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ADUNAREA SOLEMNA
DE LA CLUJ

avutului
obștesc

G.A.S. Vâceni, raionul Drăgânești-Vlașca; Tractoarele au ieșit la cîmp

STARTUL MUNCILOR
Țăranii coopera

tori și mecanizato
rii din regiunea Ol
tenia s-au prezen
tat la startul recol
tei din acest an mai 
bine pregătiți ca 
orieînd. Timpul fru
mos favorizînd în
ceperea lucrărilor 
agricole în cîmp, 
pină la 9 martie, 
pe întreaga regiu
ne s-au și realizat 
peste 39 700 ha ară
turi de primăvară 
și s-au însămînțat 
aproape 29100 ha 
cu mazăre, borceag, 
ovăz și alte culturi 
din epoca I. O a- 
tenție deosebită se 
acordă îngrijirii se
mănăturilor de 
toamnă. Pînă la 6 
martie au fost ferti
lizate peste 235 000 
ha. Bune rezultate 
în această direcție 
au fost obținute în 
raioanele Calafat, 
Caracal și îndeosebi 
în Vînju Mare unde 
a fost făcut un salt 
serios în organiza
rea lucrărilor din 
acest an, față de 
alte campanii.

De la consiliul a- 
gricol regional am 
aflat că, în actuala 
campanie agricolă, 
se pune foarte se
rios problema folo
sirii din plin a tu
turor mijloacelor 
mecanizate. Preocu
parea principală 
constă în folosirea 
cu maximum de e- 
ficiență economică 
a celor peste 7 000 
de tractoare și cîte
va zeci de mii de 
mașini și utilaje a- 
gricole cu care a 
fost dotată agricul
tura regiunii Olte
nia. Mecanizatorii 
de la S.M.T. Beche- 
tu, care deservesc 
cele trei cooperative 
din Dăbuleni și Po- 
telu, profitînd de 
vremea frumoasă, 
au intrat în ritmul 
normal de lucru de 
primăvară încă de 
la 26 februarie. Un 
exemplu bun îl dau 
și mecanizatorii și 
cooperatorii din O- 
prișor și Tîmna, 
unde în aceste zile 
se lucrează cu toate 
forțele la arat, gră- 
patul ogoarelor și

PRIMĂVARĂ
in regiunea
Oltenia

Acționînd ca împuterniciți ai statu
lui, ai poporului, cadrelor din econo
mie le revine datoria de a gospodări 
cu cea mai mare grijă avutul ob
ștesc, de a nu îngădui nici cea mai 
mică atingere adusă proprietății so
cialiste, nici o risipă, dimpotrivă să 
concentreze toate eforturile spre 
fructificarea valorilor materiale, creș
terea rentabilității unității respective, 
obținerea de beneficii. Aceasta cere 
desigur pregătire, competentă, dar 
firește, și corectitudine, principiali
tate.

Formarea în anii construcției so
cialiste a unor largi contingente de 
cadre cu temeinică pregătire, profund 
devotate partidului și poporului, a 
contribuit în bună măsură la ritmul 
rapid de dezvoltare a economiei na
ționale. Asemenea cadre destoinice, 
caracterizate prin înaltă principiali
tate, avem în conducerea a numeroa
se întreprinderi industriale,’ unități 
agricole și comerciale din regiunea 
noastră. De un bine meritat prestigiu 
se bucură prin spiritul de răspundere 
și exigentă cu 
ronica 
trescu, 
rectorii
Iași, Fabricii de rulmenți Bîrlad, A- 
telierelor de reparat material rulant 
Pașcani, Ion Neamtu. Ion Gheorghiu, 
Gheorghe Aiuresei. directorii gospo
dăriilor de stat Huși, Războieni, To- 
direști, sau Vasile Nemesniciuc. Mir
cea Ciorpec, Miron Toader, Ion Bă
lan, Petru Mihalache. președinții coo
perativelor agricole de producție din 
Șipote. Comarna, Cozmești-Pașcani, 
Corni-Huși, Tîrzii-Huși. Pentru ei nu 
există „înțelegere" nici „tolerantă" 
fată de cea mai mică încălcare adusă 
avutului obștesc, legalității socialiste. 
Pe ei îi doare inima de fiecare leu 
irosit; risipa, proasta gospodărire au 
în ei dușmani neîmpăcați.

Din păcate sînt și unii conducători 
de unităti economice care manifestă 
„îngăduință" fată de cei ce aduc pre
judicii avutului obstesc. Recent a fost 
destituit directorul G.A.S. Movileni, 
Dumitru Răileanu, care a_ tolerat 
neglijentă în îngrijirea unor" loturi 
de animale destinate exportului. Di
rectorii Uzinei de prelucrare a mase
lor plastice Iași, Gh. Paftală, și al 
Fabricii de confecții. Stefan Molnar, 
tolerează proasta gospodărire a mij
loacelor materiale, risipa de materii 
prime.

Cu atît mai grave sînt cazurile în 
care oameni investiți cu încrederea 
statului și avînd, prin însăși natura 
funcției lor, îndatorirea legală de a 
apăra și spori proprietatea socialistă, 
se fac ei înșiși părtași la irosirea a- 
cesteia. Este cazul lui Petru Gherghe- 
șan, fostul președinte al cooperativei 
de consum din Dobrovăt, condam
nat la 6 ani închisoare corectională 
pentru că. prin falsuri în acte, și-a 
însușit mărfuri de peste 43 000 lei. De
sigur se pune problema, cui i se încre
dințează administrarea avutului ob-

ștesc ? Strîns legată de această pro
blemă este și aceea a atitudinii or
ganelor și organizațiilor de partid la 
sesizarea unor ilegalități. Iată două 
cazuri care mi se par concludente. 
Cercetînd abuzurile săvîrșite de Ni- 
culina Paladi, fostă responsabilă a 
serviciului de cadre de la Fabrica 
de confecții Iași, care lua mită la an
gajări, Comitetul orășenesc de par-

(Continuare în pag. a III-a)

CLUJ. — De la trimișii Ager
pres Mircea Moarcăș și Alexandru 
Brad :

Vineri seara, în sala Teatrului 
Național din Cluj, a avut loc adu
narea solemnă consacrată împlinirii 
a 530 de ani de la răscoala de Ia 
Bobîlna — pagină de profund 
eroism în lupta comună a țăranilor 
iobagi români și maghiari din 
Transilvania împotriva stăpînirii' 
feudale.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Execuții al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
acad. Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Cluj 
al P.C.R., acad. Constantin Daico- 
viciu, rectorul Universității „Ba- 
beș-Bolyai", reprezentanți ai sfatu
rilor populare regionale Cluj, 
Crișana, Maramureș, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară și Hunedoara, pro
fesori universitari, țărani coope
ratori, activiști ai organelor locale 
de partid, de stat și obștești.

în sală se aflau în număr

Pfesionant țărani din satele și co
munele Bobîlna, Caprina, Sic, 
Apatiu, Florești, și din alte așe
zări ale regiunii, care, în anul 1437, 
au fost cuprinse de focul răscoa
lei. Sint, de asemenea, prezent! 
fruntași ai vieții obștești din 

și 
din

regiune, oameni de știință 
cultură, muncitori și ingineri 
marile întreprinderi ale orașului, 
cadre didactice universitare, stu- 
denți din toate facultățile clu
jene.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Clement Rusu, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al regiunii Cluj.

în continuare au vorbit tovarășii 
prof. univ. Ștefan Pascu, membru 
corespondent al Academiei, decanul 
Facultății de istorie și filozofie a 
Universității „Babeș-Bolyai", și 
scriitorul Laszlofi Aladar.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Iosif Banc.

în încheierea adunării a avut loc 
un bogat program artistic.

în versuri și lucrări vocal sim
fonice a fost evocat evenimentul 
istoric de la 1437, ca și tradițiile 
glorioase de luptă ale poporului 
nostru. Bogăția folclorului de pe 
aceste meleaguri ale patriei a fost 
prezentată sugestiv în cîntece și 
dansuri populare.

Și-au dat concursul: corul, 
corpul de balet și orchestra Ope
rei române din Cluj, dirijor Ion 
lancu ; actori ai Teatrului Națio
nal și ai Teatrului maghiar de stat 
din localitate ; echipe de dansuri și 
orchestre de muzică populară apar- 
ținînd clubului Uzinelor „Indus
tria sîrmii" din Cîmpia Turzii, Ca
sei de cultură a studenților 
„Gheorghe Ghcorghiu-Dej" din 
Cluj, Căminului cultural din co
muna Gheorghieni, soliști vocali 
și instrumentiști. Regia spectaco
lului a aparținut lui Ilie Balea, 
laureat al Premiului de Stat.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea Comi
tetului Central al P.C.R. și Consi
liului de Miniștri.
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Cuvîntările rostite de tovarășii 

1OSIF BANC, prof. univ. ȘTE

FAN PASCU ți scriitorul LASZ

LOFI ALADAR

opinii Condiția

Victor DELEANU 
corespondentul 
„Scînleii" s

(Continuare 
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care 
Ardelean, 
Constantin 

Fabricii

muncesc, Ve- 
Ștefan Dumi- 
Ursuleanu, di- 
de antibiotice

intelectuala
a studentului

de acad. Ștefan MILCU

Dacă 
primele 
modificabile ale persona
lității, în perioada de a- 
dolescență și de maturi
tate începîndă se decide 
tot ce este esențial în 
personalitatea omului. A- 
cești ani coincid cu pe
rioada studenției. Nu în- 
tîmplător li se atribuie 
un rol hotărttor în ceea 
ce va fi viitorul intelec
tual.

Firește, personalitatea 
în devenire a studentului 
este incomplet și inegal 
formată, ceea ce consti
tuie o condiție favorabilă 
pentru o acțiune educa
tivă. Numai ceea ce este 
imperfect poate fi perfec
tibil 1 Conștiința acestui 
fenomen este hotărîtoare 
pentru atitudinea tineri
lor față de procesul for
mativ al unei personali
tăți cît mai desăvîrșite. 
Pentru atingerea acestui

în copilărie apar 
elemente încă

obiectiv acționează 
ternic învățămîntul, orga
nizațiile obștești, profe
sionale și toate formele 
de cultură ale societății.

Printre mijloacele care 
ne ajută la formarea și 
perfecționarea persona
lității, munca ocupă lo
cul principal. Cu aju
torul ei transformăm lu- 
mtrâ și o umanizăm. 
Problema are numeroși 
parametri. Intre aceștia 
interesează în studenție 
munca finalizată în 
cord cu posibilitățile și 
personalitatea noastră. 
Am cunoscut tineri mul
tilateral dotați care au 
eșuat printr-o activitate 
haotică, meritorie dar 
neiormativă. Apariția la 
un moment dat a unei 
pasiuni pentru un dome
niu al științelor sau cul-

(Continuare 
in pag. a IV-a)

întreprinderi fruntașe pe ramură
Vineri au avut loc festivitățile de în- 

mînare a Steagului roșu și Diplomei de 
unitate fruntașă pe ramură, acordate în
treprinderii de fransporturi-Timișoara, 
Direcției regionale de transporturi auto- 
lași, complexului de faianță și sticlă-Si- 
ghișoara, Institutului de studii și proiec
tări hidroenergetice-București și Direc
ției regionale P.T.T.R.-Maramureș.

In 1966, unitățile Direcției regionale 
de transporturi auto din lași au trans
portai, peste sarcinile ce le-au revenit 
din plan, 600 000 tone de mărfuri. Au 
fost îndepliniți toți indicatorii tehnico- 
economici și de utilizare a mașinilor. La 
complexul de faianță și sticlă din Sighi
șoara, planul producției globale a fost 
depășit cu 3,5 la sută, iar cel al produc*

Jiei-marfă cu 3,6 la sulă. Au fost reali
zate 42 de sortimente noi, iar planul 
de export a fost depășit cu peste 23 

‘milioane de sticle și 500 000 articole de 
faianță. La festivitatea care a avut loc 
la Institutul de studii și proiectări hidro
energetice au fost evidențiate, printre 
altele, extinderea utilizării proiectelor 
refolosibile, organizarea mai judicioasă 
a lucrului în sectoarele de concepție și 
folosirea pe scară mai largă a mașinilor 
electronice de calcul — măsuri care au 
contribuit la depășirea planului de pro
ducte și la obținerea unor importante 
economii și beneficii peste plan. La 
peste 90 la sută din lucrări a fost a- 
fribuii calificativul „foarte bine”.

(Agerpres)

Telegrame

Maiestății Sale
regele FREDERIK al IX-lea al Danemarcei

Copenhaga
Cu prilejul zilei de naștere a Maiestății Voastre, vă rog să primiți 

caldele mele felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea Maiestă
ții Voastre, pentru fericirea și prosperitatea poporului danez.

președintele 
al Republicii

CHIVU STOICA 
Consiliului de Stat 
Socialiste România

Excelenței Sale 
domnului JENS OTTO 

primul ministru al Danemarcei
KRAG

Copenhaga ’
Cu prilejul zilei naționale a Danemarcei, vă rog să primiți, excelen

ță, felicităriie mele cordiale și cele mai bune urări.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In acest an urmează să se construiască și să fie date în folosință, 
din fondurile centralizate ale statului, peste 60 000 de apartamente. 
Realizarea integrală a acestui volum de locuințe este nemijlocit 
condiționată de execuția ritmică, încă din primele luni ale anului, 
a lucrărilor pe șantiere. Au trecut două luni din acest an. ÎN CE RITM 
SE ÎNDEPLINEȘTE PLANUL DE CONSTRUCȚII DE LOCUINȚE PE 1967? CE 
CONCLUZII SE DESPRIND PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE A ȘANTIE
RELOR ? Redăm mai jos constatările prilejuite de raidul-anchetă între
prins recent, de ziarul nostru, în regiunile Bacău, Argeș și Maramureș.

Care este bilanțul 
primelor două luni în
CONSTRUCȚIA
DE LOCUINȚE
LA BACĂU,

ARGEȘ Șl

MARAMUREȘ

a-

COOPERĂRII

scrisoare din Belgia

(Continuare în pag. a Vil-a)

Telefoto : AGERPRES

CONDUCEREA TRUSTULUI RE

GIONAL BACAU SE SPECIALI

ZEAZĂ IN JUSTIFICĂRI Șl „SPE

RANTE“

Trustul regional de construcții Bacău a reali
zat în lunile ianuarie și februarie doar jumătate 
din planul trimestrial șl numai 12 la sută din 
cel anual. Ca justificare tov. Victor Gherman, 
inginer șef al trustului, ne spune: „A fost frig 
și au lipsit unele materiale de construcție. Toată

(Continuare in pag. a III-a)

în timpul adunării solemne

In opinia publică clin țările vest-euro- 
pene se manifestă un interes mereu cres- 
cină față de problemele îmbunătățirii 
climatului politic și asigurării securității 
pe continentul nostru. Este o constatare 
care mi-a fost confirmată și întărită și de o 
recentă călătorie în Belgia. Convorbirile 
pe care le-am avut cu acest prilej cu per
sonalități de seamă ale vieții publice, cu 
oameni politici și de afaceri, cu reprezen
tanți ai cercurilor cultural-artistic e au 
învederat o largă adeziune față de 
ideea dezvoltării relațiilor intereuro- 
pene, au adus în discuție noi puncte de 
vedere asupra modalităților de realizare a 
acestui deziderat, au conținut aprecieri fa
vorabile asupra eforturilor pe care le de
pune in acest scop România socialistă, 
împreună cu diferite țări europene.

Redăm mai jos cîteva din opiniile mai 
semnificative pe care le-au exprimat inter
locutorii belgieni t

DI. Pierre Harmel, ministrul afacerilor externe 
al Belgiei, a primit grupul de ziariști români, 
care l-au însoțit pe ministrul de externe al țării 
noastre în timpul vizitei pe care a întreprins-o 
în Belgia. Domnia sa a relevat accentuarea ten
dințelor spre destindere, manifestate în ultima 
vreme și a subliniat necesitatea ca eforturile în 
acest sens să continue, prin acțiuni tot mai 
concrete din partea tuturor țărilor europene.

Al. GHEORGHIU



PAGINA 2 SCINTEIA — simbâtă 11 martie 1967

530 DE ANI DE LA RASCOALA
DE LA BOBÎLNA

ADUNAREA SOLEMNĂ DE LA CLUJ
Cuvintarea tovarășului 

losif Banc
Cuvintarea prof. univ.

Ștefan Pascu
: . .. . .......... . ............. ..... ..........

Stimați tovarăși și tovarășe, 
întregul nostru popor aniver

sează zilele acestea, împlinirea a 
530 de ani de la unul dintre cele 
mai memorabile evenimente petre
cute de-a lungul veacurilor pe pă- 
mîntul țării — marea răscoală de 
la Bobîlna a țăranilor transilvă
neni, români și maghiari, îndrep
tată împotriva asupririi și nedrep
tăților sociale, pentru progres șl 
demnitate umană. Aceasta consti
tuie o puternică dovadă că amin
tirea marilor momente din trecutul 
glorios al patriei trăiește cu inten
sitatea unei flăcări nestinse în 
conștiința generațiilor de azi.

Faptele stau mărturie că, încă 
din timpurile cele mai îndepărtate, 
istoria patriei noastre a fost un 
neîntrerupt șir de lupte pentru în
lăturarea asupririi, pentru inde
pendență și unitate națională, pen
tru progres social. Pe acest drum 
lung și aspru, udat din belșug-cu 
sînge, un eveniment remarcabil a 
fost răscoala de la Bobîlna, care 
a reprezentat cea dintîi mare ri
dicare la luptă organizată a ma
selor țărănești de pe teritoriul țării 
noastre împotriva asupririi feu
dale. Prin țelurile, vigoarea și în
tinderea ei, prin forțele sociale par
ticipante și mijloacele folosite, răs
coala de la Bobîlna se înscrie în 
șirul amplelor mișcări și războaie 
țărănești care au zguduit din te
melii orînduirea feudală de pe 
continentul european.

Răscoala populară de la Bobîl
na a avut rădăcini adînci în în
treaga dezvoltare social-economică 
și politică a Transilvaniei.

Scînteia care a aprins flacăra răs
coalei a coristituit-o acțiunea sama
volnică a episcopului catolic 
Gheorghe Lepeș de a strînge dij
ma bisericească pe trei ani în 
urmă în monedă nouă, de valoare 
superioară celeia aflate pînă atunci 
în circulație, ceea ce însemna rui
narea completă a micilor gospodă
rii țărănești.

Anul 1437 a pus față-n față, pe 
t> bună parte din întinderea Tran
silvaniei, principalele două for
țe sociale : țărănimea și clasa feu
dală. S-au ridicat la luptă unită 
aproape întreaga iobăgime română 
și maghiară, lucrători de la ocnele 
de sare, populația țirgurilor, pătu
rile sărace ale unor orașe ca Dej, 
Cluj, Aiud și altele. Alături de ță
rani, în prima fază a răscoalei, s-a 
aflat și o parte a micii nobilimi, 
nemulțumită de vexațiunile mari
lor nobili și ale vîrfurilor clerica
le. Aceasta, însă, a pășit pe calea 
trădării de îndată ce mișcarea răs- 
culaților a vizat țeluri sociale care 
afectau interesele sale.

Pornită din părțile Clujului și 
Dejului, răscoala a cuprins întrea
ga vale a Someșului, s-a întins cu 
repeziciune în cîmpie, spre Nă- 
săud, Sătmar și Valea Mureșului. 
Oastea răsculaților, înarmată cu 
furci, coase și topoare, sub condu
cerea unor țărani curajoși ca 
Mihail Românul, Budai Nagy 
Antal, Paul cel Mare din Voivo- 
deni (stegarul oastei iobagilor), 
Ștefan Hencz din Jimbor, loan 
meșterul, fiul lui lacob din Cluj, 
a obținut izbînzi de seamă asupra 
armatei nobilimii. Numele acestor 
căpitani ai oștilor țărănești figu
rează la loc de cinste în lungul șir 
al conducătorilor luptei unite a 
iobagilor români, maghiari și sași 
din Transilvania împotriva cruntei 
exploatări feudale.

Pe dealul Bobîlna, țăranii au res
pins în iunie 1437 cu succes atacul 
feudalilor, repurtfnd o victorie ră
sunătoare. Această victorie a re
prezentat, în istoria patriei noastre, 
prima mare biruință a celor ex
ploatați într-o confruntare armată 
directă cu exploatatorii și asupri
torii.

înfrîntă, nobilimea a fost obligată 
să accepte tratative cu delegații 
răsculaților și să subscrie lu con
dițiile dictate de aceștia. înțelege
rea de la Cluj-Mănăștur, semnată 
la 6 iulie, prevedea lichidarea unor 
obligații feudale apăsătoare, limi
tarea altora și respectarea vechilor 
drepturi țărănești. Dar, feudalii 
și-au așternut semnătura pe înțe
legere nu cu gîndul de a o respecta, 
încă în timpul verii, reprezentanții 
nobilimii maghiare, ai patriciatului 
săsesc din orașe și ai păturilor pri
vilegiate ale secuilor s-au întîlnit 
la Căpîlna, lîngă Dej, și tot acolo, 
la mijlocul lunii' septembrie 1437, 
au încheiat o uniune menită să a- 
nuleze concesiile făcute maselor 
exploatate. Uniunea de la Căpîlna, 
consemnată ulterior în istorie sub 
numele de Unio Trium Nationum, 
a jucat timp de patru secole 
un rol dintre cele mai reacționare 
în dezvoltarea social-politică a 
Transilvaniei, consfințind atît apă
rarea intereselor claselor privilegia
te, cît și privarea de drepturi și 
accentuarea asupririi populației ro
mânești, cea mai numeroasă din 

această parte a țării. Nerespectarea 
înțelegerii a făcut inevitabilă o noua 
ciocnire între răsculați și exploa
tatori. Oastea țărănească, după 
victoria obținută în bătălia de pe 
Valea Someșului, sprijinită și de 
păturile sărace din orașe, ocupă 
Clujul și Aiudul. Mai numeroase 
însă, și superior înarmate, forțele 
exploatatorilor copleșesc pe cele 
ale răsculaților. Spre sfîrșitul lunii 
ianuarie 1438, orașul Cluj este ocu
pat de feudali. Aici, sub zidurile 
străvechii cetăți a Clujului, se în
cheie marea epopee a luptelor popu
lare din 1437—1438. Au urmat re
presiuni crunte: răsculații au fost 
urmăriți, prinși și schingiuiți bar
bar, mulți dintre conducătorii lor 
fiind spînzurați sau trași in țeapă. 
Clujul, pentru sprijinul dat răscu
laților, a fost privat de drepturile 
de care se bucura ca oraș liber.

Atît prin obiectivele urmărite, cît 
și prin organizarea forțelor răscu
late — a spus vorbitorul — Bobîlna 
a însemnat un pas înainte în lupta 
țărănimii iobage împotriva orîndui- 
rii feudale. în același timp însă, 
răscoala a evidențiat și limitele is
torice ale războaielor țărănești. In 
cursul tratativelor cu dușmanul de 
clasă și în înțelegerile încheiate cu 
acesta au apărut iluziile pe care 
țărănimea răsculată și le-a făcut 
în legătură cu respectarea jurămîn- 
tului prestat de nobilime.

Deși răscoala de la Bobîlna a 
fost înfrîntă, ecoul ei a dăinuit pes
te veacuri. Idealurile de dreptate, 
libertate și progres au fost afirma
te cu putere sporită in cursul răz
boiului țărănesc din 1514 condus 
de Gheorghe Doja, în răscoala din 
1784, în frunte cu Horia, Cloșca și 
Crișan, în ridicarea iobagilor la 
lupta revoluționară din 1848. Cu 
deosebită forță au fost zguduite te
meliile orînduirii burghezo-moșie- 
rești din România în furtunosul an 
1907, cînd de-a lungul și de-a la
tul țării răsuna chemarea „Vrem 
pămîntl".

Toate aceste lupte au dovedit că 
țărănimea, care însemna însăși 
Țară, s-a aflat în neîntrerupt con
flict cu clasele stăpînitoare, cu 
forțele potrivnice poporului. Timp 
de secole ea a fost purtătoarea nă
zuințelor de libertate și demnitate 
națională.

Ridicările țărănești au zdrunci
nat puternic vechile orînduiri, fără 
însă a reuși să le răstoarne. Isto
ria a arătat că țărănimea nu a 
putut să înlăture singură jugul ex
ploatării și asupririi, că eliberarea 
ei se poate înfăptui numai în a- 
lianță și sub conducerea clasei 
muncitoare. Numai atunci cînd po
porul, în frunte cu eroicul partid 
al comuniștilor, și-a luat soarta în 
propriile mîini, și-au putut găsi 
împlinire aspirațiile de libertate și 
dreptate socială ale țărănimii. A- 
liată cu clasa muncitoare, țărăni
mea a participat cu elan la. înfăp
tuirea tuturor prefacerilor revolu
ționare din țara noastră și își pune 
astăzi toate forțele, talentul și ap
titudinile în slujba deșăvîrșirii 
construirii socialismului, garanția 
propriului ei viitor de belșug și 
bunăstare. Alianța dintre muncito
rime și țărănime, unitatea de mo
nolit a întregului popor în jurul 
partidului reprezintă temelia trai
nică a orînduirii noastre, forța u- 
riașă care asigură prosperitatea și 
fericirea patriei.

Au trecut doar ceva mai mult de 
două decenii de cînd clasa noastră 
muncitoare a cucerit puterea poli
tică, dar acest scurt răstimp istoric 
este deosebit de bogat în roade. Eco
nomia națională cunoaște un pu
ternic avînt; s-au dezvoltat și se 
dezvoltă continuu cultura, știința, 
învățăno'ntul, crește neîncetat ni
velul de trai al poporului. în pre
zent, cu încredere deplină în poli
tica partidului și guvernului, în
tregul nostru popor — muncitori, 
țărani, intelectuali, tineri și vîrst- 
nici, de la orașe și sate, desfă
șoară o activitate neobosită pentru 
a da viață programului elaborat de 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, de ridicare a 
țării pe noi culmi ale progresu
lui.

In progresul general și multila
teral al întregii țări o contribuție 
importantă o aduc muncitorii, ță
ranii și intelectualii de pe melea
gurile clujene, meleaguri pe care 
acum 530 de ani au avut Ioc ma
rile bătălii de clasă pe care le ani
versăm astăzi. Noile obiective in
dustriale apărute în ultimii ani, 
roadele tot mai bogate ale ogoare
lor cooperatiste, noile școli și așe
zăminte social-culturale exprimă 
înflorirea continuă pe care o cunoso 
regiunea și orașul Cluj, vechi și im
portant centru revoluționar, econo
mic, științific și cultural.

Ne mîndrim. pe bună dreptate, 
cu asemenea succese — a spus vor
bitorul în același timp, conducerea 
partidului nostru subliniază în per
manență sarcinile mari, de răspun

dere, ce ne stau în față pentru asi
gurarea progresului multilateral al 
patriei. Desăvîrșirea construcției 
socialismului solicită eforturi ma
teriale, talent organizatoric, știință 
în conducerea proceselor din eco
nomie și din viața socială, pasiune 
în munca productivă și în creația 
intelectuală.

In cuvîntarea rostită la Plenara 
C.C. al Partidului Comunist Român 
din 21—23 decembrie 1966, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că am ajuns astăzi la un 
asemenea stadiu de dezvoltare în- 
cît mersul nostru înainte este 
condiționai de ridicarea calita
tivă a întregii activități econo
mice. Continuînd, pe o treaptă 
calitativ superioară, procesul de 
industrializare a țării, de creștere 
a forțelor de producție din agri
cultură trebuie să dezvoltăm în 
ritm impetuos știința și tehnica, să 
încorporăm rezultatele acestora în 
procesul producției materiale, să 
valorificăm mai rațional resursele 
materiale și potențialul uman de 
care dispunem.

