriului meu băiețaș. 
Cu el s-a jucat toată vara, 
anul trecut, în colbul dru
mului. Cu el s-a întrecut în 
a face ca maimuța. Iar dacă 
și așa le-am trecut pragul, 
copilul dă zor să mă în
trebe pe cînd poale trage 
— mă rog I — nădejde a-și 
revedea prietenul de joa
că ?l Al meu deprinde de la 
el a vorbi românește, el se 
învață, de la al meu, cu un
gureasca.

— Pe cînd ? pe cînd 1...
— Păi stai să se umple 

drumul iarăși de praf 1 Și 
grăind astfel l-am și luai în 
brațe spre a măsura, cu în
săși ființa lui, înălțimea ca
sei celei noi.

Ce-i drept, nu-s vreun ăl 
uriaș, dar dacă — adăugind 
la a mea și înălțimea copi
lului — tot nu ne lovim de 
tavan, se cheamă că fot e 
o mare lărgime în casa astal

Micuțul și-a lăsat capul pe 
umărul meu și, de-acolo, de 
sus, îi trimite maică-si o 
ploaie de zîmbete. Chiria
na a gonit amintirile cele 
negre și-acum aruncă în sus, 
spre odorul ei, priviri seni
ne, aidoma acelora pe care 
le trimitea, mai adineauri, 
celor ce meșteresc la aco
perișul casei.

în românește
de Nic. A. STRĂVOIU
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E
ste evident pen
tru oricine faptul 
că literatura ro
mână trece în mo
mentul de față 

printr-un proces de înnoiri 
adînci și semnificative. 
Aria ei tematică se ex
tinde necontenit și in
vestigațiile analitice în 
universul interior al o- 
mului devin tot mai pro
funde și mai nuanțate. 
Modalitățile de expresie 
sînt multiple. Mersul lite
raturii e neîndoios ascen
dent și pozitiv. Personali
tăți artistice din toate ge
nerațiile contribuie cu pa
siune și talent la înflori
rea literaturii noastre so
cialiste, la surprinderea 
aspectelor caracteristice 
ale epocii și la transfigu
rarea lor în imagini artis
tice de o înaltă valoare, 
corespunzătoare gustului 
și nevoilor spirituale ale 
constructorilor socialis
mului.

O caracteristică esen
țială a literaturii noastre 
constă în tendința ei de a 
avea o finalitate, de a 
contribui cu mijloacele ei 
specifice la formarea con
științei socialiste, de a nu 
rămîne un joc gratuit, de a 
fi accesibilă unui număr 
cît mai mare de cititori. De 
aceea sînt puțin eficace 
observațiile critice care în 
exprimarea judecății de 
valoare țin seama numai 
de operă, autor și critic, 
ignorînd un al patrulea 
factor, care este cititorul, 
un factor de bază în dez
voltarea procesului literar. 
O literatură se dezvoltă 
în mod organic, în funcție 
de necesitățile șr gustul 
epocii, și nu poate face 
salturi riscante, neținînd 
seama de procesul firesc 
al evoluției. Un scriitor 
oricît de talentat, o operă 
oricît de valoroasă, fără 
public cititor sînt aseme
nea unui tablou celebru 
așezat în întunericul unei 
pivnițe. Pentru a nu co
mite erori grave sîntem, 
cred, datori să recunoaș
tem cîteva adevăruri ele
mentare și evidente. A- 
vem, datorită revoluției 
noastre culturale, un 
imens public cititor, re
ceptiv și entuziast, mare 
iubitor de literatură ; dar 
el nu este încă omogen, 
capacitatea de înțelegere 
diferă în funcție de gust, 
de fondul aperceptiv al 
diferiților oameni, de nu
mărul lecturilor anterioa
re și de natura lor, de ni
velul de educație estetică, 
de pregătirea de speciali
tate etc. Desigur, oricine 
se naște cu facultatea de 
a înțelege arta și o înțele
ge. Dar unele taine, unele 
rosturi mai ascunse ale 
ei, unele valori intrinsece 
se pot înțelege mai bine 
pe baza unei pregătiri te
meinice, cunoscînd legile 
intime ale artei, ale fiecă
rui gen și specie literară 
în parte. Nu credem într-o 
artă pentru un grup res- 
trîns de „aleși", dar tre
buie ca o dată cu efortu-

senzația că avem mult 
mai mulți scriitori decît 
opere. E o situație nefi
rească. Sîntem datori să 
apreciem o lucrare nu 
fiindcă există, ci fiindcă 
ea spune, comunică ceva.

Orizontul filozofic, so
cial și psihologic al lite
raturii noastre, în ansam
blul ei, este vast, incom
patibil cu scheme rigide, 
stabilite aprioric sau cu 
conflicte confecționate 
după cine știe ce rețetă 
de preparat dulciuri lite
rare. Scriitorii activi, care 
privesc cu seriozitate și 
spirit de răspundere e- 
ficacitatea nobilei munci 
artistice, se arată preo
cupați permanent de lăr
girea orizontului lor filo
zofic, de sporirea mijloa
celor de cunoaștere și 
interpretare a dialecticii 
istorice și a sufletului o- 
menesc. Poezia, de pildă, 
a devenit mai indepen
dentă față de legile pro
zodice tradiționale din 
nevoia unei exprimări cît 
mai nuanțate ; e mai pli
nă de prospețime, mai 
degajată dar nu se poa
te, totuși, dizolva în pro
ză. Se caută forme mai 
subtile, mai nuanțate ale

I D. BALAN

ața lui neică 
Gergely nu se 
găsea umbrită 
nici de triste
țe, nici de fră-

mînlări. La el chiar necazul 
care îl pălea — și cîfe ne
cazuri nu l-au pălit într-o 
viață ca a lui I — era un pri
lej de-ai înveseli pe oa
meni. Le povestea, care va 
să zică, așa, încît cel ce îl 
asculta doar, în timp ce ho
hotea, își aducea aminte că, 
de fapt, s-ar cădea să plîn- 
gă. Cînd, prin 1942 în 
timpul războiului, jandar
mul îl urmărea ca de
zertor, sărise pe fereastră 
și o luase la sănătoasa, ,jes- 
culț și în capul gol, prin nă
meți și viscol. Nu se oprise 
decît în al treilea sat. „Ei, 
om bun I strigase cineva 
după el, încotro... așa gol- 
pușcăîl” Da’ el de colo: 
„Veniră în fugă și-mi spu
seră că mi-a dat lupu’între 
oi I” Vorbea ca oricare gos
podar grijuliu de avutul său. 
Vezi, de aceea cînd ci
neva aude că neică Gergely 
este căinat nu pregetă să 
exclame : „Vedeți-vă de 
voi, oameni buni, că orice 
iatagan aruncat spre nea 
Gergely se sucește în aer 
și începe să cînfe I”

Chiar și zîmbetul ce veș
nic îi luminează fața arată 
că sufletul lui e deplin o- 
crotit împotriva oricărei stri
căciuni :

— Ei ? îl întreb, merge ? 
merge ?...

— Păi nu se vede ?!... îmi 
răspunde pe dată, arătînd

'' . ■ i - Bi

EXIGENȚA MAXIMA (fotografia din stînga) 
„MĂRȚIȘOR" (fotografia de sus)

Din expoziția personală de fotografii 
a lui S. MENDREA
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rile creatorilor de înnoire 
a artei să facem și noi, ca 
cititori, eforturi de a ne 
educa în permanență gus
tul estetic pentru o înțe
legere mai nuanțată și 
mai adecvată. Nu întot
deauna am dreptul să 
condamn o operă de artă 
pentru că eu n-o înțeleg 
pe deplin de la primul 
contact cu ea.