Trebuie să luăm toate măsurile 
necesare pentru ca planul de stat 
pe anul 1967 să fie îndeplinit în 
condiții exemplare, pentru efectua
rea în condiții optime a lucrărilor 
agricole, astfel încît anul 1967 să 
însemne un nou și important pas 
spre realizarea obiectivelor stabi
lite în cincinal.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Cinstind, sub soarele socialismu
lui biruitor, memoria celor care în 
decursul veacurilor s-au jertfit 
pentru triumful ideii de dreptate 
și progres, aducînd fierbintele 
nostru omagiu vitejiei și spiritului 
de dăruire al răsculaților de la Bo
bîlna, România socialistă a ridicat, 
pe dealul Bobîlnei, un impunător 
monument, închinat eroismului, 
bărbăției și dîrzeniei cu care ioba
gii români și maghiari au luptat 
înfrățiți, împotriva asupririi și îm
pilării. Dar cel mai măreț monu
ment închinat luptelor comune din 
trecut este unitatea de nezdrunci
nat a întregului nostru popor în 
jurul partidului, frăția dintre toți 
oamenii muncii fără deosebire de 
naționalitate, puternică forță mo
trice a progresului țării pe drumul 
socialismului.

în fabrici și uzine, în unitățile 
socialiste din agricultură, în insti
tuțiile de învățămînt și cultură, 
toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani — sînt însufle
țiți de aceleași nobile idealuri: în
florirea patriei comune, ridicarea 
ei pe noi trepte ale civilizației so
cialiste. Această frăție este rodul 
politicii marxist-leniniste a parti
dului de promovare neabătută a 
egalității în drepturi a tuturor ce
tățenilor țării, în toate domeniile 
activității politice, economice și 
sociale. Partidul și statul nostru 
înfăptuiesc consecvent linia dez
voltării armonioase a tuturor re
giunilor și raioanelor țării, bază 
materială trainică a deplinei ega
lități în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc.

Să milităm neobosit pentru a în
tări și de-acum înainte prietenia 
frățească între toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
condiție fundamentală a progresu
lui României socialiste.

In continuare, vorbitorul a 
spus: Partidul Comunist Român, 
continuatorul tradițiilor înaintate 
de luptă ale poporului, își face o 
înaltă îndatorire din a cinsti mo
mentele glorioase ale trecutului. 
Ele reprezintă pentru partid, pen
tru întregul popor un puternic în
demn mobilizator, de a face totul 
ca patria noastră, țară liberă și in
dependentă, să devină tot mai pro
speră. să se ridice neîncetat în rîn- 
dul țărilor avansate ale lumii, să-și 
aducă o contribuție din ce în ce 
mai mare la sporirea forțelor so
cialismului pe plan internațional, 
la promovarea înțelegerii și cola
borării între popoare, la cauza 
păcii și progresului.

Astăzi poporul nostru, deplin 
stăpîn pe propria-i soartă, și în
crezător în viitorul său fericit, 
muncește fără să-și precupețească 
eforturile pentru a desăvîrși mă
reața operă de făurire a socialis
mului. El nu uită că tot ceea ce în
făptuiește este clădit pe temelia 
trainică a tradițiilor de luptă și 
realizărilor transmise moștenire 
peste veacuri de înaintași, că socie
tatea socialistă, societate a prezen
tului și viitdruldi fericit al nați
unii române, poartă în sine și duce 
mai departe năzuințele de libertate 
și progres, care au însuflețit și pen
tru care s-a jertfit floarea genera
țiilor de pînă la noi. Adresînd 
omagiul fierbinte memoriei tuturor 
luptătorilor pentru libertate și 
progres din îndelungata istorie a 
patriei noastre, vorbitorul a expri
mat în încheiere întreaga cinstire 
țăranilor luptători români și ma
ghiari care, acum peste cinci 
veacuri, au aprins pe dealul Bobîl
na flacăra libertății.

Se împlinesc cinci veacuri și trei 
decenii — a spus vorbitorul — de 
cînd țărănimea română, maghiară 
și germană din Transilvania spri
jinită de orășenimea săracă și 
de lucrătorii de la ocne și mine, a 
ridicat steagul luptei pentru drep
tate și libertate.

Nedreptățile fiind mari, de a- 
ceeași măsură va fi și răscoala din 
1437. Marea ridicare populară din 
Transilvania împotriva rînduieli- 
lor nedrepte, împotriva celor ce le 
creară și le apărau cu îndîrjlre, se 
aseamănă ca importanță și am
ploare marilor răscoale medievale 
europene.

De la izbucnirea ei, s-a mani
festat cu mare putere forța revo
luționară și capacitatea de luptă a 
țărănimii. Atacarea castelelor, 
curților feudale și a celor mînăs- 
tirești, distrugerea documentelor ce 
conțineau obligațiile țărănimii, a- 
dunarea poporului și organizarea 
unei tabere pe dealul Bobîlna, sfa
tul aleșilor țărănimii, solia trimisă 
voievodului Transilvaniei, toate ac
țiunile și fiecare dintre ele dove
deau cu prisosință amploarea miș
cării, gîndurile și scopurile răscu
laților.

Revendicările țărănimii înscrise 
în cea dintîi înțelegere dintre răs- 
culați și nobili, între care adunarea 
în fiecare an a căpitanilor și ale
șilor satelor și tîrgurilor pentru a 
cerceta respectarea înțelegerii, îm
bracă un caracter revoluționar.

Programul răscoalei, scopul ur
mărit de cei mai clarvăzători din 
căpitanii și aleșii maselor populare, 
țintește mult mai departe. Se gîn- 
deau. aceștia la desființarea serbiei 
și la întronarea unei „noi libertăți". 
Noua libertate însemna în același 
timp și modificarea raporturilor 
față de puterea centrală, față de 
regalitate. Aceasta, prin ajutorul 
fățiș acordat taberei nobiliare, se 
dezvăluie ca dușmană a maselor 
populare.

Radicalizarea răscoalei, atacarea 
în fundamentele ei a structurii so
cietății transilvănene a acelei

Cuvîntarea scriitorului

Laszlofi Aladar
Focul răscoalei din 1437 — a

arătat scriitorul Laszlofi Aladar — 
își poate trimite lumina peste 
cinci secole, pînă azi, fiindcă a 
fost prima alianță conștientă, pu
ternică și organizată pe aceste me
leaguri, prima acțiune încoronată 
și cu victorii, în lupta pentru cauza 
oamenilor muncii. Și putem atribui 
valoare simbolică faptului că a- 
ceastă răscoală a fost prima frăție 
de arme a tuturor oprimaților de 
pe aceste plaiuri, indiferent de na
ționalitate. Iobagii și săracii orașe
lor, români, maghiari și sași, au 
pus mîna pe armă pentru a-și cîș- 
tiga drepturile. Firește, și înainte 
au existat răscoale, răzvrătiri. Soar
ta de iobag în fiecare clipă, în fie
care an, în fiecare deceniu al Evu
lui Mediu, a fost la fel de insupor
tabilă. Dar aceste mișcări — mai 
mult sau mai puțin răzlețe — au 
fost înăbușite în sînge. Marea fla
cără aprinsă la Bobîlna nu mai 
putea fi însă stinsă atît de ușor. 
Budai Nagy Antal, Mihai Românul 
și tovarășii lor nu mai puteau fi 
pedepsiți. ca niște slugi oarecare. 
Pentru ca ei să fie răpuși pe glia 
udată cu sîngele lor a trebuit să 
se pună în mișcare întreaga forță 
de oprimare a feudalismului. Și 
totuși au ieșit învingători, lupta și 
jertfa lor nu a fost zadarnică. Ii 
face victorioși acel șir nemărginit 
care dădea din mînă-n mînă jăra
tecul aruncat pe acoperișul caste
lelor și conacelor, care dădeau din 
mînă-n mînă buzduganul dreptății 
și coasa și toporul, acel șir nesfîrșit 
care se continuă prin Doja, prin 
Horia, prin Tudor, pînă în 1907. 
Aceste făclii au ars nestinse, au păs
trat focul și lumina lor.

Aceste energii ale poporului, a 
arătat apoi vorbitorul, au fost re

vremi, răsturnarea raporturilor so
ciale existente — toate acestea au 
coalizat într-o unire și mai strînsă 
forțele antipopulare.

Deși înfrîntă, răscoala de la Bo- 
bilna are meritul de a fi dat tărie 
conștiinței maselor populare în pu
terea lor, constituind o pildă îm- 
bărbătătoare pentru generațiile 
luptătoare vreme de peste cinci 
veacuri. Răscoala de la Bobîlna a 
rămas de-a lungul veacurilor un 
simbol al luptei înfrățite a maselor 
populare, din țara noastră, români, 
maghiari, germani. în focul lupte
lor de acum mai bine de cinci 
veacuri și din timpul altor răscoale 
care i-au urmat, s-a durat trainică 
temelie unității poporului român 
și a naționalităților conlocuitoare. 
Bobîlna apare în perspectiva celor 
peste cinci veacuri ca un pisc al 
vrerilor și năzuințelor maselor 
populare din țara noastră, o culme 
măreață a luptelor pentru libertate, 
dreptate, progres și o viață ome
nească pentru-care acestea și-au 
vărsat din belșug sîngele în curge
rea vremii.

Forța revoluționară a maselor, 
exprimată în trecut în lupta pen
tru libertate și dreptate socială și 
națională, s-a transformat în zilele 
noastre într-o imensă energie crea
toare în folosul întregului popor, 
al tuturor celor ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate — ro
mâni, maghiari, germani și alții. 
Fabricile și uzinele de pe aceste 
plaiuri, în care urmașii țărănimii 
luptătoare își vădesc entuziasmul 
și priceperea, cooperativele agricole 
de producție — între care sînt și 
multe în satele cuprinse de răs
coala de la Bobîlna — unde mun
cesc Cu dragoste și hărnicie stră
nepoții luptătorilor de acum mai 
bine de cinci veacuri, sînt tot atîtea 
dovezi. Poporul român și naționa
litățile conlocuitoare înfrățite în 
muncă și idealuri nobile — a spus 
în încheiere vorbitorul — cinstesc 
după cuviință, pe toți aceia dintre 
înaintași care au pus pietre de 
temelie la măreața construcție a 
României socialiste.

zerve de nădejde pentru partidul 
comuniștilor, din primele zile ale 
luptei. Aceste energii s-au desfășu
rat aici, în ultimele două decenii 
ale istoriei patriei, cînd, în sfîrșit, 
s-a rezolvat pe deplin și marea 
„problemă țărănească".

La această aniversare de peste 
jumătate de mileniu, în prșgul pri
măverii, poporul nostru evocă a- 
mintirea acelor străbuni iobagi, a- 
celor eroi români, maghiari, sași ai 
răscoalei țărănești de la Bobîlna 
care, prin lupta lor comună, înche
gată, unită din adîncul secolelor 
ne-au trimis exemplul ; lupta unită 
a oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate constituie o forță 
uriașă a progresului social.

Astăzi, memoria acestei răscoale 
a devenit sărbătoare, o sărbătoare 
a urmașilor liberi ai Bobîlnei. Săr
bătorim prin ea frăția care ne-a 
unit în momentele grele ale tre
cutului, în luptă, în muncă, în în- 
frîngeri, ca și în victorii.

Prezentul ne leagă cu și mai pu
ternice sentimente de frăție de pă- 
mîntul patriei, care înflorește și ne 
leagă visele viitorului, cele mai 
mărețe planuri din cîte au fost în
treprinse vreodată de acest popor: 
de a ajunge sub raport economic, 
științific-cultural în rîndurile celor 
mai avansate țări ale lumii.

Cînd posteritatea își apleacă stin
dardul în fața memoriei răsculați» 
lor — a spus în încheiere vorbi
torul — ea absoarbe noi puteri din 
acest izvor de tărie și fidelitate pen
tru traducerea în viață a mărețelor 
sarcini ale prezentului. Astfel, tră
iesc ei prin, inimile și brațele noas
tre și astfel vom trăi și noi, epoca 
noastră constructoare, eroică, so
cialistă, prin cei care ne vor urma.

Promenadă la Suceava
Foto ; Gh. Vintllă

DE PANIFICAȚIE
1

în ultima vreme, întreprinderile 
de panificație au adăugat produse 
noi celor binecunoscute de consu
matori — plinea cu cartofi, fran
zele de diverse greutăfi, împleti
turi, cornuri, chifle și batoane cu 
coaja rumenă și crocantă, brioși a- 
romafi. Dintre cele mai noi 
amintim cîfeva sorturi de franze- 
luțe : „Dîmbovița" de 600 gr, 
„Spicul" — specială pentru 
sandvișuri, franzeluta cu marga
rina și zahăr de 200 gr și „Pa
riziana" de 300 gr.

Pentru cei cărora medicii le-au 
interzis consumul pîinii obișnuite, 
întreprinderile de specialitate pro
duc anumite sortimente dietetice. 
Cei suferinzi de boli renale, car
diace, hipertensive au la dispozi
ție pîinea albă sau neagră, acloridă 
(fără sare) și pîinea semialbă de 
500 gr, avînd în compoziție glu- 
coză și zahăr vanilat. Pîinea gra
ham de 300 gr sau alt sortiment 
de 200 gr tot din făină de graham 
de 200 gr cu miere de albine 
și acid lactic se recomandă celor 
bolnavi de atonee gastrică. Pentru 
aceiași consumatori este preparată 
și pîinea dietetică din făină de 
grîu, drojdie, sare, glucoză și 
chimen, în greutate de 500 gr. 
Pîinea hiperglucidică de 200 gr 
poate fi consumată de diabetici. 
Ea confine gluten umed, făină 
albă, fărîțe de grîu, drojdie, sare, 
unt și chimen. Franzelufele cu 
lapte și calciu, de 150 gr, sînt 
recomandabile în hrana copiilor, 
a femeilor gravide și a celor 
cu lipsă de calciu.

Centrele de pîine oferă cumpă
rătorilor și 10 sortimente de co
zonaci : „Rozeta" de 500 gr și 100 
gr, moldovenesc de 400 gr și 150 
gr, cozonac cu rahat de 200 gr 
și 500 gr, cu stafide — de 500 
gr, cu nuci — de 700 gr și 
„Sultanin", un cozonac cu stafide 
și lămîie. Cozonacii sînt preparați 
după rețetele clasice — zahăr, gră
simi, ouă, lapte, diferite esențe a- 
romate. Gramajul este diferit de la 
cozonăceii mici de 100 gr pînă la 
cel de 800 gr după preferinfe și 
gust. Ambalajul de polietilenă îi 
menfine proaspeți, fn felul acesta 
gospodinele sînt scutite de efor
tul cerut de prepararea în casă 
a cozonacilor. I

FAPTUL

DIVERS
Tratație
cu halva

Stația C.F.R. „16 Februarie*- 
București a expediat la Cara
cal 3 314 kg halva fabricata la 
„Delicia". Organele sanitare 
locale au interzis însă vînza- 
rea ei. Pe bună dreptate, de
oarece a fost transportată în- 
tr-un vagon în care se aflau 
substanțe chimice toxice 1 S-a 
returnat, aflîndu-se din nou în 
magaziile stației „16 Februa
rie". Deocamdată se caută o 
soluție : s-o folosească drept 
insecticid, să împrăștie hal
vaua pe ogoare, ca insecto- 
fungicid ? Dăunătorii de pe 
cîmp se vor bucura, desigur, 
de o asemenea tratație. Dar 
cu ce vor fi serviți ceilalți dău
nători — grijuliii gospodari ai 
stației 7

•»

■

Veselă
ședințo-
manie! V I

Lîngă grajdurile C.A.P. Bo- 
zieș, raionul Dej — un coteț 
mare cu păsări dolofane. Și-n 
mijloc o grămadă de porumb. 
Aveți și ferme de păsări ? „A, 
nu — răspunde ing. Vasile 
Moldovan — păsările astea sînt 
pentru ședințe și adunări. Știți, 
unele ședințe durează mai 
mult, li se face oamenilor poftă 
de-un puișor rumenit la 
gare...“.

Să tot stai în ședințe 
Bozieș 1

fri-

la

Ușurare! m

nuMare noroc: în mașini 
era nimeni de la Direcția Mili
ției Capitalei, nici de la sfatul 
popular.

...Acum vreo patru săptămîni 
în ziar se scria că prin Piața 
Dorobanți circulația se face 
vraiște, că piața nu este ame
najată deși: a) prin ea circulă 
autobuze ; b) circulă tramvaie ; 
c) circulă autoturisme; d) cir
culă autocamioane ; e) circulă 
căruțe; f) circulă școlari, elevii 
de la „I. L. Caragiale" ; g) cir
culă țăranii cooperatori, la pia
ța din împrejurimi.

...Acum vreo 10 zile, in ziar 
s-a „reamintit" celor interesați 
că nu s-a luat nici o măsură, 
nici măcar o trecere de pietoni.

Ieri s-au ciocnit din plin un 
Moskvici și o autoutilitară. Dar 
în ele erau doar niște necunos- 
cuți. Mare noroc !

I1O
H"»

• 6

Angajament
ferm

•5Q

Q»

„Noi, Întreprinderea de con
strucții drumuri și poduri și lu
crări speciale transporturi-Bucu- 
rești, am fost acuzați de locuitorii 
orașului Tg. Jiu de tărăgănare în 
construcția podului de peste Jiu, 
care leagă cartierul Mehedinți cu 
centrul orașului. Sîntem învinuiți 
că deși de un an de zile am lu
crat ca melcul, o zi da și zece 
nu, acum am întrerupt din nou 
lucrările. Recunoaștem. Dar sînt 
cauze obiective. Ne lipsește ci
mentul. Ei spun că asta e o go
goriță, înfrucît fabrica de ciment 
Bîrsești se află doar la „cîtiva 
pași". Mersi I E de cealaltă parte 
a Jiului. Și cum trecem apa ? Prin 
vad ? Ne luăm angajamentul că 
dacă se va construi un pod pe 
care să trecem (și să aducem ci
ment), vom construi și noi podul. 
Să se știe, — noi sîntem oameni 
serioși I”.

ar

în voiaj
Lui Ștefan Rethi din Bacău 

(str. Mărășești 145) îi place să 
călătorească cu trenul. Țaca- 
țaca, țaca-țaca, mă rog, glasul 
roților de tren. Preferă traseele 
lungi. în schimb nu-i place să 
întrebe „n-aveți un bilet în 
plus ?“ — la ghișeele gărilor. 
Așa că a fost dat în judecată 
deseori. Din iunie 1966 și pînă 
acum a avut, la tribunalul din 
Bacău, 19 procese de contra
venție. La nici unu) nu s-a pre
zentat. Călătorește. De-1 întîl- 
niți, spuneți-i că are de plătit 
1891 lei despăgubiri civile, 
plus o condamnare de 470 zile 
închisoare. De astă dată călă
toria e gratuită. Pe cuvînt de 
onoare 1

de:Rubrică redactată
Ștefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DINICĂ

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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îmbunătățind
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întreprinderii

în fiecare din fazele principale de 
execuție duce la o mare fluctuație 
de forță de muncă.

Constatările de pe șantiere, dis
cuțiile avute duc la concluzia că 
eșalonarea lucrărilor .este stînjeni- 
tă, evident, de eliberarea cu întîr
ziere a amplasamentelor și de lipsa 
documentației. în zona Pitești-sud, 
pentru blocurile 38, 40, 40 bis, 41, 
42, 43 nu s-a fixat încă locul de 
amplasare. Oare sfatul popular re- , 
gional nu simte aceeași răspunde
re ca și constructorul (dacă nu mai 
mare) pentru realizarea la timp a 

; noilor construcții de locuințe ?
> In prezent, nu sînt acoperi

te cu documentație lucrări în 
' valoare de 68 milioane lei, printre 

care șapte blocuri din Pitești. Spre 
sfîrșitul anului trecut, conducerea 
D.S.A.P.C. a dat asigurări ferme că, 
în acest an, la capitolul „asigura
re cu documentație" constructorii 
nu vor mai avea ce reclama. 
Toate acestea s-au dovedit însă 
vorbe goale, angajamente de 
paradă.

(Urmare din pag. I)

AM ASIGURAT!
O PRODUCȚIE
RITMICA
în anii irecufi, uzina noastră și-a rea

lizat lună de lună planul la indicato
rii principali. Totuși, privită mai atent, 
mai analitic, activitatea economică a 
întreprinderii nu se desfășura la nive
lul posibilităfilor de care dispuneam. 
Efectele negative erau vizibile, mai a- 
les asupra situației financiare a uzinei. 
Factorui principal care genera această 
situafie era lipsa de ritmicitate în rea
lizarea producfiei. Este suficient dacă 
arăt că în 1964 media de realizare a 
planului lunar de producție pe pri- 

a fost de numaim b două decade 
*,4,6 la sută, grosul 
producției fiind re
alizat în ultima de
cadă. Nu 
bim că, 
„asaltului” 
de lună, 
produselor 
de dorit, fapt oglin
dit de cele circa 
800 reclamați! pri
mite de la benefi
ciari. In afară -de- - aceasta,- uzina s-a 
văzut în situația de a nu putea res
pecta obligațiile contractuale, produ- 
cînd greutăți ........
toare.

Ne-am dat seama că starea de lu
cruri în care ne aflam nu mai putea 
continua. Sarcinile mereu crescînde 
puse în fața colectivului nostru impu
neau luarea unor măsuri eficiente care 
să asigure îndeplinirea ritmică a pla
nului pe ' ......................
trimestre, 
aceea, în 
temeinică

ilizarea 
.-lizele 

zinei, cît 
atelier, 
care trebuie să mergem — și anume : 
organizarea superioară a producției pe 
întregul flux

Dat fiind 
tehnologiilor 
funcție de 
(metalurgie, 
care, în unele cazuri, se desfășurau în 
paralel în aceeași hală, punctul de plb- 
care l-a constituit delimitarea acestora 
și crearea de secții cu specific tehno
logic asemănător. S-au organizat ast
fel secții cu un profil precis, distinct, 
cum sînt secțiile de șfanfat, de turnare 
sub presiune a aliajelor neferoase etc. 
Ulterior au fost luate și alte măsuri a- 
semănăfoare. Menționez, printre aces
tea, organizarea fabricației sîrmei de 
aluminiu în ordinea fluxului tehnolo
gic, organizarea fabricației motorului 
de motoretă în linii tehnologice pe 
criterii și lehnologie de grup.

Fiecare din aceste măsuri a avut e- 
fecte pozitive asupra ritmicității pro
ducției de-a lungul întregului flux teh
nologic. Pentru a avea o idee asupra 
eficienței lor economice, voi da un 
singur exemplu dintre cele mai con
cludente. Trecerea la organizarea 
flux a fabricației sîrmei 
a permis să se realizeze 
ritmicitate medie lunară 
sută in decada I, 33,3 la 
cada a ll-a și 31,2 la sută 
IH-a, .
26 la sută în decada a ll-a și 56 la sută 
în decada a lll-a, cit a fost media rea
lizărilor din anii precedenți.

Nu mai puțin eficiente s-au dovedit 
măsurile luate în privința îmbunătăți
rii planificării operative a producfiei. 
Pînă in 1965 se întimpla deseori ca la 
întocmirea și defalcarea planului să se 
țină seama nu atît de capacitățile de 
producție existente, cît mai ales de 
considerentele de ordin valoric. Acum 
defalcarea planului se face numai pe 
baza unei analize temeinice a capaci
tăților de producție. Lansarea și de- 
faicarea planului cu cel puțin 5 zile 
înainte de începerea fiecărei luni dă 
posibilitate secțiilor și atelierelor să cu
noască din vreme produsele pe care 
le vor executa și, în consecință, să-și 
asigure o judicioasă încărcare a fie
cărei mașini și a fiecărui utilaj în parte. 
In programarea operativă a producției 
folosim un instrument eficace : grafi
cele de producție. La baza întocmirii 
graficelor de producție se ține seama 
de cîteva elemente importante, cum 
sînt : specificul tehnologic al fiecărui 
produs, ciclul de fabricație, volumul 
producției. Pe baza analizelor pe care 
le întreprindem periodic, noi* reușim să 
depistăm și să evităm locurile „îngus
te". De un real folos în acest sens sînt 
graficele speciale care se întocmesc 
pentru utilajele cheie și punctele ștran
gulate.

O alfa măsură importantă, care 
concură la realizarea unei ritmicități

mai vor- 
datorită 

la sfîrșit 
calitatea 

a lăsat

t
e
i

normale a producției, constă în asigu
rarea unui decalai optim absolut ne
cesar între secții și operații, ținindu-se 
seama de necesitățile fluxului tehnolo
gic. Crearea și menținerea decalajului 
permit o folosire rațională a capacită
ților de producție și a torței de mun
că. Exemplul cel mai concludent în 
această privință îl constituie produsul 
bidon pețitru lactate. La începutul fa
bricației — trimestrul II 1966 — da
torită neasigurării unui decalaj cores
punzător, ritmicitatea medie în prima 
decadă a fost de

speranța ne-o punem în luna mar
tie și în perioada verii". Știam că 
atribuția unui inginer șef este nu 
de a găsi justificări și a spera în 
„zile mai bune", ci de a crea toate 
condițiile ca planul să fie înde
plinit în fiecare lună și nu 
„asalt" la sfîrșit 
de an.

Piatra Neamț, 
cadrul grupului 
executat fundațiile și zidăria pînă 
la cel de-al doilea nivel la 6 
blocuri. Aceste lucrări au fost însă 
realizate numai la două blocuri.

Rămînerea în urmă, ne-a spus 
tov. Ion Mancea, inginerul șef al

CARE ESTE
de trimestru

în 
sau

dinConstructorii 
nr. 2 au avut de

BILANȚUL PRIMELOR
DOUA LUNI

IN CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
anilor trecuți, pentru a le curma 
cu desăvîrșire. Dar faptele dove
desc că anomaliile nu au fost li
chidate. în ianuarie și februarie, 
s-a realizat doar 45,2 la sută din 
planul valoric trimestrial.

Discutăm cu tov. Ion Dragomir, 
inspector principal al Sucursalei 
regionale Argeș a Băncii de Inves
tiții, care ne spune: „Eșalonarea 
defectuoasă a lucrărilor pe trimes
tre și în cadrul lor pe luni face 
casă bună și în acest an la T.R.C. 
Argeș. (Merită menționat că în 
urma criticilor din ziar, sau cu 
prilejul unor ședințe de analiză 
organizate la Pitești, tovarășii din 
conducerea trustului promiteau, se. 
angajau că „am luat măsuri", „vom 
asigura o bună ritmicitate" etc. — 
n.n.). Lucrurile nu s-au schimbat 
cu nimic. Pentru trimestru] I a.c., 
constructorul n-a prevăzut să pre
dea nici un apartament. Grosul 
predărilor — aproape 40 la sută din 
planul anual de apartamente — 
rămîne tot în trimestrul IV".

Unde duce nesocotirea unei eșa
lonări raționale a execuției lucrări
lor ? în principal, la slaba folosire 
a capacității de execuție a șantie
relor, la neritmicitatea în darea în 
folosință a apartamentelor. Să e- 
xemplificăm. în ianuarie, pe șan
tierul Pitești-sud, cel mai mare din 
regiune, au fost începute „la grăma
dă" multe blocuri. în acest fel, aici 
s-a asigurat o bună perioadă de 
timp numai front de lucru ’ pentru 
săpători. Mai mult de 100 zidari au 
stat în „gol" de producție, cărora 
li s-a plătit, fără să lucreze, circa 
100 000 lei. în perioada următoare 
au stat săpătorii. Inexistența pe 
șantierele de locuințe ale regiunii 
a unui front de lucru permanent,

grupului, a fost determinată de 
lipsa documentației. Pe șantier se 
simte lipsa unor materiale — cără
midă eficientă, fîșii cu goluri, ma
teriale pentru instalații electrice, 
sanitare și de încălzire — deși con
ducerea trustului a dat la începutul 
anului toate asigurările că proble
ma aprovizionării este rezolvată.

Nu-i însă mai puțin adevărat că, 
deși lipsa de materiale se resimte 
mult, conducerea șantierului își 
permite să risipească și din puți
nul pe care îl are. Cărămizile efi
ciente sînt descărcate în condiții 
necorespunzătoare, terasitul și mo
zaicul sînt împrăștiate în jurul lă
zilor de depozitare, iar cimentul 
este aruncat peste tot. Pe întregul 
șantier întîlnești fier-beton, dale 
din beton și alte materiale părăsite 
de constructori. Cum își îngăduie 
conducerea șantierului să patroneze 
o asemenea dezordine și risipă ? 
In mod obiectiv se vede că este 
vorba de o activitate de condu
cere iresponsabilă, de o lipsă gravă 
de răspundere în gospodărirea fon
durilor statului.