Dar între o asemenea 
înțelegere comprehensi
vă, elastică a artei și în
tre a accepta orice inep
ție sub eticheta de înnoi
toare e o mare diferență, 
înnoirile în artă trebuie — 
ne-o arată experiența is
toriei artelor și literaturi
lor — să țină seama de 
specificul național al cul
turii respective, de tradi
țiile ei, de gustul și cerin
țele oamenilor. Altfel ino
văm gratuit, ca un gospo
dar care dorind a fi ori
ginal ar semăna grîul pe 
sticlă. Ni se pare deci o 
nevoie imperioasă de a 
inova în artă într-o per
manentă confruntare cu 
publicul. Dar aici se mai 
ridică și o altă problemă. 
Mulți dintre cei care se 
străduiesc să inoveze în 
poezie, proză sînt scriitori 
tineri. Tirajele cărților lor 
sînt uneori atît de mici 
încît nu pot ajunge la pu
blicul larg, rămînînd în 
mîinile criticilor și ale 
prietenilor scriitorilor res
pectivi. Unii din ei se gră
besc să-i declare excep
ționali. Cititorii află des
pre aceasta în gazete, iar 
confruntarea serioasă cu 
publicul nu poate avea 
loc. De altfel — în trea
căt fie zis — nici gazetele 
de specialitate nu mani
festă preocupări prea evi
dente în acest sens. Glo
riile create în felul acesta 
prin cîteva cronici literare 
se prăvălesc apoi dintr-un 
condei într-altul încît 
dacă am însuma citarea 
numelor unor asemenea 
scriitori am vedea că rea
lizăm o carte mult mai vo
luminoasă decît propria 
lor operă. Asistăm în felul 
acesta la o situație gene
ratoare de confuzii în pla
nul valorilor, fiindcă citi
torul, consumatorul de 
drept al acestor bunuri 
spirituale, nu are prilejul 
să-și spună părerea des
pre eficacitatea lor, des
pre orizontul lor filozofic 
și estetic. Uneori încerci

relațiilor dintre lucruri șl 
fenomene, dintre cauze și 
efecte, dai nu se poate 
concepe înlocuirea totală 
a succesiunilor logice, cu 
întorsăturile șocante ale 
gîndului, cu afirmații a- 
berante, lipsite de sens, 
îmbogățirea conceptului 
de poezie e palpabilă și 
salutară și de aceea nu 
trebuie să aibă rezultate 
inverse care să ducă la 
sărăcirea și simplificarea 
maximă, numai la „trăirea 
adevărului", la acel atît 
de vînturat în estetica a- 
puseană „Warheits-Erle- 
benis". Respectarea spe
cificității artei nu se poa
te confunda cu ideea 
„autonomiei metaforei".

Ar fi greșit și dăunător 
pentru artă dacă grija 
pentru expresie ar con
duce către eliberarea ei 
de idee, de conținut. Dis
creția și pudoarea în fo
losirea limbajului și în 
afirmarea sentimentelor 
ca o reacție față de poe
zia ostentativ declamato
rie, exterioară și gălă
gioasă nu îndreptățește 
încifrarea împinsă pînă 
în ermetism. Prin contac
tul cu poezia, proza, tea
trul din alte țări, arta 
noastră poate cîștiga du
pă cum pot cîștiga artele 
de acolo prin cunoașterea 
cuceririlor culturii socia
liste. Experiența întregii 
culturi ne este utilă și o 
putem justifica, dar de pe 
pozițiile noastre ideologi
ce, din unghiul orizontu
lui nostru estetic marxist- 
leninlst. Ideea alienării, 
sentimentul însingurării și 
al nimicniciei, dramele 
care sfîșie adeseori lite
ratura ultimelor decenii 
din țările capitaliste, jus
tificate acolo prin însăși 
structura societății, nu au 
nici un temei real într-o 
artă socialistă, într-o țară 
cu un prezent și un viitor 
luminos.

Arta simte necontenit 
nevoia înnoirii. în direcția 
aceasta literatura noastră 
a cunoscut succese re
marcabile în poezie, pro
ză, critică literară. Lucrul 
e firesc ; el stă în firea in
timă a artiștilor veritabili.

Orizontul filozofic mi se 
pare esențial în procesul 
de creație, de cuprindere 
și interpretare a marilor

probleme care frămîntă 
mintea și conștiința omu
lui contemporan înnoiri
le și îmbogățirile sînt, de 
aceea, necesare nu nu
mai în domeniul mijloa
celor de expresie, ci și în 
planul viziunii,1 al meto
delor de cunoaștere, în 
structura filozofică a o- 
perei de artă. E nevoie, 
pentru a înnoi cu adevă
rat în artă și pentru a fi 
originali, să exprimăm o 
viziune a noastră, mar- 
xist-leninistă despre om 
și despre lumea contem
porană, e nevoie să va
lorificăm în opere artisti
ce experiența oamenilor 
de la noi, a poporului și 
a partidului nostru în 
construirea socialismului 
pentru a putea stîrni in
teresul și curiozitatea al
tora. Se experimentează 
și e bine. Dar se pune 
problema pe ce și ce ex
perimentăm. Pe angoase 
împrumutate, pe teribilis
me desuete ? Experimen
tăm și căutăm gratuit, de 
dragul experimentului și 
al căutării ? Experimentul 
și căutarea în sine n-au 
consacrat pe nimeni în 
nici un domeniu. Nevoia 
imperioasă a finalității 
experimentului și a cău
tării e vitală pentru reu
șită. Dacă un Cristofor 
Columb, un Magellan ar 
fi căutat la infinit pe a- 
pele oceanelor și n-ar fi 
descoperit nici o palmă 
de pămînt, le-ar mai ști 
cineva astăzi numele ? 
întrebarea se poate pune 
și în legătură cu marii 
savanți și marii creatori 
de artă, și e neîndoios că 
răspunsul logic va fi ace
lași : Nu 1 Mi se pare ni
merit să ne amintim încă 
o dată că înnoirile în 
artă presupun urmărirea 
unui tel clar, preocupa
rea pentru exprimarea u- 
nui conținut bogat de 
viată, pentru atingerea 
unei finalități, în care arta 
să-și ateste rosturile ei 
sociale. întîlnim uneori 
în proza și poezia unor 
tineri mai mult sau mai 
puțin talentați, teluri atît 
de insignifiante, o proble
matică atît de minoră, un 
univers uman atît de să
răcit, exprimat într-o sim
bolistică atît de cețoasă 
și enigmatică. încît avem 
impresia că stăm în fața 
unor ciudate ghicitori 
pentru copii și nicidecum' 
în fața unei lucrări artis
tice. Și din păcate o par
te a criticilor literari se 
străduiesc să ne demon
streze că experimentul e 
inedit, originalitatea ne
maipomenită și sensurile 
operei nebănuite. Simbo
listica unor asemenea 
schițe și a unor poezii te
ribiliste e găunoasă ca o 
coajă de nucă uscată. Su
nă a gol dar face mult 
zgomot, fiindcă toate va
sele. goale fac larmă mai 
mult decît cele pline. Din 
lipsa unui orizont filozofic 
și social larg deschis către 
lume, unii începători sau 
mai puțin începători în al9 
scrisului ne propun o pro
ză și o poezie epidermică, 
strict senzorială sau o 
simbolistică pîcloasă din 
care nu se poate distin
ge nici un chip luminos, 
nici un sentiment auten
tic și nici o idee. Orizor 
tul lor de preocupări e 
îngrijorător de sărac, nu 
trece dincolo de propriile 
lor senzații ș> de îngusta 
lor experiență Se coche
tează. în fond, cu un for
malism anacronic, căci se 
caută, în chip exclusiv, 
gloria în simple exerciții 
de stil

Credința că scrii nu
mai pentru „eternitate", 
căutarea insistentă a ori
ginalității numai în for
mă, duce de fapt la pier
derea ei, căci multe din 
aceste mărunte scrieri în 
proză seamănă toate în
tre ele O poză este și 
aceea de a scrie pentru 
„mîine". Toți marii crea
tori au scris pentru ziua 
de „azi".

Ințelegînd ceea ce e de 
înțeles, nu putem să nu 
ne spunem răspicat pă
rerea față de ceea ce e 
de neînțeles în aceste 
căutări și nu contribuie 
cu nimic ta dezvoltarea 
literaturii socialiste E ne
voie de o cunoaștere mai 
aprofundată și mai com
plexă a realității, de un 
orizont filozofic pe măsu
ra epocii, pentru ca să 
poți fi un scriitor repre
zentativ al ei Sîntem fiii 
unui popor plin de viață, 
înțelept st talentat, trăim 
într-o țară frumoasă, cu 
o personalitate dintre cele 
mai distincte. muncim 
printre oameni sănătoși, 
harnici și pricepuți, cu un 
profil moral luminos, care 
știu ce-i bucuria și dure
rea, ce-i iubirea și ce-i 
ura, care privesc cu gra
vitate lumea și sîntem 
datori să le dăm în opere 
de artă o imagine cores
punzătoare. Să înnoim 
creînd, nu întorcînd haine 
vechi pe dos : să fim ori
ginali dar nu extrava
ganți ; să creăm o artă 
mare, plină de patriotism 
și de fiorul vieții adevă
rate, șă cuprindem în ori
zontul nostru spiritual si 
în orizontul culturii noas
tre toate temele, să le ex
primăm în stilurile cele 
mai diverse dar cu răs
pundere cetățenească și 
seriozitate artistica.
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Cronica

zilei
COCTEIL OFERIT

DE AMBASADORUL U.R.S.S.

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, a ofe
rit vineri dupa-amiază un cocteil 
cu prilejul vizitei în țara noastră 
a delegației Asociației de priete
nie sovieto-română, condusă de 
E. I. Afanasenko, președintele A- 
sociației, care va semna Planul de 
colaborare pe anul 1966 cu Aso
ciația Română pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică.

Printre invitați se aflau Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Gheorghe. Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Marin 
Florea Ionescu, vicepreședinte al 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
membri ai conducerii Ministerului 
învățămîntului, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă și 
Consiliului general A.R.L.U.S., oa
meni de știință și cultură.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
FORȚELOR ARMATE 
ALE R. P. MONGOLE

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Forțelor Armate ale R. P. 
Mongole, vineri după-amiază, am
basadorul R. P. Mongole lâ Bucu
rești, Togoociin Ghenden, a Oferit 
o recepție.

Au participat general-locotenent 
Ion Gheorghe, general-colonel Mi
hai Burcă, general-maior Ionel Va- 
sile, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, Eduârd MezinCescU, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, generali și ofițeri supe
riori ai forțelor noastre armate.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți membri 
ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, la Casa Cen

trală a Armatei a avut loc o adu
nare. Au ltiat cuvîntUl general- 
maior Emil Herăscu și ambasado
rul R. P. Mongole la București, 
Togoociin Ghenden. în cadrul u- 
nei alte manifestări, ambasadorul 
R. P. Mongole s-a întîlnit cu ele
vii și cadrele Școlii militare su
perioare de ofițeri tancuri și auto.

. *
Ministrul forțelor armate ale 

Republicii Socialiste România, 
general de armată Leontin Sălă- 
jan, a transmis ministrului pen
tru problemele armatei populare, 
comandantul armatei populare a 
Republicii Populare Mongole, ge
neralul colonel J. Lhagvasuren, o 
telegramă de felicitări cu prilejul 
celei de-a 45-a aniversări a Zilei 
Armatei Populare Mongole.

(Agerpres)

FĂPTUI •

Prima șarjă de celuloză 7

La Combinatul de celuloză și hîrtie din 
Dej a fost elaborată prima șarjă de celu
loză. Acest eveniment a marcat intrarea 
în probe tehnologice a instalațiilor de fa
bricare a celulozei. Nu peste multă vreme 
va intra în funcțiune și fabrica de hîrtie. 
Construit pentru o capacitate de 60 000 
tone celuloză și 35 000 tone hîrtie superi
oară satinată, Combinatul din Dej este 
unul din cele mai moderne de acest gen — 
întregul proces de producție fiind meca
nizat și automatizat. Utilajul a fost fa
bricat în bună parte in țară.

® Mîine, soprana Ezseny Irma din R. P. 
Ungară va cînta pe scena Teatrului Mu
zical din Galați în ^Cavalleria Rusticana".

• La Sînmartin, regiunea Crișana, a în- 
ceput construcția unei noi stațiuni de ma-

• întreprinderea de exploatare a baze
lor sportive (I.E.B.S-) din Capitală încheie 
în prezent contracte cu cluburile și aso
ciațiile sportive pentru vînzarea de bilete 
la meciurile de fotbal de categoria A și 
internaționale ce vor avea loc în acest an 
pe stadioanele „23 August" și „Repu
blicii11;

® Au început lucrările Conferințelor 
regionale ale Uniunilor cooperațiilor meș
teșugărești din Ploiești, Banat și Oltenia, 
în cadrul cărora se va analiza activitatea 
de deservire a populației din regiunile 
respective.

• Păstrăvăriile Lăpușna și Măldăraș- 
Ciuc au expediat 300 000 icre embrionate 
de păstrăv indigen pentru crescătorii din 
regiunea Brașov.

Seară memorială

Numeroși oameni de artă și cultură din 
Capitală au participat vineri la o seară 
memorială „Ion Barbu" organizată la Casa 
scriitorilor. Despre viața și opera poetu
lui au vorbit academicienii Alexandru Ro- 
setti și Miron Nicolescu și poetul Miron 
Radu Paraschivescu. Actorii Liliana To- 
mescu, Cristina Tacoi, Dinu Ianculescu, 
Constantin Codrescu și scriitorul Romulus 
Vulpescu au prezentat apoi o suită anto
logică din lirica lui Ion Barbu.

• în zilele de 17—18 martie la între
prinderea de industrializare a cărnii din 
Suceava a avut loc un schimb de experi
ență pe tema „Noi procedee tehnologice 
în prelucrarea industrială a păsărilor11, 
organizat de Ministerul Industriei Ali
mentare, în scopul generalizării în între
prinderile similare din țară a unor proce
dee tehnologice moderne.

LOTO

La tragerea LOTO din 18 martie 1966 au 
fost extrase din urnă următoarele numere :

12 13 62 46 21 35 10 73 89 49 ,
Premii suplimentare : 2 36 51 -j
Fond de premii: 1.091.410 lei.

ÎN VALEA

Bl LIN El

șini și tractoare — a 14-a din regiunea 
Crișana. Ea va cuprinde un atelier meca
nic pentru 300 de tractoare, remize, ma
gazii, bloc administrativ, cantină.

Au început împăduririle

în majoritatea regiunilor a început 
. campania de împăduriri. S-au și plantat 
suprafețe însemnate în regiunile Banat, 
Crișana, Argeș, București, Ploiești și Ol
tenia. Anul acesta se va împăduri o su
prafață de 53 000 ha, din care circa 65 la 
sută va fi plantată cu rășinoase. Ținînd 
seama de necesitățile de perspectivă ale 
industriei de mobilă, silvicultorii extind, 
de asemenea, culturile de nuc, paltin, ci
reș și frasin, arbori din care se obțin fur
nire de înaltă calitate.

® La Iași își desfășoară lucrările cea
de-a 12-a sesiune științifică a cadrelor di
dactice de la Institutul agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad11 din localitate și a cer
cetătorilor de la stațiunile experimentale 
agricole din regiunile Iași, Suceava și Ba
cău. Vor fi prezentate 100 de comunicări.

• în scopul prevenirii îmbolnăvirilor 
profesionale, Secțiunea de Sănătate și 
prevederi sociale din Capitală a efectuat, 
în ultimul timp, numeroase analize ale 
noilor substanțe și materii prime intro
duse în producție, stabilind pe baza re
zultatelor obținute măsuri de profilaxie, 
în acest scop a fost înființat un laborator 
de fiziologie a muncii.

In cadrul magazinului de 
prezentare și desiacere a 
produselor lucrate de co
operatorii meșteșugari
bucureșteni de pe Calea 
Victoriei nr. 1—5 s-a des
chis ieri o expoziție cu 
peste 500 de articole noi — 
obiecte de artizanat, de 
uz casnic, decorativ și de 
uz personal. Se pot iace 
cohienzl' pentru executarea 
unor articole de tipul celor 
expuse.

în fotografie : Vizitatori 
examinînd exponatele

® Colecția Muzeului regional de istorie 
din Ploiești s-a completat zilele acestea cu 
un tezaur format din 300 monede desco
perite la Valea Călugărească. Monedele 
au fost bătute în secolul II î.e.n. Un alt 
tezaur descoperit de țăranii cooperatori 
din Chițorăni se compune din 20 dinari 
romani.

• Stațiile regionale Aviasan — Brașov, 
Iași, Mureș-Autonomă Maghiară și Ploiești 
au fost înzestrate în aceste zile cu noi a- 
parate de zbor — avionul românesc tip 
IAR.-818.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 șl 22 
martie. în țară : După o încălzire trecătoare, 
vremea se răcește ușor, începînd din nord-vestul 
tării. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
precipitații izolate. Vint potrivit predominind din 
sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 6 grade și plus 4 grade, iar 
maximele între 5 și 15 grade. Brumă și îngheț 
local în nordul țării. Ceață locală. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi temporare. Vint potrivit din 
nord-vest. Temperatura va scădea ușor în a doua 
parte a intervalului. Dimineață ceată slabă.

Munții Metalici nu-și poartă in 
zadar numele. Versanții lor abrupți 
conțin multe bogății, surse de 
materii prime pentru economia 
Cehoslovaciei socialiste. Cîteva 
Văi dintre munți sînt gigantice de
pozite naturale de lignit superior 
și materii prime ceramice, in spe
cial caolin și cuarț. Valea rîului 
Bilina este una dintre ele. Aici se 
află renumitul bazin carbonifer 
Most, ale cărui rezerve au fost 
evaluate la aproximativ 10 miliar
de de tone. El oferă condiții de 
exploatare deosebit de avantajoa
se, căci straturile de cărbune, care 
pe alocuri ating grosimea de 40 
de metri, se află chiar la suprafață 
sau la adîncimi relativ mici.

Vizităm mina „1 Mai". Nu este 
nevoie să ne luăm costum de pro
tecție, cască și lampă de miner, 
întregul proces de producție se 
desfășoară „la zi". în valea 
din fața noastră, cit putem cuprin
de cu ochii se înșiruiau, la diverse 
niveluri, excavatoare cu cupă, ro
tative și dragline, într-o continuă 
mișcare, încărcînd cărbunele ex
tras pe benzi rulante ce-1 trans
portă la cele două termocentrale 
din apropiere, la uzinele chimice 
din Zăluzi și la rampa de încăr
care în vagoane. Minele din bazi
nul Most asigură 80 la sută din pro
ducția de cărbune brun a Ceho
slovaciei. Acest cărbune se relevă 
prin calitatea lui superioară, prin 
duritate, bună aglutinare, putere 
calorică de 4 500—5 000 calorii, prin 
conținutul său bogat în substanțe 
volatile, ceea ce-1 face o impor
tantă materie primă pentru indus
tria chimică.