Rămîneri în urmă în execuția 
lucrărilor există și pe șantierul 
Cornișa Bistriței din orașul Ba
cău. Nicolae Matei, șeful șantie
rului, ne întîmpină cu arhicunos
cuta justificare : „Am pornit cu 
un front de lucru foarte redus..." 
Dar întrebăm conducerea trustu
lui : De ce nu s-au luat măsuri 
corespunzătoare pentru ca în pri
mele luni ale anului să existe front 
de lucru potrivit capacității de 
execuție a șantierului ?

Angajamentul constructorilor bă
căuani prevede ca în primul tri
mestru să fie terminate peste plan 
66 apartamente. Inginerul șef. al

trustului ne-a rugat să nu scriem 
despre acest lucru pentru că nu 
este sigur că cuvîntul dat va fi 
respectat. Din cele 276 de aparta
mente planificate să fie date în fo
losință în acest trimestru nu s-a 
predat încă nici unul.

Este clar deci că, în loc să fi 
creat din timp toate condițiile pen
tru un ritm susținut de lucru pe 
șantiere, conducerea Trustului re
gional de construcții Bacău se... 
specializează în justificări și „spe
ranțe". O atare atitudine nu oferă 
o garanție fermă pentru o schim
bare radicală a situației de pe șan
tierele trustului într-un timp cît 
mai scurt.

ARGEȘUL S-A ANGAJAT, 

A PROMIS MĂSURI Șl

0 PROPUNERE: PENTRU

PERIOADA DE INACTI

VITATE PE ȘANTIER, 

CEI RĂSPUNZĂTORI SĂ 

PRIMEASCĂ SALARIUL 

REDUS

Grupul de șantiere nr. 3 Satu 
Mare nu și-a îndeplinit integral 
plănui pe lunile ianuarie și fe
bruarie, rămînînd neefectuate 
lucrări în valoare de 1 622 000 lei.

Conducerea grupului, șeful șan
tierului și unii maiștri invocă, în 
primul rînd, timpul nefavorabil. 
Este adevărat, la Satu Mare a fost 
o iarnă aspră, gerul a împiedicat 
de multe ori turnarea betonului și 
aprovizionarea cu materiale. Dar 
iarnă în toată puterea cuvîntului 
— poate chiar mai aspră — a fost 
și la Baia Mare. Planul șantierului 
din cartierul Săsar a fost de pes
te două ori mai mare față de cel 
clin Satu Mare. Totuși, acesta a fost 
nu numai îndeplinit, ci chiar de
pășit. Cum se explică aceste rezul
tate diferite ?

In timp ce la Baia Mare con
structorii au avut asigurat frontul 
de lucru la 5 blocuri, efectuînd fi
nisaje interioare-în peste 200 apar
tamente, pe șantierul din Satu Mare 
lucrările s-au rezumat doar la u- 
nele operații de zidărie și turnare 
de betoane. Nimeni nu ne-a putut 
explica de ce în a doua jumătate 
a anului trecut nu a fost început 
aici nici un bloc care să constituie 
front de lucru pentru iarnă. Men
ționăm că șantierul a fost în pose
sia documentației complete încă la 
25 mai 1966

Pe șantierul din Satu Mare 
aflăm că din lipsă de mate
riale și, în multe cazuri, de 
front de lucru oamenii au stat 
fără să lucreze. Din această cau
ză, în luna ianuarie 115 muncitori 
nu și-au realizat cîștigurile la care 
se așteptau, în timp ce pentru acest 
lucru nimeni din conducerea trus
tului și a șantierului nu a fost tras 
la răspundere. Discutînd cu con
structorii — ei au propus ca și ca
drele de conducere, care au obliga
ția să asigure toate condițiile pen
tru buna desfășurare a lucrărilor, 
să primească pentru perioadele de 
inactivitate pe șantiere tot un sa
lariu redus. Ar fi o soluție echita
bilă !

★

NU A FĂCUT NIMIC
numai 14,7 la sută, 

în urma măsurilor 
luate pentru pre
gătirea temeinică a 
fabricației și, mai 
ales, pe baza orga
nizării producției de 
bandă am reușit ca 
spre sfîrșitul anu
lui trecut să asigu
răm și la acest pro
dus un decalaj op
tim, fapt care a a- 

vut un efect pozitiv asupra ritmicități 
producției. Astfel, în lunile ianuarie și 
februarie 1967, ritmicitatea medie la a- 
cest produs a fost în prima decadă de 
45 la sută.

în afara măsurilor amintite, o impor
tanță deosebită are și aprovizionarea 
din timp a secțiilor cu materiale, scule, 
dispozitive și verificatoare. Noi am a- 
juns la concluzia că prin asigurarea u- 
nei stabilități a nomenclatorului de 
produse putem să creăm stocuri nor
mate 
cît și 
cauze 
pot ti 
ciale 
mărite și respectate îndeaproape.

Nu m-am referit decît la o parte 
dintre măsurile care ne-au dat posibi
litatea să asigurăm 
general bună în uzina noastră. în 1966, 
în prima decadă s-a realizat în medie 
30,6 la sută din planul, lunar, în de
cada a ll-a 30,4 la sută, iar în decada 
a lll-a 39 la sută. Efectele s-au con
cretizat în îndeplinirea și depășirea 
planului la toți indicatorii : producția 
globală și marfă, productivitatea mun
cii și prețul de cost.

Măsurile întreprinse anul trecut pen
tru organizarea superioară a produc
ției, la care se adaugă altele luate în 
acest an, ne-au permis să îmbunătă
țim in continuare ritmicitatea produc
ției. Media realizării planulqj pe de
cade, în lunile ianuarie și februarie din 
1967, a fost de 32,3 la sută în decada 
I, 35,42 la sută in decada a ll-a 
și 34,24 la sută în decada a lll-a. Noi 
considerăm ritmicitatea producfiei drept 
una din pirghiile care au asigurat în
deplinirea cu succes a planului în a- 
ceastă perioadă. La producția globală 
planul a fost îndeplinit în proporție de 
102,5 la suta, la producția marfă — 
de 101,9 la sută, iar la producția marfă 
vîndută și încasată — de 108,1 la sută. 
Sarcina de creștere a productivității 
muncii a fost depășită cu 2,6 la sută. 
Efectele pozitive ale măsurilor luate 
pînă acum în domeniul organizării 
științifice a producției ne îndeamnă să 
continuăm perseverent studiile, în 
scopul ridicării pe o treaptă superioa
ră a întregii 
mice. Putem 
drum bun.

xperienței 

n a i n t a t e
Noua bandă la secția de pregă

tire și cusut fețe de încălțămin

te pentru femei de la fabrica 

„Solidaritatea“-Oradea

întreprinderilor colabora-

întregul flux tehnologic, pe 
luni, decade și chiar zile. De 
1965 am trecut la examinarea 
a factorilor care concură la 
ritmică a sarcinilor de plan, 
întreprinse, atît la nivelul u- 
și ta nivelul fiecărei secții și 

ne-au indicat calea precisă pe

atît la materia primă de bază, 
la materiale. Cînd din anumite 
obiective asemenea stocuri nu 

create, se întocmesc grafice spe- 
cu furnizorii, care sînt apoi ur-

Foto : S. Cristian

Intr-un articol publicat în ziarul 
nostru, în luna noiembrie anul tre
cut, se relata că la Trustul regio
nal de construcții Argeș există se
rioase neajunsuri in predarea rit
mică a locuințelor pe care le exe
cută. Cauza principală : eșalona
rea dezordonată a lucrărilor, con
jugată cu o slabă preocupare pen
tru crearea condițiilor absolut ne
cesare desfășurării pormale a 

.muncii pe șantiere în fiecare lună 
a anului. Era de așteptat ca tova
rășii din conducerea trustului și 
comitetul executiv al sfatului 
popular regional să tragă învăță
mintele cuvenite din neajunsurile

In apărarea avutului
(Urmare din pag. 1)

de fabricație.
caracterul diferențiat al 

de fabricafie existente, în 
specificul uzinei noastre 

plus construcții de mașini),

in
de aluminiu 
în 1966 o 
de 36,5 la 
sută în de- 
în decada a 

fajă de 18 la sută în decada I,

o ritmicitate în

noastre activități econo- 
spune că ne aflam pe un

tid Iași a hotărît excluderea ei din 
partid; totodată, a destituit din func
ție pe secretara comitetului de par
tid, Constanta Arădoaiei, pentru ten
dință de căpătuială. Deși puteau fi 
adoptate mai devreme, aceste sanc
țiuni au avut un puternic răsunet în 
rîndurile colectivului 
Iată însă că, analizînd 
Agrigoroaiei, fostul 
cooperativei agricole
Duca, care a sustras peste 20 000 Iei 
din avutul obștesc. Comitetul raional 
de partid Iași a infirmat hotărîrea 
de excludere a organizației de bază, 
considerînd-o „prea severă”. Cît ar 
fi trebuit să fure pentru a nu mai 
cadra cu titlul de membru de partid ? 
A fost nevoie de intervenția comite
tului regional de partid pentru ca 
hotărîrea comuniștilor din coopera
tiva agricolă să fie aplicată.

Uneori însă, față de cazuri grave 
de sustragere din avutul obștesc se 
folosește doar... critica. Firește, cri
tica are un rol hotărîtor în reme
dierea unor neajunsuri, ea îi ajută pe 
cei care. au săvîrșit greșeli să le 
înlăture. Dar celor ce-și bagă mîinile 
în avutul obștesc trebuie să li se 
aducă „critică" ? Aceasta constituie 
o bagatelizare, o discreditare a cri
ticii. Nu de mustrare, de critică au 
nevoie jefuitorii avutului obștesc, ei 
trebuie să simtă asprimea legilor 
statului. Aceasta o cere sentimentul 
de dreptate al oamenilor, dreptate 
care este proprie orînduirii noastre.

Care este cauza toleranței mani
festate pe alocuri față de elemen
tele necinstite ? Pe ce se bazează 
atitudinea de „înțelegere" ? Princi
pala cauză constă in aceea că uneori 
se „înrudesc" prin vicii cu cei care 
ar trebui să-i tragă la răspundere. 
Astfel, trebuie să menționăm că ati
tudinea de „înțelegere" manifestată 
de biroul Comitetului raional de

obștesc
întreprinderii, 

cazul lui Toma 
președinte al 

din Schitu-

IACOBESCU
uzinei „Metrom" Brașov

Ing. loan
directorul

Combinatul chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Baia Mare. 
Se măsparâ temperatura la cuptorul de topire
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partid Iași față de cazul Agrigoroaiei, 
citat anterior, este explicabilă dacă 
ținem seama de faptul că și unii 
membri ai acestuia (chiar fostul 
prim secretar) s-au făcut vinovați, la 
rîndul lor, de abateri de la discipli
na de partid și de stat, de la mo
rala socialistă.

Alteori însă, îngăduința pornește 
de la dorința cinstită de a ajuta pe 
cei care au greșit. Problema este 
însă cum, prin ce mijloace ajutăm. 
Oare l-a ajutat cu adevărat Uniunea 
regională a cooperației de consum 
pe Marin Chelsoi, fostul președinte 
al U.R.C.C. Negrești, care „își primea 
partea” de la diferiți gestionari ne
cinstiți, mutîndu-1 în aceeași funcție 
în raionul Hîrlău ? Nu e de mirare 
că în urma unei asemenea „sanc
țiuni" el a continuat să fie părtaș la 
diferite fraude. Desigur, s-a impus 
scoaterea lui din muncă.

Nu trebuie trecut cu vederea nici 
faptul că atmosfera de toleranță față 
de cazurile de necinste, de abuzuri, 
ajunge în fapt să acționeze ca factor 
de încurajare pentru oameni cu ca
racter mai slab. Este evident că dacă 
organele de partid și de stat din 
raionul Pașcani ar fi luat din timp 
măsurile ce se impuneau împotriva 
primelor cazuri de furturi săvîrșite 
din avutul obștesc la cooperativa 
agricolă de producție Oțeleni, nu 
s-ar fi ajuns ca autorii acestora să 
atragă de partea lor, făcîndu-i com
plici, pe președintele cooperativei 
Matei Hușanu, brigadierii Anahlet 
Diac și Bernard Gherghel, care au 
fost în cele din urmă condamnați la 
închisoare.

Bineînțeles, exigența trebuie să fie 
și mai mare față de membrii parti
dului nostru, față de activiștii de 
partid și de stat. Oamenii prețuiesc 
pe comuniști pentru că s-au deprins 
să-i vadă curați moralmente, fermi și 
intransigenți față de tot ce e străin 
intereselor poporului, principiilor șl 
moralei noastre. Tocmai de aceea 
a apăra prestigiul moral al comu
nistului de orice ar putea să-l pă
teze constituie o datorie primordială 
a organizațiilor de partid. Deo
sebit de grave apar în lumina 
acestor cerințe abaterile de la disci
plina de partid și de stat pe care 
le-au săvîrșit, abuzînd de funcțiile 
ce le dețineau, fostul președinte al 
Sfatului popular orășenesc Bîrlad, 
Ion Petrache, și fostul șef al sec
țiunii de investiții a sfatului popu
lar regional, Victor Zavate. Sfidînd 
greutățile unor cetățeni cărora nu 
există încă posibilitatea de a li se re
partiza locuințe corespunzătoare, el 
au cheltuit din fondurile întreținerii 
spațiului locativ, fiecare peste 
70 000 lei, pentru „amenajarea" pro
priei sale locuințe. Firește, au fost 
sancționați pe linie de partid și 
destituiți din funcție, iar locuințele 
pe care și le pregătiseră le-au fost 
luate. Abuzurile similare ale altor 
cîtorva cadre se află în cercetare, ele 
vor primi o sancțiune dreaptă, aspră.

Se pune întrebarea : cum de au fost 
posibile asemenea abuzuri ? Cum de 
nu au fost sesizate la timp ? Aceasta 
se datorește faptului că unii tovarăși 
din Comitetul executiv al Sfatului 
popular regional Iași au manifestat 
o nepermisă ușurință în aprobarea 
cheltuirii fondurilor destinate repa
rației de locuințe. Este limpede că 
cei vinovați de abuzurile amintite 
nu erau singuri, izolați ; ei au uvut 
colaboratori, subalterni, care le apli
cau așa-zis „disciplinat" dispozițiile 
ilegale. Există organe de partid și 
de stat care aveau datoria să-i con-1 
troleze. Faptul că nici unii, nici alții 
nu au luat de la bun început atitu
dine împotriva abuzurilor semnalate 
arată că în colectivele respective 
și-a făcut loc o atmosferă călduță de 
cocoloșire a lipsurilor. Vom acționa 
în continuare cu fermitate spre a 
împrăștia această atmosferă.

Cultivarea spiritului de răspunde
re cetățenesc, a neîmpăcării față de 
lipsuri constituie unul din cele mai 
importante mijloace dc a descoperi 
la timp orice abuzuri și încălcări ale 
legalității. Experiența arată că aten
ția acordată de comitetele raionale 
de partid Huși, Vaslui, Bîrlad, ca și 
de sfaturile populare din aceste 
raioane scrisorilor și sesizărilor oa
menilor muncii, buna organizare a 
audiențelor, cercetarea atentă a se
sizărilor, astfel ca din cîteva sem
nale particulare să se poată trage 
concluzii cu caracter mai general, a 
dat posibilitate să se ia măsuri ope
rative privind combaterea unor ma
nifestări de risipă în cooperativele 
agricole.

Nu putem trece însă cu vederea 
faptul că unor activiști li se aduc 
la cunoștință Ilegalități pe care ei 
lasă să le treacă pe la ureche pe 
motiv că nu sînt verificate. „Poate 
exagerează", „O fi vorba de niște 
reclamagii" — spun unii care uită 
că datoria lor este tq<mai de a cer
ceta cu spirit de răspundere fiecare 
caz în parte spre a se convinge 
realmente dacă se exagerează sau 
nu.

Scrisorile, sesizările, audiențele 
constituie doar un aspect al pro
blemei. Esențial este să fie folosite 
sistematic toate pirghiile prin care 
democrația socialistă asigură parti
ciparea maselor la conducerea tre
burilor obștești, la activitatea 
control.
muncii și conducerii colective 
respectate, unde
climat de neîmpăcare față de lip
suri, iar adunările și ședințele de 
partid, sesiunile sfaturilor populare, 
consfătuirile de producție, adunări
le generale ale cooperativelor agri
cole asigură comuniștilor, oameni
lor muncii deplina posibilitate de 
a-și spune cuvîntul, unde părerea si 
propunerile lor sînt luate în seamă 
și urmate de măsuri concrete — 
există toate posibilitățile pentru a 
descoperi si remedia neajunsurile.

de 
Acolo unde principiile 

sînt 
este cultivat un

Tendințele de prezentare de paradă 
a lucrurilor, de cocoloșire a lipsuri
lor, desconsiderarea sau înăbușirea 
criticii reprezintă o adevărată mană 
cerească pentru jefuitorii avutului 
obștesc. Atunci cînd cei ce se ridică 
împotriva abuzurilor sînt puși la 
punct ca „negativiști”, cînd celor ce 
critică ilegalitățile li se cere „să se 
cumințească", hoții și delapidatorii 
ca și ocrotitorii n-au de ce să se 
teamă, se simt ca peștele în apă.

Apare și alt aspect. Nu de puține 
ori ilegalitățile la care ne referim 
sînt comise de recidiviști, de oa
meni ce au mai fost sancționați pen
tru abuzuri similare. Ion Taciuc, 
care mai suferise o condamnare 
pentru delapidare, a fost găsit de 
serviciul de cadre de la I.R.E. Iași 
omul cel mai potrivit pentru funcția 
de gestionar de materiale. Era o în
călcare fățișă a unor dispoziții le
gale în acest sens. Urmarea ? După 
scurt timp, furînd haine dc protec
ție și alte materiale în valoare de 
30 000 lei, a fost condamnat la 7 ani și 
jumătate închisoare 
Sancțiunea e dreaptă, 
nea cazuri, ar trebui 
rea daunelor să fie 
care, prin lipsa lor de răspundere, 
dau mieii în paza lupului.

Intransigența față de orice încăl
care a legalității socialiste trebuie 
să se îmbine cit vigilența. Viața ara
tă că mai există elemente dușmă
noase care acționează ' în mod con
știent spre a atrage unele cadre din 
economie pe panta descompunerii 
morale, spre a le compromite. De 
obicei ei se apropie de oamenii lip
siți de forță morală, caută să se fo
losească de ceea ce unii numesc „slă
biciuni omenești", să le încurajeze, 
pentru a-i atrage sub influența lor. 
După ce au izbutit să-i împingă la 
anumite ilegalități, știind că-i au „la 
mînă", îi șantajează cerîndu-le să-i 
lase să acționeze nestingherit, să-i 
acopere. La Centrul de însămînțări 
artificiale din Iași, datorită lipsei de 
vigilență a organizației de partid și 
a conducerii administrative, un ase
menea element a creat prin abuzu
rile săvîrșite un climat de nemulțu
mire în rîndurile salariaților.

Trebuie să arătăm că dacă unele 
din abuzurile amintite au fost des
coperite și sancționate cu întîrziere, 
aceasta se datorește și faptului că 
Comitetul regional de partid Iași nu 
a acționat întotdeauna cu perseve
rența și fermitatea necesare pentru 
a imprima în toate verigile apara
tului de partid, de stat și economic 
o atitudine de intolerantă față de 
atingerile aduse avutului obștesc. 
Principala concluzie pe care o des
prindem este necesitatea de a face 
ca intransigența principială să devină 
o lege a activității tuturor membri
lor de partid, a tuturor cadrelor de 
stat și economice.

Educarea cadrelor de partid, de 
stat și din economie în spiritul înal
telor trăsături ale moralei comunis
te, a grijii neobosite pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste 
contribuie la imprimarea în activi
tatea tuturor organizațiilor de partid, 
a tuturor colectivelor de muncă a 
unui spirit de înaltă exigență și 
răspundere partinică.

corectională. 
dar, în aseme- 
ca la acoperi- 
atrași și acei

Constatările prilejuite de 
raidul-anchetă organizat în 
cele trei regiuni, ca și situați
ile centralizate pe țară relevă 
că la construcțiile de locuințe 
procentul de îndeplinire a pla
nului anual în primele două 
luni din 1967 este inferior ce
lui obținut în aceeași perioa
dă a anului trecut Cu totul 
nesatisfăcător este stadiul rea
lizării planului de dare în fo
losință a locuințelor. Tocmai 
de aceea, este necesar ca, attt 
în regiunile amintite, cît și în 
alte regiuni, unde se con
stată rămîneri în urmă — 
Galați, București, Iași, Dobro- 
gea, Suceava, Ploiești — con
ducerile trusturilor regional» 
de construcții și ale șantierelor 
să ia măsuri hotărîte și ime
diate pentru grăbirea ritmului 
de execuție și respectarea 
graficelor de dare în folosin
ță a locuințelor planificate. La 
rîndul lor, sfaturile populare 
regionale trebuie să intervi
nă prompt, cu măsuri eficien
te, pentru recuperarea rămîne- 
rilor în urmă și crearea con
dițiilor necesare bunei desfă
șurări a lucrărilor, revăzînd tot
odată, acolo unde este cazul, 
eșalonarea dării în folosință a 
locuințelor. Răspunderi mari 
revin și organelor de partid. 
Ele au datoria să întărească 
controlul pe șantiere, să tragă 
la răspundere pe cei vinovați 
de rămînerile în urmă, stabilind 
măsuri energice și urmărind 
aplicarea lor urgentă. Execu
tarea și darea în folosință a 
locuințelor, în mod ritmic, este 
una din sarcinile de mare răs
pundere puse de partid în fața 
constructorilor și, în acest 
sens, trebuie concentrate efor
turile în martie și în lunile ur
mătoare.

Raid-anchetă realizat de
Gheorghe BALTA
Gheorghe CIRSTEA
Ion VLANGA
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Cum este folosit

Mișcarea teatrala 
din țara noastră se 
remarcă prin bogăția 
și diversitatea talen
telor actoricești de 
care dispune. Alături 
de strălucita genera
ție afirmată încă înainte 
apogeul creației lor, s-au ridicat noi promoții, cuprinzînd numeroși interpreți în
zestrați cu o rară vocație, cu mare putere de expresie. Iubiți de publicul din toate 
colțurile țării, valoroșii actori români și-au cîștigat aprecieri elogioase și cu prile
jul turneelor peste hotare, aducînd faimă și cinste artei noastre scenice. Cu acest 
excelent corp actoricesc, zecile de teatre din Capitală și din regiuni au posibilitatea 
să realizeze spectacolele cele mai dificile, de anvergură și de o înaltă calitate ar
tistică.

Dar forțele actoricești existente nu sînt întotdeauna suficient de bine utili
zate. Pe ansamblul mișcării teatrale se constată că un șir de elemente valoroase stau 
nefolosite, în timp ce unele teatre se plîng de lipsa interpreților potriviți.

de Eliberare și ilustrată prin personalități care au ajuns azi la

1
O primă observație care se impune 

în urma cercetării schemelor majo
rității teatrelor bucureștene o consti
tuie numărul mare de actori angajați. 
„Nu toți actorii pot fi utilizați complet 
și continuu. Rar cînd o piesă, sau 
chiar mai multe, cer atiția actori (fie 
ei și talentați) cîți există în schema, 
ne spune actrița SANDA TOMA. Re- 
luînd ideea, regizorul ION COJAR a 
precizat: „Trupele noastre teatrale nu 
sînt alcătuite, în marea lor majori
tate, după un foarte precis criteriu,
— al naturii teatrului respectiv, al pro
gramului artistic pe care acesta îl are 
de realizat". „Să luăm cîteva teatre de 
mare prestigiu și de veche tradiție din 
străinătate, spune regizorul SICĂ ALE- 
XANDRESCU : Burgtheatre din Viena 
are 87 actori (52 bărbați și 35 femei), 
două scene și în stagiunea 1962—1963 
a prezentat 20 premiere și 16 reluări. 
Trupa Comediei Franceze cuprinde în 
total 54 de persoane (30 de societari și 
24 de stagiari). Ea prezintă spectacole 
atît la sediul propriu cît și la Theatre 
de Paris, âvînd un vast repertoriu per
manent, cuprinzînd tot teatrul lui Mo- 
here, Corneille, Racine, Musset etc. 
Un alt exemplu se referă la un teatru 
mult mai tînăr: Teatrul din Bonn. 
El are 35 de actori (24 bărbați și 11 
femei) care joacă tot pe două scene, 
iar în stagiunea în curs va avea .14 
premiere. Nici unul din ac&Ste teatre 
nu atinge numărul de 107 actori cît 
are Teatrul nostru Național ce reali
zează 7—8 premiere pe ambele scene 
într-un an. Problema mai are și o 
altă fațetă. Teatrul Național are în 
schema lui 50 de femei. Presupunînd 
că toate angajatele primei scene ar fi 
de valoarea artistelor Aristizza Roma- 
nescu sau Sarah Bernhardt, tot nu ar 
putea fi întrebuințate. De ce ? Pentru 
că „O scrisoare pierdută", pentru 11 
roluri, nu are decît o Coană Joițică, 
pentru că „Regele Lear" nu are de
cît trei fete, înconjurate de zeci de 
roluri masculine, pentru că în „Răz- 
van și Vidra", între puzderia de per
sonaje bărbătești, nu evoluează decît 
o Vidră".

Este lesne de observat că supraîn
cărcarea schemelor duce la irosirea 
unor forțe valoroase. „Fenomenul e 
cu atît mai regretabil — precizează 
regizorul VICTOR TUDOR POPA, 
directorul Teatrului din Turda — cu 
cît adesea noii angajați în București 
sînt foști actori de bază în colectivele 
pe care le-au părăsit. Dar odată a- 
junși în Capitală, apar rar pe afi
șele spectacolelor instituției respec
tive și doar emisiunile radioteleviziunii 
ne mai oferă din cînd în cînd știri des
pre existența lor ca artiști".

„Teatrul nostru are mîndria — com
pletează actorul GH. LEAHU, direc
torul Teatrului de stat din Timișoara
— să fi fost pista de decolare a 
unor elemente valoroase spre Ca
pitală. Noi, fără aceștia în rolurile 
mari pe care le-au avut, n-am mai 
putut juca acele spectacole — în 
schimb în teatrele în care s-au dus 
vegetează. Evident că teatrul nostru a 
pierdut mai mult decît a cîștigat tea
trul care i-a primit. Dar ei f‘“.

— Din ce cauză se întîmplă ca o 
serie de actori buni, recent angajați, 
să fie slab folosiți ? Ne răspuiide_re- 
gizOrul și 
CHET :

— Avem 
tru același

Un exemplu concludent îl oferă 
„odiseea" rolurilor mici, la care se 
referă regizorul CORNEL TODEA: 
„Rolurile acestea au cel mai ades par
te de interpreți care se potrivesc mai 
puțin, foarte puțin sau deloc. Ele par 
a fi sortite în primul rînd spre justi
ficarea salariilor. Sînt în toate tea
trele, alături de actorii care joacă, 
actori care iau salarii.

Conducerile teatrelor trebuie să 
pună mai presus de orice interesul ar
tistic al teatrului, calitatea spectaco
lelor, neadmițînd nici un fel de com
promisuri sau presiuni, indiferent de ce 
natură ar fi ele.

Istoria teatrului românesc ne oferă 
numeroase exemple de mari actori a 
căror activitate este indisolubil legată 
de viața unor teatre din provincie. 
Televiziunea și cinematografia „des
coperă" și promovează numeroși ac
tori ai acestor teatre ; interpreți de ta
lent ai noii generații cum ar fi Silvia

care, repartizați fiind într-un teatru, se 
consideră doar detașați pentru 0 scurtă 
perioadă, dar incepînd „migrația" la 
sfîrșitul stagiunii, produc suficiente 
perturbări. Promovarea într-un valoros 
teatru din București ar trebui să re
prezinte o încununare a carierei".

E de dorit ca directorii bucureșteni 
să angajeze, cu maximă răspundere, 
numai actorii realmente necesari, pen
tru a nu-i scoate din circulația valori
lor. După cum aprecia și actorul MA
TEI ALEXANDRU, este greșit princi
piul după care angajarea depinde nu
mai de notele bune obținute de ab
solvenții Institutului de teatru și prea 
puțin de necesitățile colectivului res
pectiv.

Pentru a atrage pe tinerii actori și, 
țnai ales, pentru a-i menține, teatrele 
din provincie trebuie să ofere un cli
mat artistic favorabil afirmării talen
telor. Criteriul de apreciere în aceste 
colective trebuie să-l constituie valoa
rea reală a noilor veniți și nu mes
chinele interese de „familiuță". Și or
ganele locale trebuie să dea dovadă 
de mai mult interes și solicitudine în 
asigurarea celor mai bune condiții de

actorul MIHAI BERE-

prea mulți actori pen- 
„emploi". Totul pornește 

de la sistemul deficitar de angajare.
După cum au arătat mulți dintre 

participanții la anchetă, ca urmare a 
supraîncărcării schemelor apare însă 
adesea tendința folosirii unor actori 
ca scop în sine, chiar dacă nu se po
trivesc unui anumit personaj, numai 
în virtutea argumentului „trebuie să 
joace și ei“.

— Toți colegii mei, dacă ar fi sin
ceri — ne spune regizorul ION CO- 
JAR — ar trebui să recunoască că au 
făcut uneori concesii (în ceea ce pri
vește distribuția) de la linia artistică 
pe care și-o propuseseră.

Cînd se creează premisele acestor 
concesii ?

— Atunci cînd între ideea regizo
rului și transpunerea ei scenică se in
terpun considerente de ordin adminis
trativ, generate tocmai de nejudici- 
oasa alcătuire a colectivelor teatrale.

1.

2.

3.

teatre

Repartiția actorilor
Migrațiunea spre
Capitală
Promovarea valori
lor autentice
•I ♦

Popovici, IOn Marinescu, Gilda Mari
nescu, Emerich Schaffer, Sebastian 
Papaiani și mulți alții, și-au cucerit a- 
precierile întîi pe scena teatrelor din 
Craiova, Cluj, Oradea, Iași, Timișoara 
sau Sibiu. Viața artistică a provinciei 
se află în plină dezvoltare. Este sufi
cient să amintim că în ultimii ani pre
miul C.S.C.A. pentru cel mai bun 
spectacol original a fost cîștigat de 
două teatre din regiuni (Iași și Piatra 
Neamț). Toate aceste fapte arată că 
dragostea față de teatru, de artă în 
general, se poate manifesta identic pe 
scena oricărei instituții teatrale din 
țară. Autentica vocație nu așteaptă să 
lîncezească ani în șir în culisele tea
trelor bucureștene, ci iese singură în 
întîmpinarea rolurilor care i se potri
vesc, chiar dacă acestea se oferă în 
provincie.

. Am adresat unor actori bucureșteni 
din generații diferite, destul de puțin 
folosiți în ultimele stagiuni, întreba
rea : „Solicitați de teatrele din pro
vincie, ați accepta să jucați pe scenele 
lor ?“ Spicuim din răspunsurile pri
mite : „Nu am fost solicitat, dar aș fi 
răspuns cu plăcere oricărei solicitări" 
(ION POPA). „Aș primi bucuros, cu 
condiția ca rolul, piesa și regia să mă 
intereseze, adică să ajute la perfecțio
narea mea profesională" (GH. PO- 
POVICI-POENARV). „In prezent sînt 
distribuită într-un spectacol al Teatru
lui din Sibiu și experiența artistică pe 
care o acumulez este substanțială" 
(IOANA MANOLESCU).

La această întrebare am primit însă 
și răspunsuri mai puțin ferme, iar unii 
actori tineri au ocolit-o pur și simplu. 
Aceasta ilustrează de fapt concepția 
după care talentele își au locul doar 
în București. „Consider ca o totală 
lipsă de responsabilitate profesională 
— afirmă actorul RADU NICOLAE, 
directorul Teatrului Național din Cra
iova — atitudinea unor absolvenți

lucru și viață. în numeroase teatre din 
țară, rezultatele obținute și impresiile 
proaspeților absolvenți sînt favorabile. 
La secția română a Teatrului de Stat 
din Oradea însă, 8 din cei 14 tineri 
repartizați în ultimii ani au părăsit co
lectivul.

După cum au subliniat toți partici- 
panții la anchetă, teatrele au nevoie la 
ora actuală de adevărați animatori — 
oameni de teatru și nu funcționari 
cramponați de forme artistice depășite.

3
. „Instituții teatrale din provincie au 

nevoie de anumiți actori dar nu au 
schemele libere. „Balastul" care le în
carcă este format, în cea mai mare 
parte, din elemente necalificabile, oa
meni care au ajuns în teatre mai mult 
sau mai puțin întîmplător", arată re
gizorul CRIN TEODORESCU.

Numai înlăturarea acestui balast 
poate crea condițiile diferențierii între 
valori și non-valori. Acest imperativ al 
dezvoltării mișcării noastre teatrale 
este însă uneori ignorat sau interpretat 
în mod eronat. Astfel, criticul Radu 
Popescu, într-o cronică recentă, co- 
mentînd articolele unor regizori și di
rectori de teatre, afirmă în mod ne
justificat că aceștia îi „consideră în 
anonimat" pe actori și îi numesc în 
bloc „balast". Cine nu înțelege că ba
lastul semnalat nu se referă la ele
mentele talentate, ci la necalificații și 
necalificabilii care încarcă schemele 
teatrelor, împiedicînd chiar și mani
festarea actorilor veritabili ? Tocmai o 
asemenea confuzie a valorilor, culti
vată sub fraze frumoase și „binevoi
toare", a dus la situația nefirească în 
care numeroși actori înzestrați au ră
mas ani de zile în afara scenei.

„Balastul" actoricesc și regizoral e- 
xistă, cu rare excepții, în mai toate 
teatrele, precizează regizorul GEOR
GE TEODORESCU, directorul artis
tic al Teatrului dm Tg. Mureș. Pen
sionarea — unde este cazul — și re
calificarea în funcții de directori de 
Case de cultură, instructori artistici, 
activiști culturali, sau chiar în funcții 
tehnice și administrative prevăzute în 

' schemele teatrelor etc. ar fi soluții e- 
chitabtle pentru acele cazuri de ac
tori și regizori care nu mai corespund 
exigențelor estetice și profesionale ale 
teatrului de azi".

„In provincie există personal artistic 
fără diplome — arată VICTOR TU
DOR POPA. Unii, datorită talentului 
sigur, seriozității, studiului susținut și 
permanent au devenit actori buni. Pen
tru aceștia e necesar ca Consiliul tea
trelor să dea, de la caz la caz, dero
gări pentru încadrarea lor ca actori (în 
prezent sînt încadrați corp ansamblu). 
Existența unei comisii centrale, una 
singură pentru toată țara, care nu din 
birou și nu pe bază de referate, ci prin 
deplasări în teatre, să analizeze situa
ția, ar fi imperios necesară". De a- 
ceeași părere a fost și directorul Națio
nalului craiovean. Completînd ideea, 
SANDA TOMA ne spuse : „După a- 
ceastă verificare de înaltă competență 
să i se spună actorului limpede care 
este locul lui actual în ‘ierarhia Tha- 
liei".

Nu rareori, un actor necorespunză
tor folosit într-un colectiv, își găsește 
în alt teatru condiții mai prielnice de 
dezvoltare. MIHAI BERECHET ne-a 
oferit un exemplu : „Tînărul actor Ion 
Caramitru a stat la Teatrul Național 
din București vreo cîțiva ani, a primit 
roluri principale în 2—3 piese. Și to
tuși veritabila împlinire artistică și-a 
găsit-o abia de cînd joacă pe scena 
teatrului Bulandra unde i se oferă ro
luri care îi solicită notele sale particu
lare".

Numeroși participanți la anchetă 
au fost de părere că noua lege a tea
trelor,, de mult. așteptată, ar trebui să- 
faciliteze formarea unor colective ar
tistice mai restrînse, care să consti
tuie „osatura" instituției respective și 
pe lîngă care, pe baza unor contracte 
temporare, să se adauge restul trupei.

Această soluție ar oferi numeroase 
avantaje apterilor de aceeași valoa
re. Ei n-ar mai depinde doar de apre
cierea (uneori poate subiectivă) a 
unui director și a cîtorva regizori, ci 
ar avea posibilitatea să fie selecțio
nați de conducerile și regizorii a pes
te 40 de teatre. Judecata unui număr 
atît de mare de specialiști are toți 
sorții să fie pe deplin obiectivă. Con
tractele temporare ar putea, de ase
menea, oferi actorilor posibilitatea de 
a juca un număr de stagiuni în pro
vincie și altele în București (în func
ție de necesitățile reale ale teatrelor 
respective). în ace&și sens, ideea unui 
„teatru al teatrelor" în București, 
unde în decursul unei stagiuni să se 
perinde în turneu teatrele din regiuni 
ni se pare foarte utilă, ea dînd posi
bilitatea tuturor artiștilor din țară 
să-și facă cunoscut și apreciat talentul.

Desigur că o asemenea circulație a 
valorilor nu poate fi lăsată sub semnul 
întîmplării. Ea presupune o organiza
re atentă pentru ca toți actorii califi
cați să-și găsească o utilizare maximă, 
avînd în vedere că, în mod cert, miș
carea noastră teatrală poate absorbi 
toate forțele artistice veritabile exis
tente.

Aceste noi forme de organizare, 
mai elastice, ar da posibilitatea regru
pării unor colective artistice pe baze 
mai

• Teatrul de operă și balet: 
LOHENGRIN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNA — 
19,30 și la Sala Palatului : SE
CRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : IN- 
șir-te mărgărite — 15, 
MARIA STUART — 19,30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI
— 16, DINU PĂTURICA — 20.
• Teatrul de Comedie : ȘEFUL 
SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra” (sala din B-dul Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ALE CAR
NAVALULUI — 15,30, UN
TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : CANDIDA — 15,30, 
FII CUMINTE, CRISTOFOR !
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 
3.3.3. — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Teatrului evreiesc de stat): 
omul Care a văzut moar
tea — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea’: 
INELUL LUI JUPITER — 20.
• Teatrul Mic : HANUL DE LA 
RĂSCRUCE — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : SIN-
ZIANA ȘI PEPELEA — 9,30,
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR
— 15,30.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale” : SEARA DE TEA
TRU ROMANESC — 20.
« Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : PACALA — 
17, (sala Palatului Pionierilor) : 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victo
ria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : CU PI
CIOARELE PE PĂMÎNT — 20.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 19,30.

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 21,15, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 10,15; 
12,30; 15,15; 17,45; 20, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : REPUBLICA — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : DOINA (completare Ritmuri și 
imagini) — 14; 16,15; 18,30; 20,45, AURORA (completare Romanțe aspre) 
— 9,30; 11,30; 13,45; 16, VICTORIA (completare Viile și vinurile Ro
mâniei) — 9; 11,15; 13,30; 15,45.
• ȘTRENGĂRITĂ — 10; 12; 14; SPIONII — 16,30 ; CINE A UCIS 
PE MOȘ CRĂCIUN — 19; 21 — CINEMATECA.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,30; 21, 
EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9,15; 11.30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop: -------------
(completare Hieroglifele pămîntului) — 8,30;
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16,15;
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• UMBRELELE DIN CHERBOURG :
18; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE :
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10; 11,45.

FESTIVAL 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, 

18,30; 20,45, FLAMURA — 9;

CENTRAL — 9,30; 12,15; 15,15;
UNION — 15,15; 17,45; 20,30.*

raționale.

Anchetă organizată de 
Andrei BĂLEANU, 
CONSTANTINESCU, 
DIMA

cinema
• MONDO CANE (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE -» 
13,45; 17; 20,15, MUNCA — 16; 19,30, COLENTINA — 15,30; 18,45.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA ! : DACIA (completare Zeii 
locuiesc în junglă) — 8,45 — 14,45 în continuare ; 16,45; 18,45; 21.
• ÎNTRE DOI : BUZEȘTI (completare Zece minute în lumea fluturilor)
— 15,30; 18; 20,30, VICTORIA (completare Viile și vinurile României) — 
18,15; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : BUCEGI (completare Romanțe aspre)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CERUL ȘI IADUL: LUMINA — 9,30; 
15,15; 19,15.
e DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : UNIREA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMA DIN MORISVILLE : TOMIS (completare Zece minute 
in lumea fluturilor) — 18,15; 20,30; VOLGA (completare Orizont știin
țific nr. 9) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FLOREASCA (completare Poveste pe 
un metru pătrat) — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• FIDELITATE : FLOREASCA (completare Poveste pe un metru 
pătrat) — 20,45.
• ÎNCURCĂTURĂ BLESTEMATA : VITAN (completare Pe urmele 
unui reportaj) — 15,30; 18; 20,30.
• GENTLEMANUL DIN COCODY — cinemascop ! FLACĂRA (corn, 
pletare Vulpea) — 15,30; 18; 20,30.
• ZILE RECI : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI — 15,30ț 
18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : LIRA — 15,15; 18; 20,45.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : VIITORUL (completare A 6-a seshine 
a Marii Adunări Naționale) — 15,30; 18; 20,30.
• R1DEM CU STAN ȘI BRAN : CRlNGAȘI (completare Orașul inter
zis) — 15,30; 17,45; 20,15.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

I Condiția intelectuală 
\a studentului

(Urmare din pag. I)

uneifurii, descoperirea 
vocații, intervenția mode
latoare a unui maestru 
ne clarifică drumul și e- 
voluția proprie. Sîntem 
conduși inevitabil la o 
specializare, prin adînci- 
rea și intensificarea mun
cii formațive. Incepînd 
să știm ceva propriu- 
zis, crește încrederea în 
capacitatea personală 
de rezolvare a exigențe
lor sociale ; crește coefi
cientul de adaptare, în
tregul sistem bioenerge
tic și volițional se tonifi
că. Tînărul a devenit din 
imitator și asimilator de 
cunoștințe, creator de noi 
valori. Conștiința propriei 
personalități ne desco
peră o nouă realitate. 
Această eventualitate 
este de regulă umbrită 
și în unele cazuri anula
tă de drama limitării prin 
specializare. Oricare vor 
fi avantajele specializă
rii ea conduce într-un fel 
sau altul la o frustrare 
de imensa și infinita va
rietate a lumii. De unde 
necesitatea corectării a- 
vantajului specializării, 
prin cultura generală.

S-a scris mult și se va 
scrie încă despre aceas
tă problemă. Am făcut-o 
și noi în cadrul unui stu
diu. Oricare ar fi punc
tul de vedere adoptat, 
rămîne certă necesitatea 
unui grad corespunzător 
de cultură generală. A- 
doptînd specializarea ca 
o condiție obligatorie a 
societății moderne, cul
tura generală poate fi 
realizată în timpul liber 
după valențele personale 
ale fiecărui dintre noi. 
CunoBC numeroși tineri 
care specializîndu-se în 
științele naturii, frecven
tează poezia, artele gra
fice și muzica, devenind

unii dintre ei creatori în 
aceste domenii. In acest 
fel și-au desăvîrșit per
sonalitatea și au atins 
un înalt grad de expre
sie umană.

Apare mai comună și 
mai frecventă cultura ge
nerală conexă sau „ve
cină" specialității. Inter- 
pătrunderea științelor, a- 
pariția științelor de gra
niță și a celor multidisci- 
plinare, ușurează drumul 
spre acest tip de cultură 
generală foarte caracte
ristic epocii noastre. Ti
nerii în formație pot 
găsi, în aceste domenii 
ale științei și culturii, nu 
numai o recoltă vastă de 
idei și fapte, dar și noi 
Perspective și satisfacții 

n Institutul ce îl conduc, 
lucrează tineri care au reu
șit să învingă limitarea, 
uneori mutilantă din punct 
de vedere spiritual, a 
specializării înguste, prin 
însușirea unei culturi ge
nerale vaste. Personalita
tea lor este armonioasă, 
iar capacitatea lor crea
toare ca specialiști, este 
superioară.

Am depășit oarecum 
prin exemplele comen
tate perioada studenției, 

inutil pen- 
marcat astfel 

procesului 
referim și în

complementare, adînci- 
rea lecțiilor de speciali
tate, acel proces de pă
trundere pentru totdea
una în ființa noastră a 
fondului permanent al 
culturii, științei și artelor.

Unii dintre cititorii a- 
cestor gînduri se pot aș
tepta la indicații concre
te. Dar problemele sînt 
atît de personale încît 
nu se poate discuta de- 
cît în generalitate. Preo
cupat în perioada mea 
de formație de folosirea 
optimă a timpului am in
vestigat cu tenacitate 
mijloacele de realizare 
a acestei năzuințe. Po
sibilitățile sînt în epoca 
noastră cu mult mai nu
meroase și accesibile, 
dar dificultățile par să fi 
crescut în egală măsură. 
Una dintre acestea îmi 
pare a fi creșterea con
siderabilă a literaturii 
de specialitate și a celei 
de cultură generală. 
Timpul în schimb a ră
mas același, iar posibi
litățile cerebrale ale min
ții omenești neschimba
te. Atunci ? Soluția exis
tă și se găsește în căile

de adaptare la noile sf- 
fuații. Specia umană a 
rezistat și pe această 
cale la cele mai dificile 
condiții de mediu.

Informatologia ne va 
pune la îndemînă noi 
mijloace de stăpînire a 
informațiilor în unitatea 
de timp ce o avem la dis
poziție. Trebuie să 
vățăm să citim mai 
pid, să conspectăm 
esențial, să conexăm 
ganic noul la vechi, 
reînnoim continuu gindi- 
rea noastră, să folosim 
stenografia electronică și 
alte noi mijloace tehnice 
de comunicare. Se elibe
rează astfel timpul pen
tru a gîndi materialul 
acumulat. în treacăt fie 
spus, mai sînt multe de, 
făcut pentru a ușura '■is,' 
face accesibilă o inf* 
mație rapidă și de dife
rite dimensiuni, de la dic
ționare la tratate, în do
meniile fundamentale ale 
culturii, înțeleasă în sen
sul cel mai larg și pînă 
la transmiterea cît mai 
operativă a aparatului 
informațional.

Personalitatea nu se 
poate forma din neant. 
Pietrele ei de construcție 
sînt cunoștințele, ideile 
și afectele, cu un cuvînt, 
cultura, al cărui proces 
asimilator determină în 
dinamica lui formarea și 
cultivarea personalității.

în
ro
la 

or- 
să

N-a fost 
tru că am 
permanența 
la care ne 
anii maturității. De fapt 
el se bazează și continuă 
ceea ce s-a construit 
adolescență și anii 
început ai maturității.

în acest moment 
trebui să ne oprim și 
supra timpului ca factor 
esențial în existența 
noastră. Timpul biologic 
ne definește ca ființe, cel 
social ca cetățeni și pro
ducători de bunuri mate
riale și spirituale — în- 
tr-o unitate de timp se 
desfășoară totul 1 In ti
nerețe îl risipim adeseori 
cu o naivă inconștiență, 
ca și cum am fi eterni 1 
în definirea a ceea ce 
am numit la începutul e- 
seului nostru evoluția 
conștientă, se integrează 
obligator noțiunea timpu
lui cu potențialul ce-1 in
clude în viața noastră.

Organizarea învăță- 
mintului universitar și 
planurile de învățămînt 
ne oferă un cadru obli
gat în care se încadrea
ză activitatea noastră. 
Numai ignorarea acestui 
ghid poate determina 
pierderi. Dar rămîne to
tuși la arbitrarea noastră 
timpul liber, asupra 
ruia putem decide 
tr-un fel sau altul, 
gramul individual 
tot atît de important ca 
și cel didactic. In el se 
concentrează 
asupra cărora 
medităm. Aci 
șoară trecerea 
lunilor, răgazul, 
și mișcarea;

în 
de

ar 
a-

că- 
în- 

Pro- 
este

posibilități 
trebuie să 
se desfă- 
anilor și a 

odihna 
lecturile

La cinematograful UNION

Program de filme de animație
în săptămîna 13—19 martie a.c., la cinemato

graful Union din Capitală va fi 
în spectacolul de la orele 18, 
filme de animație românești 
program :

— Cintec de leagăn — film 
pușa și regia : Bob Călinescu.

— Surîsul sfinxului, scenariul 
Ionescu.

— Umbra, film de cartoane 
nariu, grafică, animație și regie : * Laurențiu 
Sîrbu.

— Cinci săptămîni în balon, film de cartoane 
decupate, scenariul : Anda Boldur; desenele și 
regia : Olimp Vărășteanu.

— Muntele : Scenariul și regia : Paul Ma- 
teescu.

— Unde este mama 1 (R.P. Chineză).
— Regele junglei și Corida (R.P. Polonă).

prezentat zilnic, 
un program de 

și străine. în

de păpuși. Pâ-

și regia : Marin

decupate. Sce-

tv
15,30 — Fotbal : întîlni- 

rea de fotbal dintre echi
pele Dinamo București și 
Dinamo Pitești. Transmi
siune de pe stadionul 
Dinamo din Capitală. în 
pauza meciului : filmul 
„Ciclon, anticiclon, fron- 
mici : Cioca, Boea, Coca :turi". 18,00 — Pentru cei ___ ______ _ _ _ __ _ .

Cine-i vinovat ? Scenariu de Margareta Niculescu' 
18,25 .— Pentru tineretul școiar : „Aplauze pentru 
colegii noștri". Spectacol prezentat de pionieri și 
elevi din Constanța. 18.50 — Publicitate. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,20 — Buletinul meteoro
logic. 19,30 — Cîntă solista de muzică ușoară Doina 
Badea. 19,50 — Felicitări muzicale. 20,00 — Teic- 
enciclopedia. 21.00 — Film serial : Baronul. 21,50 — 
Studioul mic : „Accidentul" partea a Ii-a, de 
Camil Baciu. în distribuție : Valeria Gagialov, Vic
tor Rebengiuc, Constantin Rauțki, Gheorghe Cozo- 
rici, Mircea Albulescu, Matei Alexandru. 22.40 — 
Telesport. 23,00 — Telejurnalul de noapte.

r
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Uriașul ridică ochii spre cer. Privi lung, 
cu dușmănie norul de plumb și trimise în 
sus spre el niște înjurături. Ploaia' era 
deasă. Picăturile îi cădeau pe ceafă și se 
rostogoleau pe spinare în jos. Stătea aple
cat peste dantela împletită din fier beton 
cu cleștele patent în mînă și socotea, nu
măra distanțierele dintre plasele de sîrmă.

— Aici sînt rare distanțierele... Dați-mi 
un distanțier.

Nu desluși nici un zgomot, nici o miș
care în spatele lui. Iși șterse cu dosul pal
mei picăturile de ploaie care coborau de 
pe frunte, de pe pomeți în spre bărbia care 
îi tremura de furie.

— Dați-mi un distanțier, țipă el.
In groapa unde echipa lui Baldovin pre

gătea armătura pentru ridicarea stîlpului 
16, în afară de el, uriașul, nu mai era ni
meni. Ploaia îi alungase pe toți.

— V-a speriat ploaia domnișorilor ?
Se uită în sus, pe mal, și ochii începură 

să înoate în ‘ apa ce i se scursese de pe 
sprîncene. Iși adună genele, își strînse cît 
putu pleoapele și, tocmai în momentul cînd 
întinse mîna după un distanțier, simți în 
umăr o izbitură. Urmă un uruit trist, îns- 
păimîntător. Baldovin se repezi spre malul 
ros de ape care aluneca acum spre el, 
peste el, peste broderia de fier beton. Se 
propti cu toate puterile lui în malul care 
aluneca, se tîra în jos viclean, ca un șarpe. 
Cînd dădu de rezistența uriașului, începu 
să se reverse, să cadă mai domol, prin locu
rile unde nu găsea împotrivire. Malul oprit 
de spinarea lată a lui Baldovin mai în
cercă de cîteva ori să-1 răzbească, să-l a- 
runce cu dușmănie între împletiturile de 
fier beton, dar nu reuși. Se fărîmă în două 
și se rostogoli în stînga și în dreapta lui.

Obosit, Baldovin se așeză pe marginea 
cofragului și-și ridică fața în sus spre cer. 
își descheie nasturii salopetei, își desfăcu 
și cămașa pentru ca picăturile de ploaie 
să-i răcorească pieptul.

Cerul își desfăcuse baierile și vărsa po
top de ploaie. Zigzagurile luminoase își 
descărcau electricitatea în jurul oamenilor 
adăpostiți pe sub streșini. Cei mai slabi de 
înger își făceau cruci, mari de Vlașca.

— Ajunge, doamne I
— Lasă bă, să plouă... la toamnă dacă nu 

o să ai ce să fierbi în tuci, o să-1 întrebi pe 
ăl de îi trimiți tu rugăciuni acum de ce 
n-a plouat. Lasă să plouă...

— Să plouă, dar nu la noi aici pe șantier.
Constructorii noii hale de la prelungirea 

laminoarelor se adăpostiseră pe unde au 
apucat. Săpătorii își strînseră sculele. Le 
dădeau în primire magazionerului.

Ploua cu picături mari. Picăturile, cînd 
cădeau în băltoace, făceau bășici și construc
torii priveau necăjiți spre cer. Le strica 
rosturile ; le dădea această ploaie toate 
planurile peste cap.

Maistrul Manea, cu o pelerină de ploaie 
aruncată peste umeri, venea dinspre Blu- 
ming, ocolind băltoacele. Cînd ajunse în 
dreptul fierarilor lui, betoniști, își caută și 
el loc mai la adăpost și uitîndu-se spre 
norul greu, zise :

— Cei de la stîlpul 16... După ce stă 
ploaia aducem două motopompe, scoatem 
apa din groapă și terminăm armătura... 
Mîine trebuie ridicat neapărat stîlpul. Ră- 
minem dacă e nevoie și la noapte... Zam
fire, tu ai glugă la pelerină, caută-mi un 
electrician de la întreținere. Spune-i să vină 
la mine. Se uită după Zamfir pînă acesta 
dispăru după colțul magaziei de scule, apoi 
continuă :

— Mai aveți mult la stîlpul 16 1
— Dacă nu începea ploaia, poate că acum 

era gata... Că pe șef l-am, găsit azi dimi
neață în groapă. Nu știu cînd venise.

— O fi dormit pe șantier, își dădu cu 
părerea un lungan care-și sprijinea bărbia 
în coada unei lopeți.

Abia acum se dezmetici maistrul Manea.
— Dar unde Vă este șeful î Unde e Bal

dovin ?
Cei întrebați dădură din umeri. Maistrul 

Manea porni prin ploaia deasă cu picături 
mari spre groapa stîlpului 16.

— Dacă vine electricianul, spuneți-i să 
pregătească niște reflectoare.

Baldovin, cu picioarele în apa care îi 
acoperise de mult gleznele și urca în sus 
spre genunchi, broda nepăsător, în cofraj, 
barele de fier-beton. Cu bărbia, cu dinții 
ținea fierul îndoit în poziția care avea 
nevoie, apoi cu bucăți de sîrmă subțire, 
răsucite în patent, în cleștele patent, fixa 
piesa.

— Baldovine !
Nu ridică de loc privirile înspre locul 

de unde își auzise numele. Era ud pînă 
la piele. Picăturile de ploaie îi cădeau pe 
ceafă. De acolo se rostogoleau pe spinare 
în jos. Auzi în spatele lui niște plescăituri. 
Se uită pe sub braț și văzu că se apropie 
de el niște cisme de cauciuc. După ce 
răsuci puternic cu patentul capetele de 
sîrmă și le îndoi în interiorul cofrajului. 
își răsuci spre cel care venise fata lui 
mare, osoasă, acum leoarcă de apă.

Meșterul se uita la el cu niște ochi care 
nu prevesteau, în nici un caz, pace.

— Tu ai înnebunit, Baldovine ? Baldovi
ne imediat îți fac acte de internare, la 
Zam, la casa de nebuni.

— De ce nea Maneo ? Ce-am făcut ?
— Ce te-a apucat „eroismul" ăsta ?... Hai

sus. . ....Baldovin îndreptă un distanțier dintre 
cele două plase de sîrmă ale armăturii și 
după ce îndoi un cui din cofrag zise :

— Nu e nici un fel de eroism, meștere. 
Mîine trebuie ridicat stîlpul...

— Pînă mîine dimineață se oprea ploaia 
asta.