în timpul vizitei, gazdele ne-au 
relatat că un zăcămînt de cărbune 
a fost descoperit în subsolul ora
șului Most. Este vorba de un „de
pozit" de aproximativ 100 milioa
ne tone. Grosimea stratului atinge 
32 metri, iar adîncimea la care se 
află, variază între 2 și 27 de me
tri. Uneori este suficient să intri în 
pivnițele unor case pentru a da de 
cărbune. Aceasta a pus bineînțeles 
sub semnul întrebării existența ora
șului vechi în care locuiesc 15 000

de oameni. în apropierea lui a 
început cu cîțiva ani în urmă cons
truirea unui oraș nou, modern. Aici 
se vor muta locuitorii vechiului 
Most, pe locul căruia se va începe 
extracția cărbunelui. în fiecare an 
se dau în folosință 1 200 de aparta
mente moderne. Noul Most are de 
pe acum 27 000 de locuitori.

Urmărind metamorfoza cărbune
lui am vizitat uzinele chimice din 
Zăluzi, o localitate nu departe de 
Most. Din cărbune se obține ben
zină. Alături de cărbune, a început 
să fie folosit ca materie primă și 
țițeiul. De altfel, după cum se ara
tă în tezele pentru pregătirea ce
lui de al XlII-lea Congres al P. C. 
din Cehoslovacia, se preconizează 
ca în dezvoltarea industriei chimi
ce, centrul de greutate „să treacă 
într-o măsură tot mai mare asu
pra dezvoltării petrochimiei". Pro
ducția uzinelor atinge anual 1—1,2 
milioane tone : benzină cu cifră oc
tanică ridicată pentru avioane, 
combustibil pentru motoare cu 
reacție, motorină, uleiuri grele, 
aromate, amoniac lichid, metanol, 
etan-metan-propan, diferiți catali
zatori etc. Etil-benzena este trimisă 
uzinelor de cauciuc din Most prin- 
tr-o conductă special construită în 
acest scop.

în ramura industriei chimice, 
uzinele din Zăluzi ocupă primul loc 
în Cehoslovacia. Aici lucrează 
12 000 de muncitori calificați și 
specialiști. Mulți dintre ei continuă 
să-și perfecționeze cunoștințele 
studiind la școli de diferite grade. 
Numai cursurile serale ale filialei 
Institutului de chimie sînt frecven
tate de 500 de muncitori din uzină. 
Pe lîngă uzină funcționează un 
institut de cercetări care numără 
300 de colaboratori.

Colectivul harnic și talentat al 
întreprinderii își aduce contribuția 
la sporirea producției chimice a 
țării, care, conform prevederilor 
planului de dezvoltare a econo
miei naționale cehoslovace pe anul 
1966, va crește cu șapte la sută 
față de anul trecut.

Alexandru LIȚA

FOTBALU L
REVINE ÎN ACTUALITATE
® Echipele din Â vă invită în tribune
• Reprezentativa țării intîlnește 4 din „cele 16" 
® Radioul și televiziunea din nou pe recepție

Campionatul reîncepe mîine ; la 
București și Ploiești, la Craiova, 
Brașov, Constanța, Arad, Oradea 
— de fapt în toată țara, cu ajuto
rul radioului și al televiziunii — iu
bitorii fotbalului sînt gata să ur
mărească desfășurarea meciurilor 
echipelor favorite. Noul an fotba
listic va fi deosebit de atractiv și 
interesant întrucît, deși nu partici
pă la turneul final al „mondiale
lor", fotbalul românesc va avea 
ocazia să-și măsoare forțele cu 
cîteva reputate formații din rîndul 
„celor 16". Pînă la 11 iulie, data în
ceperii disputei pentru cucerirea 
„Cupei Jules Rimet", reprezentativa 
noastră va primi replica, pe teren 
propriu sau în deplasare, a fotba
liștilor maghiari, portughezi, vest- 
germani, uruguayeni etc. Dar să 
revenim la campionat...

Prima etapă a returului se anun
ță a fi aprig disputată. Din cîte 
se știe, majoritatea echipelor au 
acordat o mai mare atenție pre
gătirii din timpul iernii (unele au 
întreprins chiar turnee peste ho
tare). Specialiștii federației sînt 
unanimi în a considera că an
trenorii și fotbaliștii echipelor 
din categoria A au „lucrat" mult 
în aer liber, timpul permițîn- 
du-le să facă și numeroase 
jocuri de omogenizare. Dacă la 
acestea adăugăm și prilejul ce 
l-au avut duminica trecută, de a se 
întrece în „Cupa României", pu
tem conchide că pentru startul de 
mîine „încălzirea" este făcută.

Organizatorii întrecerilor fotba
listice sînt gata să primească 
oaspeți. Jucătoni vor avea la dis
poziție condiții îmbunătățite de 
joc, iar spectatorii, pe lîngă tradi
ționala urare „Bine ați venit" — 
înscrisă la intrarea stadioanelor

Prima etapă a returului

Petrolul Ploiești—Dinamo Pi
tești ; Știința Craiova—Rapid ; 
Dinamo București—Siderurgis- 
tul; Steagul roșu Brașov—Știin
ța Timișoara ; Crișul Oradea— 
Știința Cluj ; Farul Constanța— 
C.S.M.S.; U. T. Arad—Steaua.

-----------------------—-----  

sau pe pista de zgură a acestora 
— vor găsi tribunele mai ospita
liere.

Ca și în sezoanele trecute, pu
blicul larg din întreaga țară va pu
tea lua cunoștință de desfășurarea 
partidelor de fotbal și prin inter
mediul radioului sau al micului

înaintea partidelor de mîine, echipele au următoarele 
poziții în clasament :

RAPID
PETROLUL
C. S. M. S.
U. T. A.
ȘTIINȚA TIMISOARA 
DINAMO PITEȘTI 
STEAGUL ROȘU 
ȘTIINȚA CRAIOVA 
ȘTIINȚA CLUJ 
STEAUA
DINAMO BUCUREȘTI 
FARUL
CRIȘUL
S1DERURGISTUL 

ecran. Pentru duminica aceasta, în 
cadrul emisiunii „Sport și muzică” 
(pe programul I), crainicii radioului 
vor relata alternativ aspecte de la

In cîteva rînduri
® Turneul internațional feminin de 

șah de la Belgrad a continuat cu 
disputarea partidelor amînate și în
trerupte. Partida amînată (în runda 
a 7-a) dintre Alexandra Nicolau și 
Milunka Lazarevici s-a încheiat la 
mutarea 23 cu victoria maestrei iu
goslave. In partidele întrerupte, Ga- 
prindașvili a cîștigat cu negrele la 
Belamarici, Nedelkovici a învins-o pe 
Eretova și Jocici pe Lazarevici. După 
8 runde, în clasament conduc Ale
xandra Nicolau și Nona Gaprindașvili 
cu cîte 5,5 puncte.

© Astăzi începe prima competiție 
oficială a boxerilor noștri fruntași din 
actualul sezon — turneul pe categorii 
dotat cu „Cupa Primăverii", La gale, 

toate cele 7 meciuri. Redacția 
sportivă a radioului ne-a înștiințat 
că astfel de transmisii se vor face 
în fiecare duminică. O noutate de 
la televiziune : începînd de dumi
nica aceasta, meciurile de fotbal 
vor fi prezentate în cadrul unei noi 
emisiuni, intitulată „Studioul A", 
care va cuprinde o variată actua
litate cultural-sportivă. Pentru eta
pa de mîine, operatorii televiziunii 
și-au instalat camerele de luat 
vederi la stadionul Dinamo din 
Capitală.

Pentru cel ce vor să urmărească 
etapa de mîine (din tribune, la ra-

13 10 1 2 28—13 21
13 8 3 2 31—11 19
13 7 3 3 19—13 17
13 5 4 4 19—23 14
13 5 3 5 14—18 13
13 5 2 6 23—21 12
13 5 2 6 21—20 12
13 4 4 5 14—18 12
13 3 6 4 12—19 12
13 2 7 4 18—13 11
13 4 3 6 20—22 11
13 4 3 6 12—19 11
13 3 3 7 16—26 9
13 2 4 7 18—29 8

dio sau în fața micului ecran) — 
o ultimă știre: toate meciurile 
încep la orele 16.

Ion DUMITRIU

ce se vor desfășura pe două grupe 
de fiecare categorie de greutate, par
ticipă 80 de pugiliști, printre care 
Ciucă, Gruiescu, Puiu, Gîju, Stanef, 
Antonio, Mihalic, Dinu, Niculescu, 
Covaci, Mîrza. Prima gală se va 
disputa astăzi în sala Floreasca, în
cepînd de la ora 18.

• în sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis de la Ale
xandria (R.A.U.), Ion Țiriac l-a învins 
pe jucătorul sovietic Lihaciov cu 6—2, 
6—1. O surprinzătoare victorie a ob
ținut maghiarul Gulyas, care l-a eli
minat cu 4—6, 6—1, 6—2 pe suedezul 
Lundquist, cîștigătorul recentului tur
neu de la Cairo,

CÎND ÎN ANGRENAJUL CAMPANIEI 
NU FUNCȚIONEAZĂ UNELE ROTIȚE...