E
Meșterul Manea abia acum descoperi buza 

taluzului știrbită, abia acum văzu pămîn- 
tul, bolovanii de lut rostogoliți în jurul 
lucrării.

— Dar aici ce s-a petrecut ? Cînd a 
căzut malul ?

Baldovin ridică sfios privirile spre meș
terul lui și răspunse :

— Mai adineauri.
— Tu erai aici ?
— Am avut noroc, meștere, că am fost 

aici. Mîine nu se mai putea ridica stîlpul... 
Dacă se întîmpla să cadă malul peste 
armătură, aleluia.

Meșterul nu se clinti din loc pînă cînd 
nu-1 văzu pe Baldovin sus pș mal. Se 
mai uită încă o dată la știrbitura taluzului, 
la cei cîțiva metri de pămînt desprinși din 
mal, la bolovanii din jurul cofrajului și 
urcînd scările, zise :

— Baldovine, Baldovine, povestea asta o 
să te coste trei zile din salariu... Fugi la 
vestiare. Faci o baie fierbinte, te îmbraci 
bine și te duci acasă.

înaintau amîndoi prin ploaia care nu 
voia de loc să se oprească.

— Și pelerină de ploaie de ce nu ai 
Baldovine ?

— N-am găsit nici una pe măsura mea 
la magazie.

— Și cum de n-a căzut malul pe armă
tură ?

— M-a văzut acolo și s-a speriat de mine.
— De ce nu te-ai adăpostit și tu de 

ploaie, Baldovine ?
— Din cauza dumitale, nea Maneo.
Manea îl prinse de braț și-1 opri în loc.
— De ce din cauza mea ?
— Păi îmi dădeai drumul să plec acasă 

pînă nu terminam lucrarea ?... Eu nu pu
team rămîne. La ora 6 trebuie să-1 iau 
pe Mihăiță de la cămin. Fix la ora 6 se 
postează la fereastră. Dacă întîrziam se 
supăra pe mine. Nu terminam pînă la 6... 
Meștere mi se pare că și dumneata trebuie 
să mergi cu mine să faci un duș fier

binte... Bem după aia cîte o sută de rom 
și nici pe dracu n-o să avem... își strînse 
buzele de parcă i-ar fi lăsat gura apă. 
Continuă : — Dacă vor depășiri, pot monta 
și în noaptea asta stîlpul. Noi ne-am făcut 
datoria.

Cu o umbră de spaimă în glas, meșterul 
zise :

— Măi Baldovine, dacă te prindea malul 
ăla acolo dădeam de dracu și tu și eu. 
Tu dădeai ortul popii, eu intram la apă.

— Dacă !... Dacă ăsta e porc de cîine, 
meștere.

Trecură pe lîngă șopronul unde se adă
posteau săpătorii și oamenii din echipa lui 
Baldovin.

— După ce stă ploaia, duceți-vă și scoa
teți pămîntul care s-a surpat, spuse uria
șul oamenilor lui și continuă drumul ală
turi de meșterul Manea.

— Care pămînt ? întrebă, alergînd după 
el, cel mai tînăr din echipă.

— E niște pămînt în jurul armăturii.
Tînărul se opri în loc, își înălță umerii 

a nedumerire și văzînd că șeful nu-i mai 
dă nici un fel de lămuriri suplimentare o 
luă la fugă spre locul uride se adăposteau 
tovarășii lui.

— A zis să scoatem pămîntul.
— Ce pămînt ? se mirară ceilalți.
Apărură atunci Zamfir și electricianul.
— Ce are maistrul vostru cu mine ? se 

rățoi electricianul la oamenii lui Baldovin. 
Ce, eu sînt la cheremul tuturor ?

— Zicea că trebuie să instalezi niște re
flectoare la stîlpul 16.

■— Ia să mă lăsați în pace... Și văzînd 
că meșterul Manea intră în vestiar, alergă 
prin ploaie într-acolo.

Se întoarse după numai două minute:
— Băi ăștia, după ce stă ploaia o roiți la 

groapa stîlpului 16 și scoateți pămîntul... 
Nu știu ce pămînt și p-ormă treceți pe la 
muncă și salarii să vă ridicați plicurile cu 
prime... Ce eroism ați- făcut băi ăștia de 
v-a trecut la prime ? Și zeflemistul elec
trician îi lăsă pe oamenii lui Baldovin 
uitîndu-se unii la alții încurcați.

Ploaia nu se opri de loc. Se stîrni și un 
vînt destul de rece pentru aceste zile de 
primăvară. Batea ploaia in rafale și-i fă
cea pe trecători să se ascundă, să caute 
adăposturi.

Baldovin, acoperindu-1 pe Mihăiță sub 
pulpanele fîș-fîșului, ocolind băltoacele, 
înainta făcînd halte sub fiecare prelată 
întinsă deasupra vitrinelor.

Soarele, acum fără putere, pentru că era 
spre asfințit, căuta să spargă plafonul de 
nori, dar nu reușea. Norii întinși peste 
cerul apusului erau roșii.

— Mîine o să fie frumos, își spuneau 
oamenii.

Uite, vrea soarele să se uite înapoi. 
O să fie frumos mîine.

în stație apăru mașina de O.M. Șoferul 
deschise ușa din față și Baldovin se urcă. 
Pentru că era cu Mihăiță în brațe, cineva 
îl invită să ia loc. Refuză.

Prin dreptul clubului. Baldovin simți pe 
braț o mină. Întoarse capul și dădu cu 
ochii de administratoarea blocului, pe care 
el o botezase, numai pentru el, Piaza-Rea. 
O salută fără prea multă plăcere cu o 
mișcare a capului și se întoarse spre Mi
hăiță, care tocmai îi spunea o poezie, cu 
un pitic, pe care o învățase el în ziua 
aia la cămin.

— Nu mi-ați spus că aveți o nevastă 
atît de drăguță, auzi Baldovin vocea Pie- 
Zei-Relc.

Nu dădu nici o atenție pentru un mo
ment, dar cînd simți din nou mîna femeii 
pe brațul lui, se întoarse.

— Poftim ?
— E foarte simpatică soția dumitale.
Șoferul, punînd o frînă bruscă, începu să 

înjure, scoțînd capul în afară, pe șoferul bas
culantei care îi apăru în față după o stradă 
laterală, fără să semnalizeze.

— Idioții, dau carnete de conducere la 
toți cretinii... Nici nu și-au șters bine cașul 
de la gură și gata sînt șoferi.

Baldovin, după ce își găsi echilibrul, strigă 
spre Piaza-Rea :

— Ce-ai spus dumneata ?
Administratoarea blocului burlacilor, 

după ce îi dădu dreptate șoferului, poves
tind și ea celor care n-o ascultau un caz 
cu un șofer care, tot așa. era tînăr și a fă
cut un accident la care a fost martoră, îi 
spuse lui Baldovin, cu o voce care imputa :

— Trebuia să te învoiești și dumneata 
astăzi !

„Femeia asta e nebună ? Ce tot pălăvră
gește?" Ii trecu însă un fior prin șira spi
nării.

Autobuzul se opri într-o stație și pasa
gerii îl împinseră mai în față. La prima 
stație trebuiau să coboare și ei. Foarte tul
burat, Baldovin își făcu loc și i se păru o 
veșnicie pînă cînd șoferul începu să apese 
cu piciorul pe pedala frînei.

Coborî primul, Mihăiță îl întrebă ceva 
dar el nu auzi. Așteptă cu nerăbdare apa
riția femeii și cînd aceasta coborî scara au
tobuzului, o și luă în primire :

— Ce-ai vrut să-mi spui cu învoirea, cu... 
Administratoarea i-o luă înainte :
— Am mai dus o somieră aus, știi ce 

m-am chinuit cu ea...
Ieșit din sărite, Baldovin o prinse cu 

mîna liberă de umăr pe femeie și o scu
tură cît putu :

— Femeia lui dumnezeu, spune-mi cine a 
venit, ce e cu somiera aia pe care ați ur
cat-o sus ?

Speriată, femeia îl privi țintă. Spuse :
— V-a venit soția !
Baldovin oftă. Ascultă cu ochii mari și 

gura căscată, se cutremură, oftă din nou 
și zise t

— Nevasta mea ?
Nedorind să-și dezvăluie în fața acestei 

femei rănile lui sufletești îl strînse pe Mi
hăiță la piept, o lăsă în urmă pe adminis
tratoare și mai mult alergă pînă acasă. Urcă 
scările, cu picioarele lui lungi cîte două și 
chiar trei trepte. Sîngele i se urcase tot 
în obraji. Apăsă pe clanță și cînd descoperi 
că ușa e deschisă încremeni.

Se rezemă fără să deschidă ușa, de tocul 
ușii, își duse mîna la cap și nu știu ce să 
mai facă. Mihăiță, grăbit să mai facă vreo 
cîteva ture cu trotineta pe terasă, alunecă 
încet pe pieptul lui Baldovin și intră în 
casă. /

— Mămica mea !
— Mihăiță !
Cîteva clipe, Baldovin nu mai auzi ni

mic. Rămase acolo, sprijinit de tocul ușii 
pînă cînd Mihăiță apăru în prag, sărind în 
sus de bucurie :

— Tăticule, mămica mea, a venit mămica 
mea !
Ochii lui, mari, luminoși, dar triști se ui
tară Ia copil mai serioși ca oricînd. „A ve
nit mămica mea". Nu îndrăzni să intre. Ca 
să cîștige timp, continuă să-și șteargă tăl
pile pantofilor, cu mișcările lui încete, le
neșe. „A venit mămica mea" Bucuria co
pilului, sincera bucurie a lui Mihăiță, îl 
întoarse pe dos. Mihăiță alerga de la ușă la 
fotoliul unde se înghemuise mămica lui și 
de acolo la ușă.

— Hai, tăticule, că a venit mămica mea.
Baldovin înaintă cu mișcările unui osîn- 

dit la moarte. Iși scoase fîș-fîșul și-l arun
că undeva în hol. Făcu doar un pas, dădu 
ușa de perete și privi aiurea înspre fotoliul 
unde simțea că e cineva :

— Ce cauți aici ?
Femeia căută privirile uriașului încă din 

momentul cînd auzise în hol pașii grei ai 
omului căruia trebuia să-i ceară ajutor. 
Cînd auzi vocea răstită a acestuia, o umbră 
și mai neagră i se întinse pe față. Iși lăsă 
ochii în jos și nu răspunse nimic.

Mihăiță aduse în mijlocul camerei troti
neta și pantofii noi și începu să se laude :

Nicutd TĂNASE

— Mămico eu știu să mă dau cu troti
neta... Vii cu mine pe terasă să vezi cum 
mă dau ?

— Ce cauți aici ?
— Mămico eu mă duc pe terasă, veniți și 

voi ? Vii tăticule ?
Copilul nu primi nici un răspuns. Iși luă 

trotineta și ieși.
— Ce cauți aici, întrebă pentru a treia 

oară Baldovin.
Femeia se uită cu teamă la bărbia omu

lui care tremura de furie. Iși luă inima în 
dinți și zise înghițind un oftat :

— Vrei să stai jos ?
Baldovin se încruntă și mai tare, dar după 

ce își scoase din buzunar pachetul de țigări, 
chibriturile și după ce așeză mai la înde

Pe eroul acestui roman — din care se publică acest fragment 
— l-am cunoscut cu ani în urmă la Huneaoara. Se număra prin
tre constructorii de nădejde ai blumingului. Venise aici, de 
undeva dintr-o mahala a Bucureștiului. Provenit dintr-o familie 
dezorganizată, Baldovin — „Uriașul" — a avut parte de o 
copilărie aspră, petrecută între haimanalele cartierului ; viața 
l-a făcut un „colțos", un huligan pe care — în urma unei încăie
rări — justiția l-a condamnat la cîțiva ani de închisoare.

După ispășirea pedepsei a venit pe șantier la Hunedoara. 
Munca pentru ridicarea noului obiectiv industrial, încrederea pe 
care i-au arătat-o tovarășii săi de muncă îl schimbă, treptat, 
fac să i se descopere fondul bun, trăsături de mare curățe
nie morală. O întîmplare — o vizită la un prieten din copilă
rie — îi pune în evidență și mai pregnant aceste calități. In 
casa prietenului său întîlnește aceeași situație care i-a întune
cat, pe vremuri, copilăria. Soția prietenului, dornică de o viață 
ușoară, își împinge soțul la fapte necugetate, ia delapidare. 
Justiția își face datoria, îl condamnă, iar soția rămasă singură, 
cu Mihăiță — un copil de 4—5 ani — continuă să ducă aceeași 
viață ușoară ca mai înainte, de astă dată „sub aripa" altor 
bărbați, dezinteresîndu-se total de creșterea și educarea copi
lului. Ce va ajunge peste ani Mihăiță ? Va trăi oare copilăria 
mea de odinioară — se întreabă Uriașul ? Perspectiva că s-ar 
mai putea repeta „cazul" său îl tulbură. Uriașul se descoperă 
om — om cu răspunderi nu numai față de propria sa viață, ci 
și față de societatea, de destinele celor din jur. Cere mamei 
să-i încredințeze lui copilul spre creștere.

Prezența copilului face și mai plină viața acestui om, îi îm
bogățește sufletul cu sentimente noi, cu responsabilități noi. 
„Uriașul" se recuperează nu numai pe el și pe copil, dar în
cearcă — cu mijloace mai mult sau mai puțin eficiente — să 
recupereze și familia destrămată a prietenului său.

nu mă iubiți!
FRAGMENT ROMAN

mină o scrumieră, se așeză nehotărît pe pat. 
Iși aprinse cu mișcări nervoase o țigară și, 
privind in altă parte, zise pierdut :

— Ai venit să-1 iei pe Mihăiță ?
Femeia înghiți în sec și simți cum i se 

rostogolește pe obraz o broboană de su
doare. O prinse sub bărbie și o strivi cu 
podul palmei.

Zise :
— Am venit la tine...
Obrajii lui Baldovin se înroșiră. „Am 

auzit bine ?", se întrebă el.
— Am venit la tine...
II dezmeticiră niște bătăi în ușă. Tinîn- 

du-și răsuflarea, strîngîndu-și tare buzele 
se îndreptă spre hol. Deschise ușa.

— Mă numesc Neagu Mircea și sînt co
respondentul regional al Radioteleviziu- 
nii... îl caut pe tovarășul Ilie Baldovin,

— Eu sînt, răspunse Baldovin.
Ochii lui mari, întunecați, deveniră și mai 

întunecați. își mișcă umerii, brațele, își 
nușcă tot corpul, la fel ca un înotător cu
prins de un cîrcel.

Auzi :
— Trebuie să stau de vorbă cu dum

neata... Se poate ?
Corespondentul Radioteleviziunil pentru 

regiunea Hunedoara făcu un semn, din care 
Baldovin înțelese că trebuie să-1 invite pe 
musafir înăuntru. Corespondentul continuă:

— Radioteleviziunea română inaugurează 
o nouă emisiune „ora faptelor deosebite...” 
Intr-un sfert de oră, o jumătate, ori maxim 
e oră ați scăpat de mine... Putem intra ?

— Nu.
Baldovin spuse acel „nu" încruntat.
Corespondentul schimbă magnetofonul 

dintr-o mînă în cealaltă.
— Am înțeles, aveți pe cineva... Mergem 

atunci la biroul administrației. Ori poate la 
mine... Stau pe aripa cealaltă.

Tulburat, Baldovin intră în hol își luă 
fîș-fîșul, deschise ușa dormitorului. Femeia 
stătea înghemuită în fotoliu cu privirile 
rătăcite printre păpușile lucrate de 
Baldovin.

— In cămară o să găsești ceva de mîn- 
care... Să-i mai dai ceva să mănînce și 
lui Mihăiță, cînd vine de la joacă. Să nu-1 
mai lași mult... E aici pe terasă.

Atît auzi mama Iui Mihăiță și cînd des-
chise ochii văzu doar tăbliile ușii.
• • • • « « 4 4 4 4 4 « • *
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Străzile erau pustii. Rar mai apărea cîte 
o siluetă. Cîte un paznic din ghereta lui. 

se plimba în jurul gheretei ca să alunge 
somnul. Să scape de plictiseală. Un cocoș 
citadin anunța dintr-un balcon că nu mai e 
mult pînă la ziuă.

Se descărca un furnal. Arcuri de lumină 
se întindeau pe tot cerul Hunedoarei. Su- 
flantele furnalelor aveau acum o bătaie mai 
puternică. încolo spre Răcăștie cerul era 
aprins. Cocsarii descărcau și ei bateriile. 
Coșurile cuptoarelor Siemens-Martin trimi
teau în sus gazele arse. Mirosea a fontă 
topită. Mirosea a oțel ars, a cocs încins.

Baldovin stătea pe banca din fața blocului 
burlacilor. Auzi și el cocoșul care anunța 
sosirea zorilor. îl cuprinse frigul. Se ridică 
de pe bancă. își aprinse o țigare. A cita ? 
Cîte țigări fumase aici pe banca din fața 

blocului în care nu avea curajul să intre ? 
Aproape un pachet.

„N-am curaj să intru în casa mea ?•
Trase un fum adine. Se scutură. Un fior 

îi trecu prin tot corpul.
„A trecut moartea pe lîngă mine." Rise 

și mai făcu cîțiva pași în jurul băncii Ca 
să-și dezmorțească oasele. Se uită din nou 
spre camera lui. Lumina era aprinsă și 
acum.

„De ce nu doarme ? De ce nu s-a culcat 
putoarea ?”

Măi trase un fum. începu să zgîrie cu 
unghia pe spătarul băncii.

„Am eu dreptul s-o fac putoare ?"
Se uită pe cer la niște nori de fum care 

se lățeau, care alergau besmetici.
„Ce vrei femeie de la mine ? De ce ai 

venit ?... Ea ce-o să spună ? Chiar ce-o să 
spună ? Vreau să fiu lîngă Mihăiță. Mihăiță 
a fost lîngă tine..."

Se răsuci în bancă.
„De ce ai venit".
îi păru rău că nu s-a îmbătat.
„Trebuia să mă îmbăt... Și dacă mă îm

bătăm ?.„ Ce cauți femeie la mine ?
îl treziră niște pași. Niște pași grăbiți. Ve

neau din sus, dinspre ultimul bloc. Trecă
torul cînd descoperi umbra de pe bancă, 
ocoli prin mijlocul străzii. Mută valiza în 
cealaltă mînă și, cu teamă, zise spre Bal
dovin, care se ridicase :

— Bună dimineața.
— Nu știi cît e ceasul ? întrebă Baldovin.
Trecătorul, speriat de-a binelea. traversă 

pe celălalt trotuar și fără să se uite la ceas 
strigă :

— Aproape patru.
Răcoarea dimineții îl făcu pe Baldovin 

să-și strîngă umerii, să-și înghesuie gîtul 
sub gulerul ridicat al fîș-fîșului. Aprinse de 
la chiștoc altă țigare. Se uită din nou spre 
fereastra, singura fereastră luminată a 
blocului.

„De ce nu s-a culcat pînă acum ?*
Deodată fața 1 se lungi. Umerii îi căzură 

la locul lor. Rămase cu ochii ațintiți spre 
fereastra luminată.

„Dacă a plecat și a lăsat lumina aprinsă ? 
Dacă a plecat și l-a luat și pe Mihăiță ?"

Speriat, alergă spre intrarea blocului. Nici 
nu știu cînd ajunse în fața ușii. Stătu cîteva 
clipe ca să-și revină. Apăsă încet, pe clanță. 
Ușa era deschisă. Crăpă puțin ușa. Mihăiță, 
cu genunchii la gură, dormea cu nasul turtit 
în tăblia studioului.

— Te-am așteptat, auzi Baldovin, care 
acum răsufla ușurat.

— De ce nu te-ai culcat ? se trezi Bal
dovin vorbind.

— Te-am așteptat. Auzi el din nou.
— Am venit să-1 iau pe Mihăiță... Tre

buie să-1 duc la cămin...

— E devreme. Nu e nici patru... Unde ai 
fost pînă acum ? Te-am așteptat.

Baldovin se rezemă de tocul ușii. Se uită 
întii la pantofii cumpărați de el pentru Mi
hăiță. Erau în poalele femeii. Se uită apoi 
la trotineta rezemată de fotoliul în care stă
tea mama lui Mihăiță. Uriașul își aduse 
aminte că o găsise și o lăsase în același loc.

— De ce ai venit la mine ? Ce cauți aici 7 
Femeia îi întinse un petec de hîrtie. Bal

dovin îl luă și citi în gînd :
„Vă rugăm să veniți mîine seară. între 

orele 18—19, la secția de miliție...”
11 mototoli în palma lui mare și-l aruncă 

spre ușă.
— De ce...
Tăcu. Cîțiva fluturi de noapte dădeau tîr- 

coale globului sub care un bec lumina încă
perea. Baldovin îi urmărea în zborul lor. Se 
uită, apoi, în ochii femeii. Avea impresia că 
privește în interiorul unui cuptor în fier
bere. In interiorul unui cuptor Siemens- 
Martin. Clipi de citeva ori. își ridică iar 
privirile spre glob.

— Și ce ai de gînd să faci ?
— Nu știu.
— Vrei să muncești ?
— Și douăzeci și patru de ore pe zi... 

Vreau să fiu lingă Mihăiță și...
— Gîndește-te bine, îi tăie vorba Bal

dovin.
— De cîteva zile mă tot gîndesc... Aici nit 

mă cunoaște nimeni.
— Te cunosc eu, zise cu răutate uriașul.
— Sînt în stare să mătur și străzile... Nu 

știu cine ești. în puterea lui dumnezeu nu 
mai cred de mult... Nu ești trimisul lui 
dumnezeu. Ești un om ca și mine. „Inche- 
ie-ți nasturii capodului. putoare..." Ții minte 
vorbele astea. Tu mi le-ai spus. Eram beată. 
M-am trezit. M-am trezit nu numai din be
ție. Ai fost primul bărbat care nu a vrut 
să mă vadă goală. Goală nu numai de veș
minte...

— Vrei să muncești ?
— Da.

Sirena combinatului siderurgic suna în 
toate diminețile de cinci. Era cinci de di
mineață. Mihăiță se intoarse pe partea cea
laltă. Femeia se ridică din fotoliu, îl aco
peri și rămase în picioare lingă pat.

— Au vorbit de la miliție cu directorul 
uzinelor Semănătoarea pentru angajarea 
mea... Le-am spus că viu aici la Hunedoara. 
M-au întrebat și de copil... Primisem chiar 
în ziua aia scrisoarea de la tine... Le-am 
spus că m-am decis să viu la Hunedoara. 
Mi-au dat o foaie de drum și un pilc pen
tru comandantul miliției de aici.

— Cît o fi ceasul ?
Baldovin deschise fereastra.
„Ciudat lucru mai e și viața asta."
Privea afară Pe undeva prin spatele blo

cului, soarele urca spre Hunedoara. Venea 
să dea bună dimineața oamenilor.

„Ciudată mai e lumea !“.
Inspirînd de multe ori, cu lăcomie, aerul 

răcoros al dimineții, așezîndu-se pe perva
zul ferestrei, zise :

— Scoate-ți lucrurile din valiză... Scoa- 
16-1 pe Mihăiță. Trebuie să-1 ducem la că
min. Mergi cu mine să-ți arăt unde e că
minul. Pe urmă vii și te culci.

— Nu mă culc. Mă duc la miliție să mă 
ajute să găsesc de lucru.

Baldovin îl găsi pe meșterul Manea în 
biroul dispecerului. Stătu în picioare lîngă 
ușă, pînă cînd meșterul dădu cu ochii de el.

— Neața Baldovine, ce-i cu tine ?...
— Am o rugăminte la dumneata...
Meșterul Manea mai spuse ceva dispece

rului de servici în legătură cu niște mate
riale care ar trebui neîntârziat pe șantier, 
apoi veni lîngă Baldovin.

— Ce te doare uriașule ?
Baldovin îi făcu un semn din care mește

rul înțelese că trebuie să discute intre pa
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tru ochi. 11 luă de braț pe Baldovin și ieși 
cu el pe șantier.

— Te-a găsit aseară Neagu... Simpaticu 
ăla de la Radioteleviziune ?

— Meștere, ajută-mă într-o problemă, 
schimbă vorba Baldovin.

— Ce problemă ?
— Pe șantier știu că e nevoie de mun

citori necallficați.
— Spune-mi ce vrei.
— Să angajezi pe cineva.
— Pe cine ?
— O femeie.
Meșterul îi dădu un ghiont:
— Frumoasă ?
— Nu știu, nea Maneo, poate 0 fi și fru

moasă.
— Unde e ?
Baldovin arătă spre poartă.
— E rudă cu tine ?
— E mama Iul Mihăiță.
Manea ridică din umeri:
— Care Mihăiță ?
Baldovin oftă.
— Care Mihăiță, Baldovine.
— Copilu ăla cu care m-ai văzut atunci 

la „Metalul".
— Aha !... Ziceai că e al tău.
Uriașul rîse amar :
— îmi spune tăticule... Tovarășe tătic. 

Nu e copilul meu. nea Maneo... Am să-ți po
vestesc odată. Vrei să mă ajuți ? O anga
jezi ? Tăcu cîteva clipe. Garantez eu pen
tru ea.

Porniră amîndoi spre poartă.
— Vrei s-o iei în echipa ta ?

Nu.

O toacă bătea, pe undeva prin apropiere, 
de începerea lucrului. Soarele încă de di
mineață prevestea o zi frumoasă. Acum 
zvînta pămîntul răscolit de constructori. Se 
înălța peste dealul Buituri. Din pămîntul 
răscolit ieșeau nori de aburi.

Înainte de a ajunge la poartă, Baldovin 
îl opri pe meșterul Manea în loc :

— Nea Maneo, mai am o rugăminte la 
dumneata.

Manea îl privi puțin încurcat :
— Ce rugăminte mai ai ?
— La stîlpul 16 am terminat... Acum de 

dimineață facem pregătirile pentru turnarea 
betonului la linia laminorului... Am dat 6 
raită pe acolo înainte de a veni la dum
neata. Dulgherii încă n-au terminat... Eu O 
să lucrez cu echipa mea la banc...

— Spune-mi ce rugăminte mai ai?

— Vreau să te rog să mă învoiești de 1* 
ora douăsprezece. Am treabă în oraș...

— Bine... Baldovine, am și eu o rugăminte 
la tine. Hai într-o seară la mine acasă... Fac 
eu rost de un vin bun. Să nu stăm de vorbă 
cu gîtul uscat. Tu nu mai ești Baldovin 
ăla care l-am cunoscut eu. Nu vorbesc de 
priceperea ta. de hărnicia ta de pe șantier. 
De sufletul tău. Pari prea îmbătrînit, prea 
Lătrîn pentru anii tăi.

Baldovin căută prin buzunarele salopetei 
pachetul de țigări. Intîrzie cu răspun
sul. Uitase să-și cumpere chibrituri. Aprin
se țigara de la un tînăr care trăgea după 
el un cărucior încărcat cu electrozi pentru 
sudură.

Meșterul îi urmări din priviri toate miș
cările.

— Cînd vii pe la mine, Baldovine ?
— Cînd faci rost de un vin bun.
Și porniră uitîndu-se unul Ia celălalt, pe 

furiș. Mama lui Mihăiță îi aștepta nerăb
dătoare la poarta șantierului.

E
Tîrziu, aproape de asfințit, isprăvi cu vi

zita medicală, cu toate formalitățile de an
gajare. Mama lui Mihăiță, acum, cu un pa
chet voluminos la subțioară, cobora îngîn- 
durată spre căminul de zi. Uneori se oprea 
în loc, deschidea coperțile legitimației de 
intrare pe șantier și-și citea numele. Abia 
aștepta să ajungă acasă. Să se îmbrace cu 
salopeta și cu șortul de azbest pentru care 
semnase și girase pentru ea, la magazie, 
meșterul Manea.

Iuți atît de tare pasul încît trecătorii se 
opreau în loc și se uitau lung după ea.

Se grăbea. Vroia să-1 ia mai repede pe 
Mihăiță de la cămin și să ajungă înaintea 
lui Baldovin acasă. Să-1 primească pe Bal
dovin îmbrăcată în salopetă.

— De ce n-a venit tăticu după mine, se 
supără Mihăiță.

— Tăticu e acasă. Hal mai repede, Mi
hăiță, că ne așteaptă.