(Urmare din pag. I)

genteze soluționarea problemelor 
privind îmbunătățirea aprovizio
nării cu piese de schimb, pentru

EQSEB Raioanele Roman 

și Bacău trag regiunea în urmă
In raioanele Tg. Ocna, Moinești 

și Piatra Neamț au fost însămîn- 
țate aproape în întregime supra
fețele prevăzute pentru culturile 
din prima urgență. In întreaga re
giune au fost însămînțate cu ma
zăre, orz, ovăz și borceag 16 700 
ha și sînt pregătite pentru semă
natul sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui 57 500 ha.

Dar treburile nu merg peste tot 
la fel de bine. în raionul Roman, 
unde au existat condiții bune 
pentru executarea lucrărilor agri
cole, nu s-a însămînțat decît 14 
la sută din suprafața prevăzută 
pentru culturile din prima epocă, 
iar din raionul Bacău doar 9 din
tre cele 49 de cooperative agricole 
au terminat semănatul culturilor 
din prima urgență.

— Avem în stațiuni aproape 70 
de tractoare care nu lucrează — 
ne spune tov. ing. Gheorghe Preda, 
șeful serviciului regional S.M.T. 
Lipsesc multe piese de schimb. 
Alte 50 de tractoare stau și acum 
nereparate la uzinele din Iași, Te
cuci și Botoșani. Din această cau
ză avem greutăți la executarea lu
crărilor.

Organele Consiliului Superior al 
Agriculturii trebuie să se ocupe 
mai îndeaproape de rezolvarea a- 
cestei probleme, pentru ca toate

sînt folosite

toate tractoarele și atelajele?
Pe ogoarele raioanelor Aiud, 

Turda și altele s-au însămînțat 
suprafețe mari cu culturi din epo
ca I. Multe cooperative agricole 
din aceste raioane au terminat în- 
sămînțatul culturilor timpurii. Se 
muncește de zor la însămînțatul 
sfeclei de zahăr, la pregătirea te
renului pentru porumb. Ritmul în 
care se lucrează nu este însă co
respunzător. In raioanele Dej, 

ca rezultatele promițătoare de pînă 
acum să fie obținute în tot cursul 
campaniei de primăvară.

loan VLANGA ,

tractoarele să fie folosite cu întrea
ga capacitate.

In unele comune din raionul Ba
cău însămînțările au rămas în 
urmă datorită altor cauze. Membrii 
cooperativelor agricole din Lipova, 
Colonești și Odobești nu au trans
portat nici pînă acum sămînța de 
mazăre de la baza de recepție Plo- 
pana. în alte unități, semănatul 
este amînat de la o zi la alta, pînă 
se usucă tot terenul. Văzînd că nu 
pot folosi tractoarele, membrii co
operativei agricole din comuna 
Gloduri au ieșit cu atelajele la 
cîmp, însămînțînd 115 ha cu ma
zăre, borceag și alte culturi, în 
timp ce cei din Secuieni, care au 
așteptat să lucreze numai meca
nizat, au semănat pînă acum doar 
7 ha.

O atenție deosebită trebuie acor
dată întreținerii culturilor de 
toamnă. La Plopana, Satu Nou și 
Valea Seacă n-a fost grăpat pînă 
acum nici un hectar.

Este necesar să fie folosită fie
care oră, fiecare zi bună de lucru 
pentru a face toate lucrările în 
timpul optim și în condiții agro
tehnice cît mai bune.

Gheorghe BALTĂ

Gherla șl altele au fost însămîn
țate doar 2 540 ha și respectiv 2 514 
ha, ceea ce înseamnă foarte pu
țin față de posibilități. în aceste 
raioane suprafețe mari sînt nearate. 
In prezent, tractoarele și atelaje
le sînt utilizate în primul rînd la 
arături. Dar această lucrare, deși 
a început de cîteva săptămîni, se 
desfășoară încet. „Cauza o consti
tuie desele defecțiuni la tractoare, 

ca urmare a unor reparații de mîn- 
tuială11 — ne spune ing. Ion Pireu, 
președintele Consiliului agricol al 
raionului Gherla. Conducerea 
S.M.T. Bonțida, deși a raportat că 
a încheiat reparațiile la 10 mar
tie, mai are încă multe tractoare 
și mașini care stau pe butuci. La 
brigada de la cooperativa agricolă 
Sic, din cele 18 tractoare, jumă
tate erau defecte.

Și la S.M.T. Dej există defec
țiuni care trebuie grabnic reme
diate. „Reparațiile le-am terminat 
de mult — ne spune tov. ing. șef 
Costică Leu. Avem însă greutăți. 
Ne lipsesc cauciucuri. Din această 
cauză, acum în primăvară nu vor 
putea lucra circa 30 de tractoare". 
Tovarășul Leu a „uitat" să ne 
vorbească însă despre neglijența 
cu care s-au executat și aici unele 
reparații, ceea ce a făcut ca, încă 
de la începutul campaniei să fie 
imobilizate un însemnat număr de 
tractoare și alte mașini.

Munca mecanizatorilor ar putea 
fi mult mai spornică și dacă condu
cerile unor cooperative agricole

la cumpăna alegerii profesiunii

(Urmare din pag. I)

la problema care-i frămîntă. De la 
început vreau să arăt că școala, 
cadrele didactice sînt obligate — 
prin propria lor menire — să-i cu
noască bine pe elevi, pe fiecare din
tre ei, să le aprecieze real și cu 
chibzuință calitățile, posibilitățile, 
să le cultive rational. N-aș putea 
spune că acest lucru nu se face. 
Numai că preocuparea pentru orien
tarea elevilor nu are peste tot 
continuitatea și finalitatea firească. 
Adesea, orientarea profesională a 
elevilor are un caracter de cam
panie, se desfășoară mai intens în 
perioadele premergătoare absolvirii 
unui ciclu școlar — școală generală, 
liceu. Atunci se inițiază tot felul de 
acțiuni. Uneori însă, aceste îndem
nuri — cam tardive — ale noastre se 
ciocnesc de hotărîrile gata luate ale 
familiei. Pentru că, orice s-ar spune, 
de multe ori părinții ne-o iau îna
inte în această privință. Mai mult 
chiar, hotărînd să-și îndrepte copilul 
spre un anumit domeniu de activi
tate, se străduiesc să-i dea cunoș
tințe suplimentare în direcția dorită, 
tind să-i formeze o oarecare spe
cializare, adesea în dauna pregătirii 
generale. Asemenea practici gre
șite trebuie combătute cu mai multă 
stăruință, explicîndu-le părinților și 
elevilor că școala generală, liceul 
sînt menite să dea o bază solidă de 
cultură generală, un orizont cultu
ral cît mai complex, necesar orică
rui om, indiferent de specialitatea 
pe care o va profesa în viată.

Analizînd, în lumina acestei 
probleme, situația absolvenților 
din cîteva promoții anterioare 
ale unor școli generale și licee din 
orașul nostru — Buzău, am fă
cut constatarea îmbucurătoare că 
elevii se orientează în general 

s-ar ocupa de stabilirea operativă 
a lucrărilor ce trebuie executate.

In aceste raioane se întîlnesc șl 
alte cauze care frînează mer
sul însămînțărilor. Nu peste tot s-a 
asigurat sămînța pentru culturile 
din epoca I. Multe unități, printre 
care cele din Aluniș, Cătina, raio
nul Gherla, nu au încă semințele 
de trifoi pentru că nu au terminat 
treieratul. Or, o asemenea treabă 
putea fi făcută încă din toamnă. 
La bazele de recepție și la Agrosem 
se mai găsesc încă semințe de or- 
zoaică, floarea-soarelui etc., ce nu 
au fost ridicate.

In raioanele vizitate, ca de alt
fel și în celelalte, au avut loc, zi
lele acestea, plenare ale comitete
lor raionale de partid, în care au 
fost dezbătute în principal pro
bleme privind campania agricolă 
de primăvară. Au fost analizate 
cauzele lipsurilor, s-au întocmit 
planuri de măsuri Important este 
acum să se treacă cu toată hotă- 
rîrea la aplicarea lor în viață.