— Dar tăticu meu venea să mă ia de la 
cămin și îmi dădea și o ciocolată... Tu ai 
venit să mă iei și nu mi-ai adus cioco
lată.

Ii cumpără lui Mihăiță o napolitană de 
la chioșcul de dulciuri din piață.

Ajunseră în cele din urmă și în fața blo
cului. Mihăiță se desprinse din mîna mai- 
că-si și alergă pe scări în sus strigînd :

— Am sosit, tăticule.
împinse, apăsînd pe clanță, cu umărul în 

ușă. Bătu în tăblia ușii :
— Deschide tăticule, deschide tovarășe 

tătic... A venit Mihăiță I
Femeia se bucură că sosise înaintea lui 

acasă. Luă de sub ștergător cheia, descuie 
și Mihăiță trecu zburînd prin hol.

— Tăticul meu nu e acasă, și Mihăiță își 
lăsă buzele, posomorit. în jos.

Mama lui Mihăiță desfăcu pachetul cu 
hainele de protecție și intră cu ele în baie.

Copilul se învîrti prin casă, se uită la 
trotinetă, o trase din locul ei, și, simțind că 
ceva este în neregulă, strigă spre baie :

— Tăticul meu nu e acasă, mămico... De 
ce m-ai mințit că e acasă ?

— Vine imediat. S-a dus să cumpere 
ceva, minți ea.

— Ce să cumpere ?
Urmară cîteva clipe de liniște. Mihăiță 

găsi pe masă niște bancnote și începu să 
numere.

— Mămico, banii sînt ai mei ?
— Care bani ?
— Ăștia, și copilul arătă spre masă.
— Stai că viu acum.
Cînd Mihăiță o văzu pe mămica lui ieșind 

din baie îmbrăcată în salopetă aproape că 

n-o mai recunoscu. Se uită la ea cu niște 
ochi mari, mirați.

— Tu ești mămica mea ? înaintă spre ăa 
neîncrezător.

11 luă în brațe și-1 strînse la piept.
— Ce frumoasă ești cu hainele astea... Ce 

frumoasă e mămica mea. Tăticul meu ți 
le-a cumpărat ?

— Da, Mihăiță... Si acum îl așteptăm să 
vină. S-o vadă și el pe mămica așa fru
moasă. cum zici tu.

înaintă cu el în brațe spre dormitor. 
Deodată mîinile i se muiară. Și picioarele. 
Copilul alunecă pe pieptul ei în jos. Căută 
un sprijin. Mihăiță speriat făcu cîțiva pași 
înapoi și se uită nedumerit la fața desfi
gurată a maică-si. Maică-sa alergă spre și
fonier. Iși plimbă apoi, disperată, privirile 
prin toată casa. Privirile ei nu întîlniră 
nici un lucru, nici un obiect de-al lui Bal
dovin.

Pe masă erau împrăștiate cîteva hîrtii 
de cîte o sută și un bilet. Tremura toată, 
înfățișarea ei cerea ajutor. Citeai limpede 
pe fața ei deznădejde. Cu mîna tremurîn- 
dă trase biletul sub privirile ei, dureros 
de înspăimîntate. Citi :

„Pînă la sfîrșitul acestei săptămînl, să 
treci pe la direcțiunea administrativă a 
I.C.S.H.-ului, să treacă garsoniera pe nu
mele dumitale. La tovarășul Budău. El... 
Am vorbit cu el și a aprobat. Faci o ce
rere și te prezinți cu ea la el.

Eu am găsit o cameră mobilată.
Am să te rog să-mi dai voie să mai viu 

din cînd în cînd să-1 văd pe Mihăiță !“
Ochii copilului se plimbau și ei neștiu

tori peste bilet, peste cele patru hîrtii de 
cîte o sută. In cele din urmă întrebă :

— Ce scrie acolo mămico ?
Văzînd că nu primește răspuns, Mihăiță 

își luă trotineta și vru să plece cu ea pe 
terasă.

*- Mihăiță, hai să mergem în oraș.
— Ce să facem în oraș, mămico ?
— Să-1 căutăm pe tăticul tău...
Cu Mihăiță în brațe, femeia mergea pe 

străzile aglomerate ale Hunedoarei, uitîn
du-se la fiecare trecător. Copilul îi mîngîia 
obrazul și o întreba mereu :

— Unde e tăticul meu ?
Ca un cățel care și-a pierdut stăpînul, 

pierdută, inspirînd milă, mama lui Mihăiță, 
ștergîndu-și pe furiș lacrimile, căuta locu
rile cele mai aglomerate. Omul pe care îl 
căuta nu era nicăieri.

Intră în toate bodegile, în toate restau
rantele. Nu-1 găsi.

Tîrziu, cînd pe străzile principale ale 
Hunedoarei trecătorii începură să se ră
rească, coti nehotărîtă pe bulevardul cart 
urca spre orașul muncitoresc.

— Unde e tăticul meu ?



PAGINA 6 SCÎNTEIA — simbătă 11 martie 1967 >

Creierul emite unde
— ...Exact același lucru am vrut să-fi spun și eu. 

Tocmai la aceasta mă gîndeam !
— Extraordinar ! Parcă ne-am ii ghicit gindurile! 
Cine nu cunoaște asemenea întîmplări, cine n-a

trăit asemenea momente ? Enigma ,,ghicirii" gîn
durilor, a transmiterii de idei nerostite, uneori de 
la mari depărtări, a intrigat de multă vreme oame
nii. Timp îndelungat se dădea acestor fenomene 
o explicație supranaturală. Ea a și fost folosită în 
așa-numitele „numere de telepatie și magnetism", 
trucaje realizate pentru inducerea în eroare a unor 
naivi creduli.

Totuși, știința cu nesecatul ei neastîmpăr al cău
tărilor, finind seama de perseverența cu care feno
menele telepatice se impun atenției, și-a propus 
să le cerceteze cu metode moderne. Și astfel, în 
ultima vreme, telepatia a început să fie studiată 
cu insistență crescîndă într-un șir de țări. Mai ales 
că ea și-a dovedit utilitatea în împrejurări care 
nu țineau de loc de sfera ,,transcendentală". A 
rămas celebru cazul pilotului australian Wilkins, 
aterizat forțat pe ghețurile Antarctidei. El a putut 
fi salvat datorită prietenului său Harold Sherman, 
care a reușit să intre în „contact telepatic" cu el, 
aflînd pe această cale neobișnuită coordonatele — 
necunoscute — ale locului de aterizare.

Știința telepatiei se află abia la începuturile ei 
și este greu de apreciat ce surprize rezervă, ce 
perspective va deschide cunoașterii și comunica
ției omenești. Furați de aripile fanteziei, ne putem 
imagina ce implicații nebănuite va avea asupra 
actualelor mijloace de comunicare la distanță, de 
genul telegrafului, radioului, televiziunii.

Pentru a contura unele aspecte ale stadiului ac
tual al cercetărilor în domeniul telepatiei, ne-am 
adresat doctorului L. M. Suharevski de la Institu
tul de psihiatrie din Moscova care efectuează de 
îndelungă vreme studii privind aceste fenomene.

pa- 
dus 
mo
și-a

Cazurile de telepatie — 
de percepere a unor ima
gini sau a unor stări e- 
moționale, la distanțe mai 
mici sau mai mari — sînt 
cunoscute de foarte mul
tă vreme. Au ele însă un 
substrat științific ? Pînă 
astăzi, aceste cazuri nu 
și-au pierdut caracterul 
enigmatic, deși uneori nu 
pot fi contestate.

Iată un caz recent, din 
practica mea. Familia 
muncitorului A. P. din 
Moscova se găsea la 
masă. La un moment dat, 
acesta se uită speriat 
spre un perete al încă
perii, cu atîta fixitate și 
spaimă încît nici nu mai 
auzea întrebările alar
mate ale celorlalți mem
bri ai familiei. Ce se 
întimplase ? A. P. văzuse 
brusc, pe perete, imaginea 
fiului său — rănit, plin 
de singe și cu o privire 
care implora ajutor. în
grijorată, familia a trimis 
o telegramă fulger la ex
pediția geologică din Si
beria, în cadrul căreia 
lucra fiul. Răspunsul a 
confirmat „vestea" : tină- 
rul geolog suferise chiar 
în acea zi un accident 
și era grav rănit. Deci 
avusese loc transmisia 
unei informații prin sta
bilirea, pe căi necunos
cute încă, a unei legături 
între două creiere ome
nești, aflate la distantă 
de mii de kilometri. Cer
cetările ulterioare, pro
vocate de acest caz ieșit 
din comun, dar totuși 
sibil de verificare, au 
la constatarea că 
mentul în care tatăl
văzut fiul a coincis exact 
cu momentul accidentului.

Cazuri ca acesta nu 
sînt izolate. Care este 
natura lor ? După unii, 
ele ar reprezenta un a- 
tavism, o rămășiță a ca
pacității omului primitiv,
— lipsit de grai, lipsit de 
posibilitatea de a comu
nica cu semenii săi,
— de a se orienta în 
mijlocul unei naturi duș
mănoase, o capacitate a- 
semănătoare cu cea care 
s-a conservat la unele 
animale (delfinii, păsările 
migratoare, liliecii etc.). 
La om, o dată cu evolu
ția lui, capacitatea de 
„informare biologică" a 
fost înlocuită cu alte mij
loace de comunicare și, 
devenită inutilă, s-a a- 
trofiat, reapărînd doar în 
cazuri rare. Din același 
considerent 
cut la om 
voltare ca 
male nici 
zului, mirosului,

Transmiterea uimitoare 
a unor informații de la 
om la om, fără ca să 
intre in acțiune obișnui
tele organe ale simțuri
lor 
încă 
unor 
gare 
nate, 
nicii 
științei să încerce și lă
murirea acestor fenome
ne. Se știe astăzi că sis
temul nostru nervos 
caracterizează și prin 
tivitate electrică, că 
celulele nervoase au 
descărcări, adevărate 
gere în miniatură, 
generează unde electro
magnetice. Nu este ex
clus că fenomenele te
lepatice. transmiterea 
gîndurilor și a informa
țiilor de la individ la in
divid să aibă loc tocmai 
pe această cale.

Undele emise sint de 
o intensitate mult mai 
slabă, inferioară chiar și 
zgomotelor proprii ale 
receptoarelor, pentru a 
putea fi captate cu apa
ratele obișnuite.

în prezent, cu apara
tură specială, se studia-

nu au cunos- 
aceeași dez- 
la unele ani- 
organele au- 

vederii.

noastre, constituie 
o enigmă. Crearea 
mijloace de investi- 
tot mai perfecțio- 
progresele electro- 
îndeosebi, permit

se 
ac- 

în 
loc 
fui

oare

in spațiu? Anticosmos"

Populația Globului

Operele lui Goethe

sub formă

de dicționar

despre 
despre 
despre 
dispu-

De curînd, o editură din Stutt
gart a prezentat publicului primul 
volum dintr-un dicționar neobiș-

în scopul 
mintale". Și, 
Nikolaev a 

multe dintre

lung... dar din 
plastică”. Flaconul: 
sticlă, asemănător 
păhărel”. Imaginea
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de dr. L. M. SUHAREVSKI

efectele produse deză 
undele electromagnetice 
asupra țesuturilor vii și 
îndeosebi asupra acizi
lor nucleici, esențiali în 
desfășurarea multor pro
cese vitale ale organis
mului. In atenția cerce
tătorilor se află și mi
nuscule formațiuni, mito- 
condriile, care joacă în 
celule rolul unor centrale 
energetice emițînd elec
troni. S-ar putea 
dierea influenței 
electromagnetice 
mitocondriilor să 
cheia pentru lămurirea 
multor influențe exterioa
re asupra 
nostru.

Stăruința 
menele de 
impun atenției oamenilor 
de știință a determinat 
înființarea în 1960 în ca
drul Universității din Le
ningrad 
special, 
în 1965, 
troniști, 
fiziologi și psihiatri a pus 
bazele, în cadrul Asocia
ției de electronică și ra- 
diotehnică, unei secții 
noi — de „bioinformaț.e” 
— pentru a studia și con
trola aceste fenomene cu 
ajutorul mijloacelor teh
nice moderne.

Cercetările experimen
tale se întreprind în două 
direcții. în primul caz se 
recurge la sugestia hip
notică. Adică, influența
rea prin sugestie a unor 
persoane aflate în somn 
hipnotic. Hipnotizatorul, 
medicul V. L. Raikov, un 
cunoscut psihiatru din 
Moscova, îi adoarme pe 
cei supuși experiențelor 
prin metoda acționării 
verbale, iar apoi, de la 
distanță, din altă încăpe
re, Ie comandă mintal, 
fără sâ le adreseze un 
singur cuvînt, diferite 
mișcări și acțiuni și, în 
cele din urmă, trezirea. 
Explicația acestor feno
mene de transmitere a 
gîndurilor nu există încă.

în celălalt caz se re
curge la sugestia telepa
tică de la mari distanțe. 
S-au făcut pînă acum nu
meroase experiențe. Deo
sebit de reușită s-a do
vedit ultima, efectuată pe 
distanța de peste 3 000 
km, Moscova — Novosi
birsk, în luna aprilie a 
anului 1966, timp de pa
tru zile.

La „emisie", la Mos
cova, a acționat un bio- 
fizician, I. I. Kamenski, iar 
la „recepție” un actor 
K. N. Nicolaev (alegerea 
fiind dictată de conside
rente de sensibilitate psi
hică), care se afla la No
vosibirsk, în „orășelul a- 
cademic” care găzduiește 
filiala Academiei de Știin
țe a U.R.S.S. In ambele 
puncte au funcționat co
misii speciale de control 
și înregistrare, formate 
din oameni de știință. Co
misia de la Moscova a 
stabilit obiectele ale că
ror imagini trebuiau trans
mise la asemenea mare 
depărtare, exclusiv prin 
forța gîndului : o șurubel
niță cu miner negru din 
masă plastică, un flacon 
din sticlă, haltere pentru 
exerciții fizice, cărți cu 
diferite desene și figuri 
geometrice (o stea; un 
cerc, o cruce, un pătrat, 
trei linii ondulate etc.). 
Biofizicianul emițător nu 
a cunoscut dinainte nici 
unul dintre obiectele care 
i-au fost înfățișate apoi de 
către comisie, și, firește, 
nu au fost cunoscute nici

ca stu- 
undelor 
asupra 

ofere

organismului

cu care feno- 
telepatie se

a unui laborator 
Iar la Moscova, 
un grup de elec- 
fizicieni, chimiști.

DE PRETUTINDENI

Potrivit agenției TASS, în Uniu
nea Sovietică se desfășoară lucră
rile pentru realizarea proiectului 
denumit „Anticosmos” în vederea 
pătrunderii la o adîncime de 
15—18 km în interiorul Pămîntului. 
Punctul pentru forarea primei din 
cele cinci sonde proiectate a fost 
ales la nord de Marea Caspică. 
Există speranța ca această sondă 
să atingă limita inferioară a stra
turilor purtătoare de țiței și, poate, 
să furnizeze date pentru verifica
rea ipotezei privitoare la prove
niența țițeiului. Puțul sondei expe
rimentale a ajuns deja la adînci- 
mea de 6 000 metri. Pătrunderea la 
o mare adîncime în interiorul Pă
mîntului va permite probabil des
coperirea unor metode de utilizare 
a căldurii subterane, ceea ce va 
deschide noi perspective pentru 
energetică. La rezolvarea acestei 
probleme va trebui să contribuie 
cea de-a patra sondă care va fi 
forată la sud de Caucaz.

nuit... dicționarul Goethe. Dicționa
rul își propune să dea lămuriri 
cu privire la sensul tuturor cuvin
telor din opera marelui scriitor. 
Lucrarea este de mare importanță 
pentru istoria literaturii, pentru 
cercetarea stilului autorului și pen
tru istoria limbii germane deoare
ce Goethe a trăit și a creat într-o 
epocă de importante transformări 
lingvistice. Se apreciază că dicțio
narul, din care a apărut doar pri
mul volum, va fi terminat la sfîr- 
șitul anului 2 000...

„Homo

de „subiectul receptor*. 
După ce le-a primit, Ka
menski s-a retras timp 
de zece minute într-o ca
meră izolată, concentrîn- 
du-se asupra obiectelor 
respective, 
„transmisiei 
într-adevăr, 
recepționat
aceste mesaje telepatice. 
Desenele au fost redate 
în majoritatea cazurilor 
conform cu originalul, 
obiectele întrucîtva dena
turat, totuși cu destu
lă aproximație. Șurubel- 

a fost declarată :

„ceva 
masă 
„...din 
cu un 
halterelor a fost redată 
destul de bine. Rezultatele 
experienței au întrecut 
toate așteptările.

în timpul desfășurării 
lucrărilor au fost înre
gistrați, cu ajutorul elec- 
troencefalografelor mani
festările biocurenților din 
creierele celor doi parte
neri. Spre surprinderea 
cercetătorilor s-a putut 
constata că in ambele ca
zuri undele consemnate 
pe banda aparatelor erau 
foarte asemănătoare.

Desigur, este încă prea 
devreme de a se trage o 
concluzie de aici. Ne a- 
flăm abia la începutul 
cercetărilor experimenta
le. Totuși, rezultatele sînt 
încurajatoare. Metodele, 
aparatele care urmează 
să fie utilizate pentru a 
obține rezultate cît mai 
edificatoare sînt abia în 
curs de elaborare.

S-ar putea pune între
barea care este scopul a- 
cestor cercetări. în primul 
rînd vom obține pe a- 
ceastă cale cunoștințe noi 
și mai amănunțite 
creierul omenesc, 
funcțiile sale și 
rezervele de care 
ne. După părerea unor oa
meni de știință, noi nu am 
utiliza astăzi decît a ze
cea parte din capacitatea 
creierului, rămînînd nefo
losite enorme posibilități.

Descifrarea „secretelor" 
telepatiei va deschide 
omului posibilități noi de 
cunoaștere, de informa
re, de perfecționare a ca
pacităților și talentelor 
sale. Lămurirea mecanis
melor acestor fenomene 
ar putea sugera pedago
gilor noi forme ale pro
cesului de învățămînt, de 
educare a memoriei. în 
medicină ne putem aștep
ta ca telepatia să devină 
o metodă terapeutică de 
mare finețe în stare să 
acționeze asupra bolna-

vului fără ca acesta să-și 
dea seama. Se întrevăd 
aplicații în explorarea 
geologică, în criminalisti
că (unde există de pe 
acum unele rezultate), în 
comunicațiile terestre și 
extraterestre etc.

Astăzi este încă greu 
să ne dăm seama de toa
te posibilitățile. Ele se vor 
contura treptat, o dată cu 
progresul cercetărilor. 
Scepticilor le putem spu
ne că la timpul său s-a 
refuzat recunoașterea va
lorii, a caracterului de 
știință, geneticii și ciber
neticii, care aduc astăzi 
un apreciabil aport la 
dezvoltarea cunoașterii 
umane.

în natură există încă 
multe lucruri pe care 
nu le știm, dar pe care 
le descoperim pas cu pas, 
de aceea sintem încredin
țați că vor trece doar 
cîțiva ani și mecanismul 
telepatiei, descifrat în e- 
sența lui, va fi pus în 
slujba omenirii.

Populația Globului numără 
prezent aproximativ 3 350 000 000 
de locuitori, dublîndu-se față de 
anul 1900, scrie ziarul american 
„Washington Evening Star". Zia
rul subliniază că dacă se va men
ține același ritm al natalității, 
populația Globului va fi în anul 
2 000 de 7 000 000 000 locuitori. Po
trivit ziarului, 85 la sută din tota
lul mondial al nașterilor aparține 
țărilor în curs de dezvoltare 
Asia, Africa și America Latină.

Krapinaensis

Oameni care au trăit 
ani î.e.n. au fost expuși 
reconstituiți, într-un parc de lîngă 
localitatea iugoslavă Krapina. Ei 
alcătuiau — după cum arată unii 
specialiști — unul din cele mai 
vechi așezări umane cunoscu
te pînă acum în sud-estul Europei.

cu 100 000' 
recent.

NOUTATI DRAMATICE Timbru în onoarea

tinerelor state

Corespondentul nostru VASILE

OROS ne transmite de la

fata locului

Clădiri prăbușite la Rio de Janeiro. Printre 
dărîmături, echipe speciale întreprind acți

uni de salvare

„Rio are salvare ?“ Deși dramati
că, întrebarea adresată secretarului 
de lucrări publice al statului Gua
nabara, in cadrul unei emisiuni te
levizate, nu este lipsită de temei. 
Marele oraș Rio de Janeiro trăieș
te zile grele, fără precedent în isto
ria sa de 400 de ani. Tragedia abă
tută asupra sa anul trecut — tind 
a devenit victima unor inundații 
catastrofale — și ale cărei urmări 
încă nu s-au șters, a fost reeditată 
in ultimele două luni de trei ori. 
Viața locuitorilor s-a transformat 
într-un coșmar ce pare intermina
bil.

Cînd lumea era angajată încă în 
operațiile de remediere a distruge
rilor din ianuarie, o nouă avalanșă 
de ploi torențiale și dislocări 
stinci a îngropat alte victime, 
astă dată cartierul cel mai atins 
ind Laranjeiras, unde locuiește

de 
de 
fi- 
și

• Inundații catastrofale repetate de trei 
ori în ultimele două luni • „Lîngă mine se 
prăbușesc două blocuri: 116 morți în cîteva 
clipe0 • Drama nu s-a încheiat încă

V

Administrația poștală a Națiu
nilor Unite va lansa la 17 martie 
un nou timbru în onoarea țărilor 
care și-au cîștigat independența 
după întemeierea O.N.U., în 1945. 
Marca poștală reprezintă un joc de 
artificii, mijloc tradițional de a 
sărbători independența.

Unde se află pluta

LA
subsemnatul. Aici, sub ochii mei, 
dărîmarea a două blocuri s-a 
soldat in cîteva clipe cu 116 morți. 
Echipele de salvare lucrează intens. 
De sub dărîmături sînt scoase alte 
și alte cadavre. Unele rămîn ne
descoperite și, pe deasupra lor, 
buldozerele nivelează molozul. Poa
te că niciodată prognozele Institu
tului de meteorologie nu au fost 
luate mai in serios ca acum. Toată 
lumea le citește, le ascultă, le co
mentează. Și, deocamdată, ele nu 
anunță zile senine nici la propriu 
și nici la figurat. Numărul 
exact al marților e greu de 
stabilit, căci ziarele publică cifre 
diferite, iar autoritățile com
petente includ o parte din vic
time la capitolul „dispăruți". Dacă 
anul trecut de pe urma calamități
lor a avut de suferit, în marea ma
joritate a cazurilor, sărăcimea din 
favele, acum discriminarea socială 
nu mai e atît de riguroasă: se 
surpă și blocuri cu familii înstă
rite.

Vecinătatea unui deal înseam
nă un pericol potențial. Or, din 
pricina configurației geografice a 
orașului, majoritatea locuințelor 
sînt așezate sau în imediata veci
nătate a unui deal, sau chiar cu o 
parte a temeliei excavată in deal. 
Ceea ce înseamnă că cei mai mulți 
trăiesc cu frica in sin. Comisia de 
apărare civilă creată de autorită
țile statului Guanabara se menține 
în stare de alertă permanentă. Ea 
primește sesizări atît despre cazu
rile de surpare, cit și despre clădiri 
cu condiții precare de siguranță, 
de unde locatarii sînt evacuați 
preventiv. A doua categorie de se
sizări va fi de acum înlocuită cu 
investigațiile directe ale factorilor 
responsabili, întrucît s-a observat 
că, în fața perspectivei de - a-șt 
pierde căminul, unii cetățeni evită 
să sesizeze despre starea precară a 
locuinței și rămîn pe loc în spe
ranța că nenorocirea îi va ocoli.

Multe clădiri și chiar porțiuni de 
străzi sint evacuate de poliție. Se 
intimplă insă ca, după cite o re
priză de ploi, o clădire evacuată să

RIO
rămînă în picioare și să cadă alta 
cu locatari in ea.

In afară de pierderile in vieți 
omenești, sint distruse enorm 
de multe bunuri materiale. Via
ța marelui oraș rămine ex
trem de dezorganizată. Furni
zarea energiei electrice a scă
zut la jumătate din pricina inun
dării uzinei Nilo Pecanha. Compa
nia de electricitate „Rio Light" a 
stabilit un orar riguros pentru dis
tribuirea curentului. Cînd un car
tier are lumină, alte două-trei se 
folosesc de luminări sau lămpi de 
petrol. Împrejurarea afectează se
rios activitatea industrială, legătu
rile telefonice, traficul electric, 
auto și feroviar etc. Paralizarea 
hidrofoarelor la marile edificii si
lește pe locatari să care apa cu gă
leata pe scări (lifturile fiind imobi
lizate și ele) uneori cite 15 sau 20 
de etaje. Rețeaua comercială și, 
deci, consumatorii, suferă de pe 
urma alterării unor produse 
alimentare de bază din pricina 
frigiderelor dezghețate. Acest as
pect este extrem de grav într-un 
oraș unde temperatura e veșnic ri
dicată, iar acum, în sezonul de 
vară, ajunge la plus 38 de grade la 
umbră.

Ziarul „Jornal do Brasil" de vi
neri notează într-un editorial ur
mătoarea constatare : „Soarele ră
sare pentru toți, ploaia e destinată 
cariocanilor. Adevărul, fără reto
rică și exagerare, este că, exclu- 
zînd orașele vietnameze, nu există 
în lumea actuală o altă localitate 
care să pară mai bombardată și 
mai distrusă, mai fără mijloace de 
comunicație, ca Rio de Janeiro.

Spre autorități curg plîngeri 
și proteste din toate părțile. 
Evident, măsuri- de urgență au fost 
luate, incluzind alocarea a cîteva 
miliarde de cruzeiros pentru reme
dierea distrugerilor. Atît actualul 
președinte al țării, cit și apropiatul 
său succesor au cerut explicații 
amănunțite guvernatorului din 
Guanabara. In presă și in dis
cursuri pronunțate in parla
ment, autoritățile locale din Rio 
sint acuzate de lipsă de răspun-

dere, de imobilism în ce privește 
modernizarea rețelei de canalizare 
a orașului (care datează încă de 
pe vremea imperiului, adică dina
inte de 1889), de faptul că nu au 
stăvilit devastarea pădurilor de 
pe pantele dealurilor dimprejur 
(circumstanță agravantă pentru 
scurgerea rapidă a apei și dislo
carea de teren), că au permis con
struirea de blocuri în locuri im
proprii sub aspectul siguranței.

Oricită vină ar reveni autorități
lor, nu poate fi omis factorul topo
grafie, care aici se traduce in ve
ritabile performanțe de capriciu. 
Din punct de vedere turistic, topo
grafia orașului e o splendoare că
reia cu greu i se poate găsi termen 
de comparație, dar ea iși etalează 
periodic și latura tragică. Pentru a 
curăța străzile de grămezile de 
moloz, pămint și gunoaie aduse de 
torente, duminica trecută cetățenii 
au fost mobilizați la muncă. Au 
participat masiv, dar e limpede că 
ceea ce lasă in urmă o zi de ploi 
ca cele de aici presupune mun
că de săptămini și luni. Cu atit 
mai mult, cu cit peste două zile 
de la acțiunea de curățire a orașu
lui, noi precipitații intense au resta
bilit peisajul deprimant, ba pe a- 
locuri l-au și îngroșat. Va fi nevoie 
încă de multe eforturi pentru ca o- 
rașul să-și recapete strălucirea și 
mai ales siguranța. Locuitorii sint 
animați de speranța că, cu eforturi 
comune, forțele oarbe ale naturii 
dezlănțuite asupra lor vor fi strunite, 
că urmările acestor distrugeri vor 
fi anihilate de o planificare urba
nistică adecvată, de canale pentru 
a capta torentele, de lucrări de re- 
împădurire a dealurilor etc. Un în
treg ansamblu de măsuri in această 
direcție a fost anunțat de autorități 
ca un angajament de prim ordin. 
Deocamdată, toată lumea e conta
minată de hidrofobie și de tristețea 
că ceva important va rămine totuși 
irecuperabil: viețile omenești.
Cite, nu se știe, căci drama încă 
nu s-a sfirșit.