Alexandru MUREȘAN

bine. Este vădită tendința absolven
ților școlilor generale de a se în
drepta spre școli profesionale de 
diferite specialități, spre școlile din 
sistemul învățămîntului agricol. O 
bună parte dintre ei își continuă 
studiul în licee. O mai judicioasă și 
echilibrată orientare profesională se 
constată și la tinerii care și-au luat 
examenul de maturitate. Nu mai în- 
tîlnim, cum se întimpla cu ani in 
urmă, candidați în masă la o facul
tate (medicina, de exemplu) în 
dauna alteia (fizica sau matematica). 
Numeroși absolvenți bine pregătiți 
se îndreaptă acum spre ramura teh
nică, științifică, alții spre studiile 
umanistice și pedagogice ele. După 
părerea mea, însă, se face încă 
prea puțin pentru a-i ajuta pe elevi 
să-și aleagă în cunoștință de cauză 
calea pentru viitor. Școlile generale 
și liceele, îndeosebi din cuprinsul 
țării, află cu destulă întîrziere (alte
ori de loc) despre înființarea unor 
școli profesionale și tehnice sau fa
cultăți noi, despre condițiile de ad
mitere în aceste instituții de învăță- 
mînt, despre perspectivele pe care 
le deschid absolvenților după termi
narea studiului. Cu toate repetatele 
semnalări critice, prospectele și 
îndrumarele continuă să apară în 
ajunul concursurilor de admitere, 
nu sînt difuzate și în școlile mai 
depărtate de Capitală sau de cen
trele regionale.

Cred că, dincolo de aspectul per
sonal, individual, alegerea profe
siunii este o problemă de interes ge
neral, social, fapt pentru care este 
nevoie de o largă colaborare a tu
turor factorilor interesați — școală, 
familie, opinie publică. La întreba
rea : „ce drum să-mi aleg în viată?" 
să ne străduim să dăm fiecărui tînăr 
cetățean al tării noastre un răspuns 
cît mai competent și chibzuit.



BOMBA
A FOST
RECUPERATA,
PERICOLUL

Potrivit agenției France Presse, 
bomba cu hidrogen dispărută la 
Palomares a lost găsită în lar
gul oceanului, la o adîncime de 
750 de m. Ea iace parte din cele 
patru bombe pe care un avion 
american de tip B-52 le pierduse 
la 17 ianuarie în urma ciocnirii 
cu un avion de alimentare.

După unele informații, bomba 
ar fi intactă și a fost fotografiată 
de unul dintre submarinele de 
mici dimensiuni care au partici
pat la cercetări. Pînă acum fuse
seră recuperate trei bombe și o 
misterioasă „cutie neagră" con- 
ținînd, după unele surse, dispo
zitivul ultra-secret de transmisie 
a ordinelor Pentagonului avioa
nelor aflate în zbor. Bombele re
cuperate fiind deteriorate, o ar
mată de soldați americani au fost 
folosiți pentru strîngerea pămîn- 
tului contaminat — aproximativ 
2 000 de tone — care a fost trans
portat în lăzi speciale în S.U.A.,

unde urma să fie examinat și 
apoi îngropat la mari adîncimi.

Opinia publică a fost puternic 
impresionată de pericolul pe care 
îl prezintă jocul cercurilor milita
riste cu bombele atomice. Revista 
franceză „Paris jour" a publicat 
harta reprodusă mai sus, care 
dă o imagine a proporțiilor dis
trugerilor dacă numai una din 
bombele căzute ar fi explodat. 
Pe o rază de 100 de km, aprecia
ză revista, distrugerea ai ti fost 
totală. Pe o rază de 150 de km, 
incendii masive. Pe o rază de 
300 de km, infectare radioactivă 
cu consecințe mortale. Pe o rază 
de 1 000 de km, radioactivitate 
periculoasă. Deci, ar fi avut de 
suferit nu numai Spania, dar și o 
parte din Franța și Africa de 
nord.

Autoritățile militare americane, 
departe de a fi tras concluziile 
pe care le impune accidentul de 
la Palomares, nu au sistat pro
gramul de zbor al unor avioane 
avînd la bord bombe atomice, 
program care prevede transpor
turi masive de focoase nucleare 
din S.U.A. în unele țări vest-euro- 
pene. Potrivit declarațiilor minis
trului apărării al S.U.A., într-o 
lună se transportă peste ocean 
166 de focoase nucleare.

Ce asigurări pot da autorități
le care au avizat depozitarea a- 
cestui tip de armament pe terito
riul țărilor lor, după accidentul 
de la Palomares ? In mod firesc, 
în urma acestui accident a sporit 
îngrijorarea popoarelor din țările 
unde Statele Unite acumulează o 
cantitate tot mai mare de focoase 
nucleare. Iată de ce în tot mai 
multe țări ia amploare mișcarea 
pentru retragerea bazelor milita
re de pe teritorii străine.

Gh. CERCELESCU

In planurile intervenționiștilor americani din Vietnamul de sud, utilizarea gazelor toxice a căpătat o extin
dere din co în ce maî mare. Mii de oameni, bărbați și femei, sînt infectați de gaze. Iată-i pe militarii ameri

cani „în acțiune", într-o zonă în care au pulverizat sub stanțe otrăvitoare

încordare la frontiera
dintre Guineea

și Coasta de
CONAKRY 18 (Agerpres). — 

Postul de radio Conakry a făcut 
cunoscut că la frontiera dintre Gui
neea și Coasta de Fildeș situația 
este încordată. La 14 martie, se 
spunea într-un comunicat al aces
tui post de radio, un grup de sol
dați ai Coastei de Fildeș au în
cercat să pătrundă pe teritoriul 
Guineei. în urma intervenției pa
trulelor guineeze, soldații guvernu
lui de la Abidjan au fost obligați 
să se retragă. După cum transmit 
agențiile de presă, președintele

Fildeș
Coastei de Fildeș, Houphouet 
Boigny, a anunțat în fața Consi
liului Național că trupe ale țării 
sale au primit ordinul să se depla
seze spre frontiera cu Guineea 
„pentru a fi la fața locului în 
eventualitatea trecerii frontierei 
de către soldații guineezi, cu mi
siunea de a intra în Ghana11. La 
întrunirea Consiliului Național de 
la Abidjan, menționa agenția 
Reuter, au fost prezenți și repre
zentanți ai noilor autorități din 
Ghana.

Cehoslovacia sprijină 
cererea R. D. G. 
de primire în O.NrtT.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
Reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste Cehoslovace la 
O.N.U. a înmînat președintelui 
Consiliului de Securitate o scri
soare în care se arată că guver
nul R. S. Cehoslovace sprijină cu 
hotărîre declarația Republicii De
mocrate Germane cu privire la ad
miterea ei în O.N.U. Guvernul Ce
hoslovaciei consideră că Consiliu
lui de Securitate îi revine sarcina 
de a discuta această cerere și de 
a recomanda celei de-a 21-a se
siuni a Adunării Generale să ad
mită Republica Democrată Ger
mană în rîndul membrilor Orga
nizației Națiunilor Unite.

chile Minerii
l.,LL —111-11. «~ll. HM

refuză 
să reia lucrul

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — Jumăfate din numărul mi
nerilor care lucrează în minele de 
cupru aparținînd societății nord- 
americane „Andes Mining Compa
ny", își mențin refuzul lor de a 
se înapoia la lucru. în capitala țării 
a avut loc un miting de protest 
împotriva evenimentelor tragice 
petrecute la mina El Salvador, unde 
au fost ucise 9 persoane iar alte 40 
au fost grav rănite. In fața valului 
de acțiuni de protest din întreaga 
țară, Camera Deputaților a Consi
liului Național a hotărît formarea 
unei comisii speciale însărcinată cu 
cercetarea evenimentelor sîngeroase 
petrecute la mina El Salvador.

De ce „Gemini-8"
și-a întrerupt

HOUSTON 18 (A- 
gerpres). — Adminis
trația națională pen
tru problemele aero
nauticii și cercetarea 
spațiului cosmic
(N.A.S.A.) a comuni
cat presei textul, în
registrat pe bandă âe 
magnetofon, al con
vorbirii dintre echi
pajul navei cosmice 
„Gemini-8" și cen
trul de control de la 
Houston, după care a 
intervenit ordinul de 
încetare a zborului. 
Din acest text, apre-

zborul
ciat de agenția 
France Presse drept 
„dramatic", reiese că o 
rachetă de manevră 
s-a blocat și cabina 
spațială a început să 
se rotească cu o vi
teză extreni de mare 
în jurul axului pro
priu. Cosmonauții au 
comunicat exasperați 
că toate încercările 
lor de a opri această 
rotire nu dau rezul
tate, comenzile fiind 
blocate.

Directorul progra

mului „Gemini-8", dr. 
William Schneider, a 
declarat ziariștilor că, 
deocamdată, nu se 
poate ști ce a stat la 
originea dificultăților 
navei „Gemini-8". Vi
neri cosmonauții Neil 
Armstrong și David 
Scott, care au pilotat 
nava „Gemini-8", au 
sosit la Honolulu (Ha
waii. De aici, ei ur
mează să plece la Cape 
Kennedy la bordul 
unui avion militar de 
transport.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. Albania

TIRANA 18 (Agerpres). — La 
Tirana au luat sfîrșit lucrările se
siunii Adunării Populare a R. P. 
Albania, care a aprobat planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
și bugetul de stat pe anul 1966. 
Au fost aprobate, de asemenea, 
proiectul de lege privind alegeri
le în Adunarea Populară și legea 
referitoare la unificarea și desfiin
țarea unor ministere precum și o 
hotărîre cu privire la unele mo
dificări în guvern. Agenția ATA 
relatează că bugetul de stat pe a- 
nul 1966 prevede la capitolul ve
nituri 3 580 000 000 leka iar la ca
pitolul cheltuieli 3 520 000 000 leka, 
cu un excedent al veniturilor de 
60 000 000 leka. Luînd cuvîntul la 
sesiune, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania, Meh
met Shehu, a subliniat că noul 
plan cincinal, pe perioada 1966— 
1970, se evidențiază prin caracte
rul său realist și mobilizator.

AGITAȚIA DIN
Răspunsul 
celor 14

LONDRA 18 (Agerpres). — Vi
neri, în capitalele țărilor membre 
ale N.A.T.O. (cu excepția Franței), 
a fost dat publicității simultan 
textul unei declarații comune în 
care se reafirmă atașamentul față 
de actuala structură militară inte
grată a Tratatului nord-atlantic. 
Declarația constituie primul răs
puns public al țărilor alianței at
lantice la hotărîrea guvernului 
francez de a-și retrage forțele ar
mate din cadrul N.A-.T.O. și la pla
nurile de mutare a cartierului 
general și a diferitelor comanda
mente ale N.A.T.O. de pe terito
riul Franței. Documentul afirmă 
că N.A.T.O. „este esențial pentru 
securitatea țărilor membre" și este 
,-,indispensabil". „Nici un sistem 
de acorduri bilaterale — se arată 
în declarație — nu poate consti
tui o soluție de înlocuire" a Tra
tatului nord-atlantic.

Adoptarea textului acestei de
clarații a urmat unor intense tra
tative purtate de reprezentanții 
celor 14 țări membre în cursul că
rora s-au ivit deosebiri de nuanțe 
în ce privește răspunsul care tre
buie dat memorandumului fran
cez. în cercurile observatorilor din 
Paris se menționează că acest 
răspuns îmbracă o formă modera
tă, singura care a putut să reali
zeze unanimitatea, ținînd seama 
de atitudinea mai nuanțată a a- 
numitor state membre ale 
N.A.T.O., și, în special, a Dane
marcei și Norvegiei care s-au îm
potrivit unui răspuns prea brutal.

Duminică și luni alegă
torii din Finlanda sînt 
chemați în fața urnelor. 
O mie de candidați pro
puși de diversele partide 
din țară concurează pen
tru cele două sute de 
locuri din parlament.

In actualul parlament 
finlandez sînt reprezenta
te nouă partide politice, 
în urma ultimelor alegeri 
parlamentare, care au 
avut loc în 1962, 53 de 
locuri în parlament le 
deține partidul Centrului 
de guvernămînt, 47 — U- 
liiunea democrată a po
porului finlandez, din ca
re face parte și partidul 
comunist, și 38 — Parti
dul social-democrat. Res
tul de locuri sînt împăr
țite între partidele mai 
mici, dintre care cel con
servator și liberal. Cam
pania electorală 5-a ca
racterizat prinfr-o ascuțită 
luptă politică.

După cum se știe, ac
tualul guvern a urmat 
pa plan extern tradiționa-

FINLANDA ÎN AJUNUL

ALEGERILOR
la politică de neutralitate, 
bazată pe „linia Paasikivi- 
Kekkonen”. Aceasta i-a 
permis Finlandei să men
țină relații multilaterale 
cu țări avînd regimuri 
sociale și politice diferite. 
Pentru Finlanda au o 
deosebită importanță re
lațiile de bună vecinăta
te și legăturile economice, 
politice și culturale pe 
care le întreține cu cele
lalte țări nordice. Că- 
lăuzindu-se de ideea că 
și țările mici, în special 
cele neangajate, pot 
aduce o contribuție în
semnată la asigurarea 
păcii, Finlanda a sprijinit

inițiativele ■ menite să 
ducă , la crearea de noi 
zone . denuclearizate în 
Europa și ■transformarea 
bazinului Mării Baltice în
tr-o regiune ;a păcii.

Ca urmare a politicii 
de dezvoltare a relațiilor 
comerciale cu toate țările, 
între Finlanda și statele 
socialiste s-au lărgit 
schimburile reciproc a- 
vantajoase. în general, 
însă, comerțul exterior — 
care aduce țării mai mult 
de 20 la sută din venitul 
național — a întîmpi- 
nat unele dificultăți, de- 
curgînd din relațiile Fin
landei cu țările membra

ale grupărilor economice' 
închise din Occident. Im
portul, îndeosebi din 
R.F.G. și Suedia, depă
șește considerabil expor
tul, ceea ce se resimte în 
balanța comercială.

în cadrul actualei cam
panii, partidul ■ Centrului 
mizează, în special, pe 
programul său în dome
niul politicii externe. Mi
nistrul de externe, A. 
Karjalainen, a declarat că 
partidul intenționează să 
susțină mai departe linia 
de neutralitate.

Partidul social-democrat 
merge la urne, după cum 
s-a exprimat un ziarist

finlandez, cu • ' „farurile 
stinse". El atacă în prin
cipiu politica externă 
dusă de partidul de gu- 
vernămînf, aceasta consti
tuind, de altfel, principa
la cauză pentru care și la 
alegerile precedente
corpul electoral a respins 
un mare număr de can
didați socialiști.

Partidul comunist, sus- 
ținînd necesitatea unei 
politici consecvente de 
pace și neutralitate, adu
ce elemente în plus pe 
tărîm intern. El propune 
extinderea sectorului de 
stat în economie, redu
cerea dependenței statu
lui față de marele capital, 
asigurarea locului de 
muncă, un progrpm mai 
larg de industrializare a 
țării și dezvoltarea regiu
nilor rămase în urmă.

Verdictul asupra pro
gramelor partidelor va fi 
dat de cei două milioane 
800 de mii de alegători 
finlandezi.

A. SOCEC
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Sclnteii".

BERLIN Ambasadorul 
Republicii Socialiste România 

și-a prezentat scrisorile de acreditare 
poare ale noastre, care s-au dez
voltat continuu, își găsesc expresia 
în importanta creștere a schimbu
lui de mărfuri. Salutăm faptul că 
Republica Socialistă România spri
jină inițiativa R. D. Germane în
dreptată spre asigurarea securită
ții europene și cererea sa îndrep
tățită de a fi membră a O.N.U. în 
încheiere, președintele Consiliului 
de Stat a subliniat eforturile de
puse de R. D. Germană și Româ
nia pentru a aduce o contribuție 
activă la asigurarea și menținerea 
păcii în Europa.

La solemnitatea depunerii scri
sorilor de acreditare au participat 
din partea germană Otto Winzer, 
ministrul afacerilor externe, Otto 
Gotsche, secretar al Consiliului de 
Stat, Oskar Fischer, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe. Am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia a fost însoțit de membrii 
ambasadei. Walter Ulbricht s-a în
treținut cordial cu ambasado
rul României la Berlin, Nicolae 
Ghenea.

BERLIN 18 (Agerpres). — La 18 
martie, președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., Walter Ulbricht, l-a 
primit pe dr. ing. Nicolae Ghenea, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în R.D.G., care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare. în 
cuvîntul rostit cu acest prilej, Ni
colae Ghenea a transmis președin
telui Consiliului de Stat, guvernu
lui și oamenilor’ muncii din R.D.G. 
salutări cordiale din partea Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a președintelui Con
siliului de Stat, din partea guver
nului și poporului român. Poporul 
român, a spus în continuare amba
sadorul român, urmărește cu inte
res și se bucură din toată inima de 
remarcabilele realizări obținute de 
oamenii muncii din R.D.G. sub 
conducerea Partidului Socialist 
Unit din Germania în opera de 
construcție socialistă a țării. Con
statăm cu satisfacție că relațiile 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Germa
nă se dezvoltă continuu. Ambasa
dorul a arătat că recentele propu
neri ale R.D.G. cu privire la ga
rantarea securității europene și 
cererea R.D.G. de a fi primită în 
O.N.U. se bucură de sprijinul gu
vernului român.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Ger
mane, Walter Ulbricht, după ce a 
mulțumit ’ pentru saluturile adre
sate, a transmis un salut călduros 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, președintelui 
Consiliului de Stat, guvernului și 
poporului român. Urmărim cu 
atenție, a spus el, eforturile depuse 
de poporul român pentru realizarea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea 
al P.C.R. Relațiile strînse și prie
tenești dintre cele două țări și po-

în memoria

lui N. Titulescu

Placă comemorativă

NISA 18 (Agerpres). — Cu 
prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la moartea lui Ni
colae Titulescu, a fost dezvelită 
o placă comemorativă în locali
tatea Cap d’Ail, lingă Nisa, la 
vila „Primavera" unde, eminen
tul diplomat român, a trăit ul
timii ani ai vieții sale. Placa a 
fost dezvelită de ambasadorul

dr. Victor Di- 
Gastaldy, care a 
subliniat că Ti- 

dîrz apă- 
colaborării 
desfășurat 

pentru dez-

un

a

român la Paris, 
mitriu. Primarul 
luat cuvîntul, a 
tulescu a fost 
rător al păcii 
între popoare,
o intensă activitate 
voltarea relațiilor de prietenie 
franco-române.