Rio de Janeiro, 9 martie

„Pacifica" ?

Contactul prin radio cu pluta 
„Pacifica”, plecată în urmă cu 
cinci luni din Guayaquil (Ecuador) 
spre Australia, a fost pierdut. Cei 
trei ocupanți ai ambarcațiunii, 
spaniolii Vital Alzar, Manuel Ca
mino și francezul Marc Modena, 
indicaseră în cursul ultimei lor 
emisiuni că bateriile de alimenta
re a emițătorilor lor erau aproape 
complet epuizate. Se crede că cei 
trei navigatori au greșit probabil 
calcularea poziției lor, întrucît 
nava de război mexicană „Guana
juato”, care a părăsit portul Gua
yaquil pentru a încerca să-i gă
sească pe baza indicațiilor furni
zate de ei, s-a înapoiat joi la 
Acapulco după două zile de cău
tări infructuoase.

Și faraonii aveau

carii dentare...

Profesorul american James Harris 
a fotografiat, în colaborare cu prof. 
Samir Loutfy, de la Universitatea 
din Alexandria, maxilarele mumii
lor regale aflate la Muzeul din 
Cairo, unele dintre acestea vechi 
de 3 500 de ani. Fotografiile au 
fost realizate cu ajutorul unui apa
rat portativ, pe bază de raze X. 
Descoperirile celor doi oameni de 
știință sînt interesante. Ei arată că 
la maxilarele unor mumii, printre 
care și cea a faraonului Ramses 
al II-lea, au fost descoperite carii 
dentare. Urmele acestora au apă
rut clar marcate pe clișeele reali
zate. Fotografiile nu au relevat 
însă existența vreunor procedee 
de tratare a acestora.
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SPORT
„CRITERIUL MONDIAL" 
DE HANDBAL

Echipa feminină 
a României, în finală

AMSTERDAM 10 (Agerpres). — 
Ieri, în cadrul „Criteriului mondial" 
de handbal pentru echipe de tine
ret ce se desfășoară în Olanda, 
selecționata feminină a României 
s-a calificat în finala competiției 
învingînd cu scorul de 14—4 (4—1) 
reprezentativa Suediei.

In finală, echipa română va în- 
tîlnl selecționata Ungariei, care a 
întrecut-o cu 4—3 pe cea a Ceho
slovaciei.

Ion Tiriac 
la turneul 
din Columbia

Angajat în trei probe la turneul 
internațional de tenis de la Barran- 
quilla (Columbia), jucătorul român 
Ion Țiriac continuă să se mențină 
printre fruntași. în proba de dublu 
mixt, unde face pereche cu olan
deza Groenman, Țiriac a intrat în 
semifinale, în urma victoriei cu 
6—3, 6—4 asupra cuplului Eva 
Lundquist (Suedia), Patrice Beust 
(Franța). La dublu bărbați, Ion Ți
riac și Istvan Gulyas au întrecut (in 
optimile de finală), cu 6—3, 6—3 
perechea Lai (India), Gronckel (Bel
gia).

TURNEUL DE ȘAH DE LA BELGRAD
O nouă victorie a Alexandrei Nicolau

In runda a doua a turneului fe
minin de șah de la Belgrad, maestra 
internațională Alexandra Nicolau a 
obținut o nouă victorie invingînd-o 
pe maghiara Bilek după 23 de mu
tări. Partida centrală a rundei, in
tre campioana mondială Gaprindaș- 
'vili și compatrioata sa Zatulovskaia, 
a .fost oiștigată de Zatulovskaia la 
mutarea a 17-a. lovanovici (Iugosla
via) a învins-o . pe KonarkOvska- 
Sokolova (Iugoslavia) iar Novara 
(R. D. Germană) pe Timofeeva (Iu
goslavia). Partida Heemskerk (Olan-

da)-Eretova (Cehoslovacia) s-a în
cheiat remiză, iar Liliak (Iugosla
via) și Asenova (Bulgaria) au între
rupt. In partidele întrerupte din 
prima rundă Gaprindașvili a ciști- 
gat la Liliak și Bilek la Timofeeva.

In clasament conduc Alexandra 
Nicolau și Novara cu cite 2 puncte, 
urmate de lovanovici, Eretova cu 
cite 1,5 puncte, Gaprindașvili, Zatu
lovskaia, Bilek, Heemskerk, Konar- 
kovska, Nedelkovici cu cite 1 punct 
etc.

Fază din al doilea meci de hochei pe gheață dintre selecționata Bucureștiu- 
lui și formația cehoslovacă Tesla Pardubice, desfășurat aseară pe pati
noarul „23 August" din Capitală. Oaspeții au ciștigat cu scorul de 7—3 

(1-2, 2-0, 4-1)
Foto : M. Cioc

M SFlRȘIT DE SĂPTĂMlNĂ
• FOTBAL

A doua etapă a returului campionatului categoriei A de 
fotbal începe azi (pe stadionul Dinamo din Capitală, fiind 
programată, de la ora 15,30, întîlnirea dintre dinamoviștii 
bucureșteni și colegii lor piteșteni) și continuă mîine cu ur
mătoarele partide : Progresul—Universitatea Cluj (stadionul 
Republicii, de la ora 15,30) ; Politehnica Timișoara—Steaua ; 
Jiul Petroșenl—Universitatea Craiova ; U. T. Arad—Rapid ; 
Farul Constanța—Steagul roșu ; C.S.M.S. Iași—Petrolul.

• GIMNASTICA
Astăzi și mîine în sala Floreasca — „Cupa F.R.G.". Ală

turi de gimnaste și gimnaști de frunte din țara noastră 
(Elena Ceampelea, Anton Cadar, Rozalia Filipescu, Gh. To- 
hăneanu etc.), vor evolua unii dintre cei mai reputați spor
tivi sovietici, ca Natalia Kucinskaia, campioană mondială la 
sol, bîrnă și paralele și Mihail Voronin, campion mondidl 
absolut. In ambele zile, programul începe la ora 17.

• HANDBAL
Dinamoviștii bucureșteni susțin duminică, la ora 11, în sala 

Floreasca, primul meci din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni”. Rivali le sînt campionii Danemarcei 
— H. G. Copenhaga, din rîndul cărora fac parte unii com- 
ponenți ai reprezentativei daneze care la „mondialele" din 
Suedia s-a clasat pe locul al doilea.

• RUGBI
începe un nou campionat (cel de-al 51-lea) la rugbi. In 

Capitală se vor desfășura mîine dimineață trei meciuri : 
stadionul „23 August" — teren II : Progresul—Știința Petro- 
șeni (ora 9,30) și Dinamo—Farul (ora 11) ; stadionul GSu- 
lești : Rapid—Rulmentul (ora 11,30). Celelalte trei partide se 
dispută astfel : la Iași, Politehnica—Steaua ; la Cluj, Agro
nomia—Grivița roșie ; la Săcele, Precizia—Gloria.

în citeva rînduri
în semifinalele tur

neului de tenis de la 
Cairo, Ilie Năstase a 
fost întrecut cu 6—4, 
4—6. 6—1, 6—3 de Sha- 
fei (Republica Arabă 
Unită). In finală, Shafei 
se va întîlni cu suede
zul Lundquist. în proba 
de dublu bărbați (sfer
turi de finală) perechea 
română Ilie Năstase—• 
Petre Mărmureanu a 
fost eliminată cu 6—2, 
6—4 de cuplul Lundquist 
(Suedia)—Shafei (Repu
blica Arabă Unită). La 
simplu feminin, în se
mifinale, Schultz (R.F. a 
Germaniei) a întrecut 
cu 6—4, 6—2 pe Dimi- 
trieva (U.R.S.S.).

Cu prilejul unui con
curs de atletism desfă
șurat pe teren acoperit 
la Madrid, Areta (Spa
nia) a realizat la triplu

salt 16,16 m — nou re
cord spaniol. Alte re
zultate : 50 m — Pa-
raiso 5" 7/10; prăjină 
— Sola 4,70, m ; 55 m 
garduri — Ufer 7" 6/10.

In zilele de 17 și 18 
martie vor avea loc la 
Paris întrecerile „Cupei 
campionilor europeni” 
la floretă pe echipe, la 
care tara noastră va fi 
reprezentată de echipa 
Steaua București. După 
meciurile din „C.C.E.", 
la 19 martie, tot la Pa
ris, se va desfășura un 
mare concurs de floretă 
individual.

A început tradiționala 
cursă ciclistă Paris — 
Nisa. Prima etapă, Atjis 
Mons — Chateaurenard 
(146 km), a revenit bel
gianului Planckaert în 
3h 31'1", urmat de ita

lianul Gimondi, france
zul Poulidor, olandezul 
Janssen, englezul Simp
son etc. Al doilea plu
ton, în care se afla și 
francezul Anquetil, a 
sosit cu o întîrziere de 
35".

Selecționata de fotbal 
a Ungariei și-a început 
pregătirile în vederea 
noului sezon interna
țional. Intr-un meci de 
antrenament, desfășurat 
la Szekesfehervar, ea a 
învins cu 2—1 (2—1) e- 
chipa locală Vasas. A 
fost utilizată formația : 
Szentmihalyi, Kaposzta, 
Meszoely, Szuecs, Ju- 
hos, Varga, Goroecs, 
Rakosi, Molnar, Bene, 
Farkas. Au mai jucat 
în repriza a doua Gelei, 
Matray, Fister și Mat- 
hesz.

A apărut nr. 2/1967 al revistei

„PROBLEME
Perfecționarea continuă a acti

vității de construcții — factor 
principal în realizarea investiții
lor de Petre Blajovici, Mobiliza
rea rezervelor de reducere și eli
minare a pierderilor în economie 
— de Gh. Șiclovan și Gh. Șică, 
Ridicarea nivelului aprovizionării 
tehnico-materiale de D. Fundătu
ră, Direcții privind realizarea pla
nului de îmbunătățiri funciare de 
Barbu Popescu, Problema agrară 
și situația țărănimii înaintea răs
coalei din 1907 de dr. Damian 
Hurezeanu și Mircea Iosa, Cu 
privire la planificarea economiei 
țărilor capitaliste dezvoltate de 
dr. I. Anghel, Eficiența economi
că a investițiilor și factorul timp 
de P. Rotaru și Gr. Corlan, Folo
sirea metodelor matematice pen
tru stabilirea amplasamentelor

Expoziție Parametrii industriali
ECONOMICE** consacrata

noilor unități în industria uleiuri
lor vegetale de B. Bereanu, M. 
Zorilescu și V. Olaru.

Revista mai publică materiale
le : Comerțul invizibil al țărilor 
subdezvoltate de S. Rugea — la 
rubrica „Economia țărilor în curs 
de dezvoltare", Indicatorii de efi
ciență economică în industrie de 
E. Schmidt și Despre unele teze 
în legătură cu determinarea efi
cienței investițiilor în agricultură 
de Tr. Lazăr — la rubrica 
„Schimb de păreri", Oportunita
tea și utilizarea rațională a in
vestițiilor nenominalizate de Gh. 
Ruscanu — la rubrica „însem
nări".

Revista mai cuprinde rubricile 
„Informații științifioe" și „Scri

sori către redacție".

răscoalei

din 1907

Prof. dr. docent Virgil Nițulescu, distins cu premiul
„Emil Brumpt" pentru parazitologie

„Răscoalele țărănești din 1907 
reflectate în arta plastică" consti
tuie tema expoziției pe care Mu
zeul de artă din Iași a organizat-o 
la Căminul cultural din comuna 
Tg. Frumos, raionul Pașcani. Sînt 
expuse aproape 40 de reproduceri 
după lucrări reprezentative de Ni- 
colae Grigorescu, Theodor Aman, 
Ștefan Luchian, Octav Băncilfi, 
Aurel Jiquide, Corneliu Baba, Cor- 
neliu Medrea etc.

Aceeași expoziție va fi deschisă, 
în urmâtoarele săptămîni, și în 
alte sate și comune din raioanele 
Pașcani, Iași, Hîrlău și Vaslui.

(Agerpres)

ai secularului Ir furt

corespondență din Berlin

Academia de medicină din Paris 
a atribuit premiul „Emil Brurnpt" 
pentru parazitologie profesorului dr. 
docent Virgil Nițulescu, de la Insti
tutul de medicină și farmacie din 
București, pentru activitatea sa va
loroasă depusă în acest domeniu. 
Omul de știință român a realizat 
pînă acum peste 200 de lucrări de 
parazitologie.

Acest premiu se acordă unor per
sonalități ale vieții științifice me-

dicale care au adus, prin activita
tea lor, contribuții deosebite la dez
voltarea parazitologiei. Inițial, pre
miul se acorda anual, iar după 1957 
el se decernează din doi în doi ani.

Printre cei care au primit pînă 
acum această distincție se numără 
savanți de reputație mondială ca dr. 
Mark Boyd (S.U.A.), prof. Emile 
Sergent (Franța), Sir Philip Bahr 
(Anglia), prof. R. Talice (Uruguay).

(Agerpres)

vremea

înhumarea academicianului
Wilhelm Karl Knechtel

Vineri a avut loc înhumarea a- 
cademicianului Wilhelm Karl Kne
chtel, ilustru reprezentant al biolo
giei românești, entomolog de pres
tigiu internațional.

La adunarea de doliu, care a a- 
vut loc la Cimitirul Evanghelic din 
București, au luat parte academi
cieni și alți oameni de știință și cul
tură, foști colaboratori ai celui dis
părut, studenți. Au fost depuse co
roane de flori din partea Acade
miei și altor instituții centrale bucu-

reștene, precum și a unor institute 
de învățămînt superior.

Viața și remarcabila activitate 
științifică și didactică ale defunctu
lui au fost evocate de acad. Nicolae 
Sâlăgeanu, directorul institutului de 
biologie al Academiei, de profeso
rii Mihai Ionescu, Constantin Ma- 
nolache și Radu Vasile, membri co
respondenți ai Academiei, și de cer
cetătorul Dinu Paraschivescu.

A avut loc apoi înhumarea.
(Agerpres)

Startul muncilor agricole
de primăvară

(Urmare din pag. I)

la semănat. Se pune întrebarea : 
este satisfăcător ritmul lucrărilor 
de primăvară în toate raioanele 
regiunii Oltenia ? Specialiștii ne 
declară că nu.

In Oltenia există 13 raioane agri
cole așezate în trei zone climatice. 
Unele din ele însă se aseamănă ca 
doi frați gemeni. Raioanele Cara
cal și Corabia au condiții identice 
de lucru. Dar, în timp ce Ia Ca
racal s-au grăpat 13 la sută și 
arat 48 la sută tiin1 ogoarele de pri
măvară, semănîndu-se peste 3 300 
ha cu culturi din epoca I, la Cora
bia au,fost arate doar 33 la sută 
din ogoare, iar din cele 30 500 ha 
prevăzute a se grapa s-au realizat 
abia 480 ha. Aici nu s-au însamin- 
țat decît 936 ha cu mazăre și numai 
150 ha cu ovăz. Acum, cînd star
tul bătăliei pentru recoltă a fost 
dat, la controlul efectuat de spe
cialiștii consiliului agricol regional, 
50 de tractoriști de la S.M.T. Co
rabia se aflau în concediu.

Raionul Tr. Severin are condiții 
mai puțin prielnice decît Strehaia 
și Gorjul. Dar, din păcate, în a- 
ceste două raioane nu au fost arate 
decît suprafețe foarte mici din cele 
aproape 17 000 ha planificate, 
timp ce la Tr' Severin 
suprafață mult mai

In raionul Strehaia 
mult și aprovizionarea 
Situația se datorește
consiliului agricol raional, uniunii ■ 
raionale a cooperativelor agricole I 
și a consiliilor de conducere din ’ 
unele cooperative agricole care au I 
întîrziat perfectarea unor forme I 
scriptice. Așa se face că în timp 1 
ce în toate celelalte raioane din I 
regiune sămînța a ajuns în coope- I 
rativele agricole, la Strehaia abia I 
începe să fie adusă de la baze și de I 
la Agrosem.

Primăvara i-a găsit nepregătiți I 
pe conducătorii unor stațiuni de I 
mașini și tractoare. Zilele trecu- . 
te, la cooperativa agricolă din Pa- I 
lilula, deservită de S.M.T. Predești, | 
nu a intrat în brazdă nici un > 
tractor pentru că nu a fost asi- I 
gurat combustibilul necesar. Trei ’ 
zile în 
ogoare, 
executa

Este
mai strînsă între uniunile coope
ratiste și consiliile agricole pentru 
a se asigura desfășurarea în bune 
condiții a campaniei de primăva
ră. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît în unele raioane îndrumarea 
și ajutorul uniunilor și al consilii
lor agricole acordate cooperative
lor agricole și S.M.T.-urilor se re
zumă la ședințe interminabile și 
note telefonice.

Timpul frumos, miile de tractoare 
și mașini pot fi mai bine folosite 
în regiunea Oltenia, astfel ca lucră
rile agricole de primăvară să se des
fășoare în mod exemplar.

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă. Cerul a fost 
schimbător. Cu totul izolat în 
Transilvania și Muntenia a 
plouat. Vîntul a suflat slab pînă 
la poțrivit din sectorul sudic. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între plus 3 grade la A- 
vrămenl și Dorohoi și plus 20 
grade la Pătîrlagele. Local în 
Moldova s-a semnalat ceață. In 
București : Vremea a fost căl
duroasă cu cerul variabil. A 
plouat slab, Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
18 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 12, 13 și 14 martie : Vreme 
în general călduroasă, dar ușor 
instabilă. Cerul va fi schimbător. 
Vor cădea ploi temporare si sub 
formă de averse. Vîntul va su
fla potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura, la început ridicată, 
va scădea spre sfîrsitul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele între plus 5 și plus 15 
grade. Local ceață. In București : 
Vremea în general călduroasă, 
dar ușor instabilă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura se menține 
ridicată la început, apoi va scă
dea ușor.

La o cotitură a dru
mului, printre dealurile 
cu pantă lină, a apărut 
deodată Erfurtul. La 
început am avut impre
sia că in fața noastră se 
afla un oraș medieval. 
Peste acoperișurile de 
olane roșii ale bătrînelor 
case îngrămădite una în 
alta se ridicau nenumă
rate turnuri de biserică, 
iar peste toate domina 
monumentala construcție 
gotică a domului Se
veri de o. mare frumu
sețe arhitectonică.

Hrisoavele consemnea
ză existența acestui im
portant centru de comu
nicație și cultură din 
Turingia încă în urmă 
cu 12 secole. Ultimul 
război a cruțat de dis
trugeri orașul, care a 
păstrat in bună parte 
vechea sa înfățișare. La 
tot pasul întilnești admi
rabile edificii în stil go
tic, vechi case cu fața
dele bogat ornamentate, 
romantice așezări pe 
malul Getei. Dar pretu
tindeni trecutul își dă 
mina în mod armonios 
cu prezentul. Clădiri is
torice care datează din 
secolul 14 se învecinea
ză cu clădiri și magazine 
moderne, iar artere largi 
sînt flancate de ulicioare 
înguste, întortocheate.

In acest cadru pito
resc pulsează astăzi o 
activitate vie, bogată. 
Orașul posedă o indus
trie variată, în special în 
domeniul construcției de 
mașini. Printre cele mai 
importante unități se 
numără Întreprinderea 
„Optima", care exportă 
în numeroase țări mașini 
de scris și calculatoare 
automate pentru birou. 
Fabrica Funkwerk-Er- 
furt a început să pro
ducă diode de germania 
pentru mașini 'electro
nice de calcul. In între
cerea inițiată în întim- 
pin/irea celui de-al 7-lea 
Congres al P.S.U.G., 
care va avea loc în apri- 
lief HOlectivul fabricii a 
reușit în primele săptă
mîni ale anului să de
pășească cu 50 la sută 
sarcinile de plan.

Erfurtul este cunoscut 
și ca oraș al florilor. 
Drept mărturie în acest 
sens servește vasta es
planadă de la marginea 
orașului, pe care a fost 
amenajată Expoziția In
ternațională de Horticul- 
tură și unde în fiecare

an, primăvara și toamna, 
se adună specialiști din 
întreaga lume.

Am stat de vorbă în
delung cu Richard 
Gothe, președintele sfa
tului regional Erfurt. Ca 
un bun gospodar, el își 
cunoaște cu de-amănun- 
tul regiunea, situată în
tre munții Hartz și Pă
durea Turingiană. Mi-a 
vorbit de orașele ei, care 
se bucură de faimă nu 
numai datorită frumu
seții priveliștilor ce le 
oferă și relicvelor isto
rice ce le cuprind, ci mai 
ales datorită produselor

zări ce merită a fi con
semnate. Producția re
giunii însumează anual 
10 miliarde mărci. In 
1966 a fost înregistrată o 1 
creștere a producției de 
9,3 la sută față de anul
precedent. Productivita
tea muncii a crescut in 
perioada 1962—1965 cu 
19,4 la sută, iar volumul 
exportului cu 143 la sută.

In ultimii ani au fost 
construite in regiune nu
meroase obiective indus
triale, așezăminte so- 
cial-culturale, printre 
care 5 fabrici de pota
siu ce realizează aproapeULKS UUWUU4 ------ ------- ’

furnizate de unitățile lor jumătate din pAKjucfia 
industriale. W™. barajul Ohra, p

Așa este, de pildă, Ei
senach, orașul natal al 
celebrului compozitor 
J. S. Bach, așezare cu
noscută odinioară ca sta
țiune de odihnă și ca 
păstrătoare a străvechiu
lui castel Wartburg, una 
din cele mai bine con
servate construcții din 
epoca medievală. Astăzi 
Wartburg a căpătat o 
nouă rezonanță. Produ
sele uzinei de automo
bile cu acest nume din 
Eisenach pot fi întâlnite 
pe șoselele multor țări 
ale lumii.

Micul orășel Ruhla 
s-a specializat în pro
ducția de ceasuri, iar 
Arnstadt a devenit cu
noscut prin una din cele 
mai mari întreprinderi 
constructoare de utilaj 
chimic din R.D. Ger
mană. Miihlhausen a de
venit centru al industriei 
textile, la Nordhausen 
s-au creat în anii con
strucției socialiste între
prinderi constructoare de 
mașini miniere, agricole 
și de transport.

Vechi centre ale cul
turii din regiune au că
pătat noi valențe în anii 
puterii populare. Wei
mar, orașul lui Goethe și 
al lui Schiller, leagănul 
clasicismului german, se 
mîndrește azi nu numai 
cu trecutul său, dar și 
CU întreprinderile sale 
moderne de mașini agri
cole, ceasuri, aparate op
tice. Gotha, oraș univer
sitar cu bogate tradiții, 
este renumit prin Institu
tul de cartografie „Her
man Haack" etc.

Am părăsii birditT pre
ședintelui sfatului regio
nal Erfurt cu carnetul 
de notițe plin de însem
nări. Frunzărindu-l, dau 
de cifre reflectînd reali-

(surii, 
centrală electrică, două 
întreprinderi de panifi
cație, o școală tehnică a- 
gricolă cu un internat 
pentru 360 cursanți, un 
institut pedagogic, mai 
multe instituțe pentru A- 
cademia de medicină etc.

Au cunoscut un conti
nuu 
mult rămase în 
cum era Eichsfeld, de
numit altădată „azilul 
săracilor". A trecut vre
mea cînd locuitorii aces
tui ținut erau siliți să-și 
părăsească familiile pen
tru a-și cîștiga existența 
pe ..alte meleaguri. As
tăzi, după cum ne-a re
latat președintele sfatului 
regional, la moderna fi
latură' construită aici lu
crează 2 500 salariați. S-a 
dezvoltat și agricultura 
acestui ținut. Tot mai 
mulți tineri se instruiesc 
în școli speciale pentru 
meseriile care îi atrag. In 
orașul cu același nume 
au apărut cartiere noi 
cu locuințe confortabile, 
magazine moderne. „Pro
gramul Eichsfeld", ela
borat cu ani în urmă de 
partid, a adus pe aceste 
meleaguri suflul vieții 
noi.

La plenara C.C. al 
P.S.U.G., care a avut 
loc în luna decembrie 
anul trecut, regiunea Er
furt a fost dată ca e- 
xemplu pentru rezulta
tele bune obținute în 
găsirea de noi căi de co
laborare între sectoarele 
sale agricole, cele ale in
dustriei alimentare și co
merțului.

A)n._ văzut la Erfurt 
locuri' străvechi în care 
anii noi, ai construcției 
socialiste, _ au imprimat 
o puternică pecete crea
toare.

avînt și ținuturi 
urmă

(Urmare din pag. I)

D-sa și-a exprimat părerea că 
aceste eforturi ar trebui desfășu
rate pe trei planuri : economic, mi
litar și politic.

In domeniul economic, d-sa. a a- 
vut în vederi intensificarea legătu
rilor economice și tehnico-științiiice 
între toate țările europene, înlătu
rarea obstacolelor care mai persis
tă în calea acestor schimburi. 
După părerea sa, Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru Europa, cu 
sediul la Geneva, care are tradi-

în viață a principiilor cuprinse în 
rezoluția O.N.U.

Păreri în favoarea destinderii și 
cooperării intereuropene au fost ex
primate și de personalități politice 
care aparțin unor partide de opo
ziție. Dl. Ernest Glinne, deputat al 
partidului socialist, cel mai impor
tant partid de opoziție, ne-a decla
rat următoarele :

Noi, partidul socialist bel
gian, sîntem pentru inițiativă bi
laterală, care să creeze un climat 
favorabil și să rezolve anumite pro
bleme, cît și pentru contacte multi-

A

ministru : Ideal ar fi să se pună 
capăt politicii blocurilor. Ele nu 
mai corespund necesităților pentru 
care au fost create, constituie un 
obstacol în calea unor acorduri 
mai ample. Un lucru bun ar fi di
zolvarea lor simultană.

Interlocutorul meu a ținjit să sub
linieze că belgienii, sau cei mai 
mulți dintre ei, nu au manifestat 
entuziasm pentru mutarea sediilor 
N.A.T.O. în țara lor. Belgienii — a 
spus d-sa — au un simț ascuțit al 
independenței, poporul belgian a 
luptat aprig pentru aceasta.

Păreri constructive în favoarea
în 

s-a arat o 
mare.
a întîrziat 

cu semințe, 
neglijenței

șir au stat tractoarele pe 
timp în care se puteau 
diferite lucrări.
necesară o colaborare

cooperării intereuropene
ție și experiență, ar putea dobîndi 
un rol mai mare în ce privește exa
minarea în comun și armonizarea 
intereselor economice, pe plan ge
neral european.

In ce privește „destinderea pe 
plan militar", dl. Harmel consideră 
că apartenența la grupări militare 
diferite nu trebuie să fie un impe
diment pentru realizarea unor pro
grese în domeniul dezarmării. Ar 
fi rezonabil — a spus d-sa — ca, 
de pildă, între țările ce năzuiesc 
spre destindere să se semneze un 
acord pentru a nu spori puterea de 
foc existentă.

Toate acestea subliniază necesi
tatea — a spus dl. Harmel — de 
a se crea. înainte de toate, un cli
mat politic îmbunătățit, care să fa
vorizeze abordarea și soluționarea 
problemelor mai dificile. Pornind 
de la aceasta, guvernul belgian 
acordă o însemnătate deosebită 
contactelor cu conducătorii țărilor 
socialiste, dezvoltării legăturilor 
dintre ele.

Dl. Harmel, relevînd rolul țărilor 
mici, și mijlocii în promovarea cau
zei destinderii, a arătat că apre
ciază în mod deosebit eforturile de
puse de România pentru îmbunătă
țirea relațiilor intereuropene. Cali- 
ficînd inițiativa luată în acest sens 
de țara noastră la O.N.U. drept „o 
contribuție esențială", el a expri
mat dorința Belgiei de a acționa 
împreună cu România și cu alte 
țări europene, pentru traducerea

laterale, care să ducă spre același 
țel. Cred că acordul pentru sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și Republica Federală a 
Germaniei a fo'st o măsură'concre
tă, pozitivă, care a servit destin
derii.

In ce privește Belgia, cred că ea 
a procedat bine devenind una din 
coautoarele rezoluției inițiate de 
România la O.N.U. și că și-a ma
nifestat dorința de a contribui, îm
preună cu ceilalți coautori și cu 
alte state, la promovarea principii
lor ei.

Sînt — a spus deputatul Glinne
— pentru o cooperare tot mai strîn- 
să între Est și Vest, prin toate mij
loacele posibile. Desigur, coopera
rea poate ti fructuoasă numai cu 
respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne
— principii pe care România
subliniază în permanență și pe 
care le găsesc absolut judicioase 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
state.

Desigur, — a spus interlocutorul
— o soluție radicală în vederea 
destinderii ar fi dizolvarea blocuri
lor 
Dl. 
un 
lui

le

militare, care sînt anacronice. 
Glinne mi-a reamintit că a fost 
adversar al instalării cartieru- 
general al N.A.T.O. în Belgia.

In aceiași spirit a vorbit și dl.
Onoră Jeanne, profesor de sociolo
gie, director de studii al Institutului 
de sociologie din Bruxelles, lost

In continuare, el a apreciat că 
țări ca Belgia sau ca România, (pe 
care o cunoaște de altfel), deși cu 
sisteme politice și sociale diferite, 
pot acționa în comun pentru o po
litică eurqpeană, favorabilă păcii 
și securității tuturor popoarelor de 
pe continent. Țările mici pot lua în 
acest sens o serie de inițiative uti
le, pot să colaboreze util în vede
rea destinderii și consolidării păcii. 
Trebuie să acționăm astfel încît să 
tragem maximum de avantaje din 
începutul ce s-a realizat pînă acum 
în domeniul destinderii.

Dl. Ganshof Van der Meersch, ju
rist eminent, președintele Institutu
lui de științe europene al Univer
sității din Bruxelles și profesor la 
Facultatea de drept, s-a referit în
deosebi la însemnătatea contacte
lor est-vest pe plan cultural, care, 
împreună cu acordurile culturale 
dintre state, pot juca un rol consi
derabil în cunoașterea și apropie
rea dintre acestea. Așa, de pjldă, 
institutele de drept pot organiza 
conferințe, colocvii pe teme euro
pene, ceea ce ar întruni sub ace
lași acoperiș diverse concepții și 
puncte de vedere, din confruntarea 
cărora s-ar putea desprinde idei 
utile pentru politica general-euro- 
peană a statelor.

Cunoscutul poet liric, Robert Gol- 
fin, președinte al Penclubului bel
gian, vicepreședinte al Penclubului 
Internațional, membru al Academiei 
legale, este un prieten al României,

pe care a vizitat-o. (Încîntat de 
Delta noastră, el i-a dedicat an 
poem). M-am reîntors cu impresii 
excelente din România, ne-a 
spus interlocutorul. Latinitatea, afi
nitatea de limbă pledează pentru 
colaborarea culturală dintre Ro- 
mâniq și Belgia. în geuere, oame
nii, trebuie să se cunoască mai 
bine, și în acest scop se &ere în
tărită colaborarea culturală între 
toate țările. In toate țările socicfiiște 
pe care le-am vizitat am avut cita 
ceva de învățat. In circuitul de va
lori spirituale fiecare țară oferă 
cite ceva. România a dat multe fi
guri literaturii și artei europene și 
universale. Arta, cultura trebuie să 
contribuie la înțelegere. In Europa 
de azi e posibilă o largă cooperare 
culturală.

Prof. Marcel Honess, rectorul U- 
niversității din Bruxelles, s-a oprit 
de asemenea asupra importanței 
schimburilor culturale și științifice 
între țările din Est și Vest pentru 
dezvoltarea cooperării europene. 
D-sa a insistat asupra schimburilor 
culturale directe între universități, 
asupra relațiilor mai strînse dintre 
profesori.

Despre rolul schimburilor econo
mice în apropierea europeană mi-a 
vorbit dl. Armand Guilmot, direc
torul general al Federațiilor indus
triilor chimice.

Problema cooperării economice 
în Europa — a spus d-sa — este 
de importanță capitală. Fiecare 
țară din vest întreține relații tot 
mai importante cu țările socialiste 
europene. Aceasta este calea isto
riei și nu ne vom întoarce îndărăt. 
Putem dezvolta încă și mai mult 
cooperarea atît printr-o mai bună 
cunoaștere directă, prin contacte 
cît mai frecvente, dar și prin cu
noașterea posibilităților și resur
selor economice. Iată de ce trebuie 
să ne vizităm cît mai des.

— Există — a spus dl. Guilmot — 
încă posibilități nefolosite pentru 
schimburi economice Est-Vest in 
Europa. Volumul comerțului Belgiei 
cu țările din Est este încă mic (mă 
refer, de exemplu, la sectorul chi
mic). Noi am putea primi de la dv. 
unele mărfuri, iar 
putea vinde în Est unele pro
duse chimice, mașini, 
dustriașii belgieni vor 
comerțul cu țările socialiste. Pentru 
noi e foarte util să facem comerț 
cu dv. Ne interesează și acorduri
le de cooperare tehnică în produc
ție. Sîntem de părere că coopera
rea economică poate servi destin
derii și păcii în chip hotărîtor. Atît 
timp cît mărfurile trec frontierele, 
înseamnă că armatele nu le vor 
trece. E un lucru la care trebuie s4 
medităm.

Belgia ar

textile. In
să dezvolte

t



viața internațională
Mîine va avea loc

ALEGEREA 
NOULUI 
PREMIER 
AL INDIEI

Vineri, la Delhi, a fost or
ganizata o conierințâ de presă 
în urma întrevederii primului 
ministru Indira Gandhi cu Ka- 
maraj, președintele partidului 
de guvernămînt și Morarji 
Desai, fostul ministru al Fi
nanțelor. Cu acest prilej s-a 
anunțat că la 12 martie va fi 
ales liderul grupului parla
mentar al partidului de guver
nămînt, Congresul Național 
Indian, care automat devine 
și prim-ministru al Indiei.

La aceeași conferință de 
presă Morarji Desai și-a anun
țat intenția de a candida Ia 
postul de lider al grupului 
parlamentar al partidului de 
guvernămînt. Desai, care este 
în vîrstă de 71 de ani, și-a 
pus pînă acum de două ori 
candidatura la funcția de 
premier, dar fără succes 
(prima oară după moartea lui 
J. Nehru în 1964, a doua oară 
după decesul lui Lal Bahadur 
Shastri în 1966).

La alegerea liderului vor 
lua parte aproxirilativ 430 de 
deputați ai partidului Congre
sul Național Indian din am
bele camere ale parlamen
tului.

Incidente 
sîngeroase 
la Kingston

KINGSTON 10 (Agerpres). — 
Noi tulburări care s-au soldat cu 
uciderea a două persoane și răni
rea mai multor altora au avut loc 
joi în capitala Jamaicăi, Kingston. 
Poliția a intervenit împrăștiind 
grupuri de manifestanți care au 
atacat autobuze și automobile și 
au încercat să incendieze un depo
zit de mobilă. Cele două persoane 
ucise au făcut parte dintre spriji
nitorii partidului național popular 
de opoziție.

Recrudescența violențelor la 
Kingston, care în ultimele luni a 
fost teatrul unor tulburări cu ca
racter politic, este pusă de obser
vatori pe seama rivalităților dintre 
cele două principale partide poli
tice din această țară. Oficialități 
ale poliției, armatei și guvernului 
s-au întrunit de urgență pentru a 
examina măsurile ce trebuie luate 
în scopul de a se pune capăt tul
burărilor.

POPORUL VIETNAMEZ
DĂ 0 PUTERNICĂ RIPOSTĂ

INVADATORILOR

Președintele Comitetului 
de Stat al Planificării 

la Milano
VIETNAMUL DE SUD 
Săptămîna celor mai mari 

pierderi pentru agresori

SAIGON 10 (Agerpres). — Pier
derile suferite de trupele S.U.A. 
din Vietnamul de sud în cursul 
săptămînii trecute au fost de 1 617 
morți, răniți și dispăruți, a de
clarat un purtător de cuvînt ame
rican, arătînd că aceasta a fost cea 
mai grea săptămînă pentru ameri
cani în cursul întregului război.
R. D. VIETNAM
AI 1707-lea avion doborît

HANOI 10 (Agerpres). — Agen
ția VNA anunță că, la 9 martie, 
unități ale Armatei populare viet
nameze din Nam Ha, provincie si
tuată la 80 kilometri la sud de 
Hanoi, au doborît unul dintre a- 
vioanele americane, care au pă
truns în cursul zilei în spațiul ae
rian al provinciei. Acesta este cel 
de-al 1 707-lea avion american 
doborît pînă în prezent pe terito
riul R. D. Vietnam.
Conierințâ C.C. al Frontului 

Patriei din Vietnam

La Hanoi a avut loc o conferință 
lărgită a C.C. al Frontului Patriei

Conferința de presă a președintelui Johnson
WASHINGTON 10 (Agerpres). —

Președintele Johnson a ținut joi 
seara o conferință de presă în 
care a lăsat să se înțeleagă 
că guvernul S. U. A. nu in
tenționează să înceteze bombar
damentele asupra R. D. Viet
nam. Johnson a declarat că 
la sfîrșitul acestei luni se va în- 
tîlni, undeva în regiunea Oceanu
lui Pacific, cu comandantul suprem 
al forțelor americane din Vietna
mul de sud, generalul Westmore
land, și cu ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, Henry Cabot Lodge.

Comentînd conferința de presă a 
președintelui Johnson, ziarul „New 
York Times" a scris într-un edito
rial apărut vineri dimineața că 
„o dată în plus și pentru motive ci
tate de zeci de ori, președintele a 
refuzat să preconizeze o încetare a 
bombardamentelor asupra Vietna
mului de nord". „Politica actuală, 
continuă ziarul, nu face decît să 
ducă la un război îndelungat, crud 

din Vietnam. în rezoluția adopta
tă la conferință se arată că în 

• cursul anului trecut războiul de 
agresiune a fost extins pe scară 
largă în Vietnam, fapt dovedit de 
sporirea efectivului corpului expe- 
diționar al S.U.A. și al trupelor 
satelite din sudul țării, care ac
ționează aici conform tacticii „pă- 
mîntului pîrjolit", și de intensifi
carea atacurilor lansate de avioa
nele și navele americane împotriva 
R. D. Vietnam. Conferința a salu
tat victoriile repurtate de forțele 
armate de eliberare și de popu
lația Vietnamului de sud, precum 
și succesele armatei R. D. ^Viet
nam. Participanții au rdjevat, 
totodată, realizările obținute în 
domeniul producției de populația 
nord-vietnameză care a îndeplinit 
cu succes sarcinile planului de 
stat pe 1966, întărind astfel po
tențialul economic și de apărare 
al țării.

Conferința exprimă — se spune 
în rezoluție — hotărîrea fermă a 
poporului vietnamez de luptă 
pînă la victoria finală.

și costisitor, care nu poate să adu
că o «victorie» comparabilă cu pre
țul tragic ce trebuie plătit".

MILANO 10 — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite: 
Vineri dimineața președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Maxim Berghianu, însoțit de Cor
nel Burtică, ambasadorul României 
la Roma și Mauriciu Novac, vice
președinte al C.S.P., a vizitat so
cietatea italiană SNAM-Progetti 
din Milano. împreună cu societă
țile AGIP și ANIC, SNAM-Progetti 
constituie grupul de întreprinderi 
italiene în care capitalul de stat 
deține ponderea principală și este 
cunoscută sub numele de „E.N.I." 
(întreprinderea națională pentru 
hidrocarburi).

Președintele SNAM-Progetti, 
prof. Dinelli și alți membri ai con
ducerii întreprinderilor E.N.T. din 
Milano au înfățișat rolul acestei

Delegația română 
la sărbătoarea 
națională a Siriei

DAMASC 10 (Agerpres). — Dele
gația guvernamentală română, con
dusă de Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, prezentă la festivitățile 
organizate cu ocazia zilei de 8 mar
tie, sărbătoarea națională a Siriei, 
a luat parte la o recepție oferită de 
președintele Republicii Arabe Si
riene Nureddin Atassi.

Cu această ocazie, șeful delegației 
române a transmis președintelui 
Republicii Arabe Siriene, din partea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Chi- 
vu Stoica, un salut cordial și cele 
mai bune urări poporului sirian. 

societăți. întreprinderile E.N.I. de 
la Milano se ocupă în principal cu 
proiectarea, studiul și orientarea 
activității în domeniul petrochi
miei. Au fost vizitate apoi labora
toare, sectorul de proiectare și 
cîteva stații pilot în domeniul pe
trochimiei.

După-amiază a fost vizitată cu
noscuta societate Pirelli din Mi
lano, în ale cărei uzine lucrează 
peste 35 000 de salariați. Aici se 
produc cauciucuri pentru autove
hicule, cabluri electrice și diferite 
articole tehnice din cauciuc. Ema
nuele Dubim, administratorul dele
gat al societății, a informat pe 
oaspeți despre activitatea societății 
atît în Italia, cît și peste hotare, 
despre relațiile ei cu diferite între
prinderi din România. în conti
nuare, au fost vizitate unele secții 
în care se produc cauciucuri pen
tru autovehicule și articole tehnice 
din cauciuc.

Președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Maxim Berghianu. 
s-a întîlnit vineri după-amiază la 
Institutul pentru studiul probleme
lor internaționale din Milano cu 
numeroși oameni de afaceri, repre
zentanți ai diferitelor firme, eco
nomiști din acest important centru 
economic și industria] al Italiei. 
Oaspetele român a vorbit în fața 
oamenilor de afaceri italieni des
pre stadiul actual de dezvoltare a 
economiei Republicii Socialiste Ro
mânia și a subliniat ritmul intens 
prevăzut pentru dezvoltarea in
dustriei și agriculturii în noul plan 
cincinal. Un loc important în ca
drul expunerii l-au ocupat posibi
litățile actuale ale comerțului ex
terior al României, ritmul său de 
dezvoltare și condițiile existente 
pentru o largă cooperare în dome
niul industrial cu firme din străi
nătate.

Seara, tov. Maxim Berghianu și 
persoanele care l-au însoțit in vi
zita la Milano s-au reîntors la 
Roma.

Locuitori ai capitalei paname
ze demonstrînd pentru trecerea 
canalului sub suveranitatea sta

tului Panama

fn timpul unei ore de curs la 
o școală din Bamako, capitala 

Republicii Mali

LONDRA Vizita delegației 
guvernamentale române

LONDRA 10. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite: 
Vineri seara, Vasile Pungan, amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra, a oferit în saloanele 
ambasadei o recepție în cinstea 
prof. dr. Roman Moldovan, vice
președinte ai Consiliului de Miniș
tri, președinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, .condu
cătorul delegației guvernamentale 
române care face o vizită în Marea 
Britanie.

Au participat: Richard Marsh, 
ministrul energeticii, lord Chalfont,

Ministrul comerțului exterior 
in Suedia

STOCKHOLM 10 (Agerpres). - 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia-j 
liste România și ceilalți membri ai 
delegației române, însoțiți de 
Eduard Mezincescu, ambasadorul 
țării noastre la Stockholm, au vi
zitat uzinele „Scania Vabis" din 
Sodertălje, producătoare de autoca
mioane și autobuze, precum și uzi
ne din orașele Malmb și Lund.

Delegația română a fost întîmpi- 
nată de conducătorii firmelor, care 
au prezentat activitatea unităților 
respective. Membrii delegației ro
mâne au purtat discuții privind po
sibilitățile de cooperare industria
lă între întreprinderile din cele 
două țări.

Axelson Johnson, conducătorul 
grupului cu același nume, în cadrul 
căruia sînt reunite industrii din sec
toarele construcției, hîrtiei, con
strucțiilor navale etc., a oferit un 
dineu în cinstea delegației române.

Salutind delegația română, A. 
Johnson a subliniat interesul și 
perspectivele favorabile ale dezvol
tării schimburilor economice și coo
perării industriale între întreprin
derile românești și suedeze. 

ministru de stat la M.A.E. însărci
nat cu problemele dezarmării, 
George Thomson, ministru de stat 
la Foreign Office, lord Brown, mi
nistru de stat la Ministerul Comer
țului, P. M. S. Blackett, președin
tele Academiei de Științe a Marii 
Britanii, . Herbert Ferguson, preșe
dintele Consiliului Municipal al 
Londrei, subsecretari de stat la mi
nisterele afacerilor externe, tehno
logiei, comerțului, educației și 
științei, membri ai parlamentului 
britanic, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Londra.

Răspunzînd, Gheorghe Cioară a 
relevat dorința părții române de a 
dezvolta relații economice reciproc 
avantajoase și a căuta cele mai efi
ciente căi în acest scop.

VIZITA DELEGAȚIEI 
ROMÂNE ÎN R.D.G.

DRESDA 10 (Agerpres). — Dele
gația română condusă de ministrul 
economiei forestiere, Mihai Suder, 
aflată în R. D. Germană la invita
ția ministrului industriei ușoare al 
R.D.G., Johann Wittik a vizitat fa
cultatea forestieră a Universități. 
din Dresda. Delegația română a fi 
cut un schimb de păreri cu decawKl 
facultății, prof. dr. Mette, și cu 
membri ai corpului profesoral. De
legația a vizitat, de asemenea, Cen
trul de cercetări asupra efectelor 
vătămătoare ale fumatului, precum 
și Institutul central pentru teh
nologia lemnului.

30 aprilie—data limită pentru 

tratativele „rundei Kennedy"

I
Pierderi laburiste 
în alegerile parțiale

■ BELGRAD. Președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Bros 

Tito, a primit vineri pe minis
trul afacerilor externe al Tur
ciei, Ihsan Sabri Caglayangil, 
care se află în vizită in această 
țară.

GENEVA 10 (Agerpres). — La 30 
aprilie, tratativele „rundei Ken
nedy" vor trebui să ia sfîrșit, indi
ferent care va fi rezultatul lor, a 
hotărît joi comitetul negocierilor co
merciale al GATT. Au rămas deci 
aproximativ șase săptămîni de ne
gocieri destinate să ducă la o scă
dere reciprocă a taxelor vamale în
tre statele membre ale GATT, . și 
îndeosebi între Statele Unite și Pia
ța comună.

Participanții la tratativele GATT, 
într-un termen relativ scurt, au de 
pus la punct numeroase probleme

rămase încă nerezolvate. în special 
membrii C.E.E. vor trebui ca în a- 
cest răstimp să poată elabora o plat
formă comună la „runda Ken
nedy". în acest sens, la 10, 11 și 
12 aprilie va avea loc o reuniune 
a Consiliului ministerial al C.E.E. 
pentru a da noi instrucțiuni re
prezentanților săi de Ia Geneva. In 
cazul cînd la această reuniune nu 
vor fi rezolvate toate problemele, 
este prevăzută o nouă întîlnire la 
nivel ministerial la 17 și 18 a- 
prilie.

LONDRA 10 (Agerpres). — Ale
gerile care au avut loc la 9 
martie în Anglia pentru com
pletarea a trei locuri vacante 
în Camera Comunelor au rparcat 
un regres substanțial al paitidu- 
lui laburist. Acest partid aBpier- 
dut unul din cele trei locuriîși a 
înregistrat importante scăderi de 
voturi în celelalte două circum
scripții.

„O zi neagră pentru laburiști", 
astfel se exprimă agenția France 
Presse. „Experții consideră că co-

R.A.U. în golful Suez a fost desco
perit recent petrol. In fotografie t 
platforma de foraj „Descoperitorul" 
care a identificat zăcămîntul de pe

trol

„DAILY MAIL": TRUPELE ENGLEZE
VOR RĂMÎME ÎN ADEN Șl

Situația din Aden 
continuă să rămînă în
cordată. La chemarea 
Frontului de Eliberare 
a sudului ocupat al 
Yemenului (FLOSY), 
populația din Aden și 
din celelalte teritorii 
sud-arabice a hotărît 
să boicoteze misiunea 
O.N.U., ce urmează să 
sosească în curînd și 
să organizeze din nou, 
la venirea acesteia, ac
țiuni greviste și mani
festații de protest îm
potriva dominației bri
tanice.

într-o declarație fă
cută joi, cu prilejul so

sirii sale la Cairo, se
cretarul general al 
frontului, Abdel Qua- 
wee Mackawee, a ară
tat că nu poate fi vor
ba de o colaborare cu 
această misiune decît 
dacă ea va trata cu 
Frontul de eliberare 
națională, singurul re
prezentant al poporu
lui din Arabia de sud.

Pe de altă parte, ul
timele știri arată că si
tuația din Aden con
tinuă să fie obiectul 
unor vii discuții în 
capitala Angliei, al u- 
nor noi planuri de per-

DUPĂ 1968
petuare a dominației 
engleze.

Ziarul „Daily Mail" 
scrie că trupele brita
nice vor continua să 
rămînă în Federația 
Arabiei de sud, inclu
siv în Aden, chiar după 
ce aceste teritorii vor 
deveni independente 
în anul 1968. Ziarul 
subliniază că această 
hotărîre a fost luată la 
începutul acestei săp
tămîni de cabinetul 
britanic, care este în
grijorat de activitatea 
tot mai intensă a orga
nizațiilor anticolonia
liste din aceste teri
torii.

titura reflectă mai mult nemulțu
mirea față de politica guvernului 
laburist 'decît o mișcare în favoa
rea liniei conservatoare".

Declarațiile 

lui Brandt
BONN 10 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei conferințe de presă, 
vicecancelarul vest-german, Willy 
Brandt, a abordat o serie de aspec
te ale actualei politici externe a 
guvernului R. F. a Germaniei. Re- 
ferindu-se la problema relațiilor 
R.F.G. cu țările socialiste, el a de
clarat : „Obiectivul nostru este să 
ne intensificăm contactele cu ve
cinii noștri din Europa de est și 
de sud-est și de aceea ne vom 
continua eforturile fără a pune 
condiții". El a subliniat că guver
nul federal are în vedere posi
bilitatea ca în viitor să stabi
lească relații diplomatice și cu alte 
state din Europa răsăriteană. Tot
odată, Brandt a repetat pretenția 
R. F. a Germaniei de a reprezenta 
în exclusivitate poporul german.

în legătură cu problemele legate 
de încheierea unui acord pen
tru nerăspîndirea armei nucleare, 
Brandt a amintit că în programul 
Partidului social-democrat se preve
de limpede că Germania occidentală 
trebuie să se alăture Unui astfel de 
acord. în același timp, el a încercat 
să justifice unele rezerve.

.în cursul conferinței de presă, mi
nistrul de externe vest-german și-a 
exprimat satisfacția pentru faptul 
că ministrul român de externe, 
Corneliu Mănescu, l-a invitat să 
facă o vizită în România încă în 
cursul acestui an.

■ LONDRA. Delegația de zia
riști români, condusă de 

Gheorghe Dolgu, redactor șef la 
revista „Viața Economică", care 
face o călătorie in Anglia la in
vitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Marii Britanii, a fă
cut o vizită Ia Foreign Office, 
unde a fost primită de George 
Thomson, ministru de stat la 
Ministerul afacerilor externe al 
Angliei.

■ BRUXELLES. într-un apel 
publicat la 9 martie, Parti

dul Comunist din Belgia se pro
nunță împotriva noului proiect 
de lege guvernamental, care 
preconizează majorarea impozi
telor, acordind totodată guver
nului imputerniciri speciale în 
acest domeniu. După cum 
subliniază în apelul P.C.
Belgia, adoptarea proiectului de 
lege va avea ca rezultat reduce
rea capacității de cumpărare și 
o creștere a șomajului.

■ MOSCOVA. Vineri au conti
nuat Ia Moscova lucrările 

Simpozionului internațional al 
femeilor. în ședința de diminea
ță Onița Gligor, vicepreședintă 
a Uniunii sindicatelor din invă- 
țămint, știință și cultură din 
România, membră a delegației 
Consiliului național al femeilor 
care participă la lucrările sim
pozionului, a prezentat expune
rea „Accesul femeilor din Re
publica Socialistă România la 
învățămînt și calificare".

■ LIMA. Un student a fost 
ucis și mai mulți alții răniți 

în cursul unui atac întreprins de 
„Bufalos", așa-zisele „trupe de 
șoc” ale partidului de extremă 
dreaptă A.P.R.A., împotriva se
diului federației studenților de 
la Universitatea San Carlos din 
Lima, în a cărei conducere ma
joritatea o dețin studenții cu ve
deri de stingă.

se 
din

■| GENEVA. Agenția P.A.P. 
" transmite : La Geneva a a- 
vut loc a doua sesiune a grupu
lui de lucru G.A.T.T. care a ana
lizat cererea Poloniei de ade
rare la G.A.T.T. Guvernul polo
nez și-a exprimat dorința în de
cembrie 1966, ca Polonia să fie 
primită membră cu drepturi de
pline în G.A.T.T. Polonia este 
membră asociată a G.A.T.T. încă 
din anul 1959.

M NEW YORK. în Comitetul 
™ special O.N.U. pentru deco
lonizare au început dezbaterile 
în problema Somaliei franceze. 
Reprezentantul Somaliei, Abdul 
Rahim Farah, a propus trimite
rea imediată în Somalia france
ză a unui subcomitet al Națiu
nilor Unite pentru a obține in
formații asupra situației din a- 
cest teritoriu.

singurul organism în măsură să 
definească relațiile sindicatelor 
cu guvernul și cu organizațiile 
patronale, precum și poziția lor 
față de marile probleme politice, 
economice și sociale ale țării.
■I MOSCOVA. în U.R.S.S. a 
“ fost lansat un nou satelit ar
tificial al Pămintului — „Cos
mos — 146". La bordul său sînt 
instalate aparate destinate con
tinuării explorării spațiului cos
mic. Potrivit primelor date, a- 
paratele funcționează normal.
■■ KHARTUM. Populația celor 
“ trei provincii meridionale 
ale Sudanului, chemată la urne 
pentru a-și alege reprezentanții 
în parlamentul central, participă 
în mare număr la vot. Pînă a- 
cum, 80 la sută din cei înscriși 
în listele electorale s-au prezen
tat la centrele de votare. După 
incidentele de marți situația s-a 
normalizat. Alegerile ar putea 
lua sfîrșit la 11 martie.
B| CAIRO. Președintele R.A.U., 
“ Nasser, i-a primit joi seara 
pe scriitorii francezi Simone de 
Beauvoir și Jean Paul Sartre, 
a anunțat postul de radio Cairo. 
Ei se află la Cairo într-o vizită 
Ia invitația lui M. Haykal, re
dactorul șef al cotidianului „Al 
Ahram".

■ LEIPZIG. Vineri s-a deschis 
la Leipzig cea de-a 25-a 

conferință a muncitorilor pe în
treaga Germanie, la care parti
cipă delegați din toate regiunile 
R. D. Germane și peste 800 de 
delegați din R.F. a Germaniei. 
Sînt prezente, de asemenea, de
legații ale C.C. al P.S.U.G., P.C. 
din Germania și Federației 
Sindicale Mondiale.

■ LONDRA. Ministrul afaceri- 
" lor externe al Norvegiei, 
John Lyng, a declarat joi Ia 
Londra, cu prilejul unei confe
rințe de presă, că dacă Marea 
Britanie va începe negocieri ofi
ciale cu reprezentanții Pieței co
mune, Norvegia va cere probabil 
și ea aderarea la C.E.E.

■ KINSHASA. în prezența 
generalului Mobutu, condu

cătorii celor trei principale orga
nizații sindicale din Congo — 
Confederația sindicatelor libere 
din Congo (C.S.L.G.), Federația 
generală a oamenilor muncii 
congolezi (F.G.T.C.) și Uniunea 
oamenilor muncii din Congo 
(U.T.C.) — au semnat joi o char- 
tă de constituire a Consiliului 
național comun. Acesta va fi

n BUENOS AIRES. Adminis- 
trația companiei de stat ar- 

gentiniană „Ferocarilas" a ordo
nat concedierea cîtorva mii de 
muncitori feroviari care au par
ticipat Ia greva generală din 1 
martie a.c. Pe de altă parte, 
printr-o hotărîre a administra
ției au fost reduse salariile a 
130 000 de muncitori.
■I ATENA. în parlamentul 

grec continuă dezbaterile a- 
supra proiectului de lege gu
vernamental cu privire la înlo
cuirea actualului sistem electoral 
cu sistemul reprezentării pro
porționale simple. Liderul Uniu
nii de centru, G. Papandreu, a 
anunțat că partidul său va vota 
în favoarea noului sistem electo
ral.
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