In cuvîntul său, 
Victor Dimitriu a 
Titulescu a slujit cu talent și pa
siune interesele permanente ale 
poporului său, suveranitatea, in
dependența națională, egalitatea 
in drepturi, neamestecul în afa
cerile interne ale statelor.

ambasadorul 
subliniat că

Din

ASASINATE Șl ÎNTEMNIȚĂRI iN RlNDUL ELEMENTELOR PROGRESISTE
Zilele frecufe, o știre sosită din 

Guatemala anunța că autoritățile 
polițienești au asasinat în ajunul 
recentelor alegeri 26 de cunoscuți 
activiști progresiști din țară. Cercu
rile oficiale au păstrat o tăcere 
desăvîrșită în jurul acestui fapt.

BLOCUL NORD ATLANTIC
Dilema britanică

Londra s-a arătat 
deosebit de receptivă 
față de agitația stîr- 
nită în sinul alian
ței nord-atlantice în 
urma demersului 
Franței pe lingă 
partenerii săi pri
vind modificarea ca
racterului relațiilor 
din N.A.T.O. Hotă
rîrea franceză a sur
prins scena politică 
britanică ocupată de 
efervescența campa
niei electorale. Ecou
rile au început să 
apară mai ales cu 
prilejul sesiunii mi
nisteriale a Uniunii 
Europei Occidentale, 
care a avut loc zi
lele trecute în capi
tala britanică. Deși 
nu a figurat pe a- 
genda întîlnirii, pro
blema N.A.T.O. a 
fost totuși evocată de 
M. Stewart, minis
trul de externe en
glez, secondat de cei
lalți reprezentanți 
vest-europeni. A fă
cut excepție repre
zentantul francez 
care, evitînd o abor
dare puțin oportună, 
a deschis în- schimb 
o atrăgătoare portiță 
de legătură între 
Marea Britanie și 
Europa occidentală; 
el a declarat că Pia
ța. comună este dori
toare să primească 
în sinul ei Marea 
Britanie, atunci cind 
aceasta se va hotărî 
să adere fără rezerve.

Înainte însă de a 
cîntări avantajele 
noilor perspective de 
aderare la Piața co
mună, cercurile, po
litice britanice își în
dreaptă atenția asu
pra efectelor politice 
pe' care le-ar pro
duce scoaterea for

țelor franceze de sub 
comandă N.A.T.O., 
cît și retragerea uni
tăților N.A.T.O. de 
pe teritoriul francez. 
Punctul de vedere 
exprimat de Stewart 
la sesiunea U.E.O. a 
situat, de fapt, Ma
rea Britanie pe po
ziția de pledant al 
concepției americane 
cu privire la inte
grarea forțelor nord- 
atlantice. Incercînd 
să sesizeze un mo
ment favorabil, li
derul conservator 
Edward Heath a cri-

Corespondența

dîn londra
& < k ■

ticat prea marea de
pendență a politicii 
britanice față de Wa
shington, dînd afir
mațiilor sale un ton 
apreciat de o parte a 
presei ca fiind „anti- 
american". Mai mult, 
unii l-au acuzat că 
arborarea acestei a-.- 
titudini s-ar datora 
dorinței sale de a 
afișa o răsunătoare 
tendință pro-euro-. 
peană a partidului 
conservator. Așa se 
explică — spun unii 
comentatori — fap
tul că Heath a mers 
pînă acolo încît a a- 
probat hotărîrea 
franceză în legătură 
cu N.A.T.O.

Adepții integrării 
atlantice, indiferent 
de tabăra, politică în 
care se află angajați 
acum, nu pot ignora 
un aspect extrem de 
important al noii si
tuații create, și a- 
nume consolidarea

independenței Fran
ței față d6 S.U.A. și 
de ceilalți aliați din 
N.A.T.O. Intrucît ges
tul Franței nu a con
stituit o surpriză — 
el a fost precedat de 
o serie de indicii evi
dente — atît la Lon
dra cît și la Washing
ton au fost efectuate 
din timp calcule 
preventive privind 
urmările politicii an- 
ti-integraționiste a 
Franței. Reacțiile i- 
mediate au fost de 
altfel grăitoare în ce 
privește graba cu 
care Marea Britanie 
și Germania occiden
tală concurează la 
amplificarea poziți
ilor respective pe 
locul gol pe care ur
mează să-l lase Fran
ța. „Primul rezultat 
al retragerii Franței
— scrie săptămînalul 
„Economist" — va fi o 
imensă creștere în 
importanță a R.F.G. 
ca aliat major al 
S.U.A. în Europa. Vi
itorul schelet al 
N.A.T.O. este desti
nat a fi constituit 
dintr-un aranjament 
tripartit între Ame
rica, Marea Britanie 
și Germania occiden
tală".

Învingătorul la a- 
legerile din 31 martie 
va avea să decidă 
într-o dublă și grea 
problemă: atitudi
nea față de N.A.T.O. 
și față de Piața 
comună; Deocam
dată, cele două 
mari partide — la
burist și conservator
— se află într-o în
verșunată competiție 
electorală pentru cîș- 
tigarea titlului de 
campion al apropie
rii de Europa.

Liviu RODESCU

Amănunte legate de împrejură
rile în care a avut loc acest abo
minabil masacru sînt furnizate de 
ziarul american „Washington Eve
ning Star" : „Urmărirea a începui 
cu o săptămînă înaintea alegeri-1 
lor prezidențiale din 6 martie... 
victimele au fost aruncate în be
ciul poliției unde au început tor
turile ; cu saci pe cap, ele au 
fost transportate apoi într-un sat ; 
aici au fost împușcate".

Printre cei uciși se află Victor 
Manuel Gutierres, membru în con
ducerea Partidului muncii, și Leo
nardo Castillo Flores, făif secre
tar general al Confederației na
ționale a țăranilor. Gutierres era 
unul dintre organizatorii luptei 
muncitorilor pentru o viață mai 
bună.

Crima odioasă săvîrșită de au
toritățile guatemaleze împotriva 
unora dintre cei mai buni fii ai 
poporului se adaugă la șirul re
presiunilor sîngeroase pe care 
junta militară le-a organizat în 
scurta, dar „prodigioasa" sa acti
vitate antidemocratică. După cum 
se arăta într-un document trimis 
Comisiei O.N.U. pentru drepturile 
omului de un grup de exilați gua
temalezi, „mulți dintre liderii po
litici care nu sînt de acord u 
junta condusă de colonelul t. ■ 
rique Peralta Azurdia sînt victime 
ale persecuțiilor și sînt reținuți în 
închisori fără să fie judecați". Cu 
puțin timp în urmă a fost aresta
tă și întemnițată întreaga condu
cere a Confederației sindicale din 
Guatemala.

Pentru a-și menține dominația, 
junta militară a falsificat re
zultatele ultimelor alegeri în 
care candidatul civil Julio Mendez 
Montenegro obținuse majoritatea 
voturilor exprimate. In toate ac
țiunile pe care le întreprinde, re
gimul dictatorial se bizuie pe 
sprijinul S.U.A. în presa lafino- 
americană apar informații care a- 
fesfă că în operațiile represive 
împotriva țăranilor participă ofi
țeri americani ce „și-au făcut sta
giul" în Vietnam.

Cu toate eforturile pe care le 
depune, junta militară face față 
cu greu mișcării populare anfidic- 
tatoriale. Mișcarea de partizani s-a 
extins, controlînd o parte din re
giunile muntoase ale țării. In ciu
da represiunilor și terorii, poporul 
guatemalez continuă lupta sa 
dreaptă pentru libertate.

Eugen IONESCU

DANEMARCA : Un grup de cetățeni a ieșit in stradă pentru a bloca tre
cerea trupelor Bundeswehrului, sosite pentru a participa la mane

vrele N.A.T.O.

MOSCOVA. La Moscova a 
fost dat publicității comunica

tul sovieto-cambodgian cu prile
jul vizitei la Moscova a vicepre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Cambodgiei, Son Sann. în co
municat se arată că Son Sann a 
avut întrevederi cu Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
cu alte personalități sovietice, în 
cursul cărora au fost discutate o 
serie de probleme privitoare la 
dezvoltarea in continuare a cola
borării dintre U.R.S.S. și Cambod- 
gia.

K5| BAGDAD. Postul de radio
Bagdad a anunțat vineri că 

patru generali și un colonel au 
fost excluși din armata siriană. 
Printre ei se află generalul Amin 
El Hafez, fost președinte al Consi
liului prezidențial.

RS BONN. Un avion vest-german 
098 de vînătoare de tipul „Star- 
fighter" s-a prăbușit vineri, la pu
țin timp după decolare. Este al 
33-lea aparat de acest tip care 
suferă un accident de la începu
tul anului 1965.
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