
Campania agricolă
bate la ușă!

Sînteți pregătiți
1 n gospodăriile a- 
I gricole colective 
din raionul Cala- 

; fat, pregătirile 
• pentru începerea 
’ campaniei de pri
măvară s-au in- 
în ultimele zile.tensificat

Sarcinile de plan stabilite în 
adunările _ '
partizate pe brigăzi. S-a făcut 
recunoașterea parcelelor în 
teren, se defalcă planul brigă
zilor pe echipe. Tractoarele și 
celelalte mașini agricole, care 
participă în campania de pri
măvară, reparate și revizuite 
au sosit în gospodării și sînt 
gata de lucru. Cea mai mare 
parte din sămînța necesară a 
fost schimbată la bazele de 
recepție și se află acum în 
magaziile gospodăriilor colec
tive, unde se tratează cu sub
stanțe chimice. în toate gos
podăriile s-au întocmit pla
nuri tehnice de lucru. Res
pectarea lor va permite înca
drarea însămînțărilor în epo
ca optimă pentru fiecare cul
tură în parte.

Firește, acum cea mai mare 
atenție se acordă pregătirilor 
pentru însămînțarea culturi
lor din prima urgență. Gos
podăria agricolă colectivă din 
Gîrla Mare, de pildă, și-a 
planificat să însămînțeze 40 
hectare cu mazăre, 12 hectare 
cu floarea-soarelui, 80 
re cu sfeclă de zahăr 
hectare cu lucernă.

— Experiența ne-a
— ne spunea tovarășul Ilie 
Bărăitaru, președintele gos
podăriei — că aceste culturi 
pentru a da producții ridi
cate trebuie însămînțate cît 
mai timpuriu. Pentru ca să 
urgentăm lucrările de pregă
tire a solului, la început, cînd 
țSămîntul este mai umed, vom 
folosi și atelajele gospodăriei.

generale au fost re-

De aceea cele 90 de pluguri, 70 
de grape, și 70 de prășitoare 
cu tracțiune animală au fost 
din vreme reparate și pregă
tite pentru lucru. Aceeași a- 
tenție am acordat-o și fertili
zării solului. îndeosebi pe te
renul destinat porumbului au 
fost transportate cantități 
mari de gunoi de grajd — 
aproximativ 1 200 de tone. O 
contribuție importantă la a- 
ceastă acțiune au adus-o tine
rii noștri colectiviști, mobili
zați de organizația U.T.M. Ei 
au participat zi de zi la trans-

najarea unui canal lung de 
600 de metri care asigură iri
garea suprafețelor ce vor fi 
cultivate cu sfeclă de zahăr.

Pentru a lucra pe semănă
tori, organizația U.T.M. a re
comandat tineri care cunosc 
de-acum bine mînuirea dife
ritelor dispozitive ale acestor 
mașini. Aceștia, împreună cu 
șefii de echipe și brigadierii, 
au participat zilele trecute la 
instructajul făcut în cadrul 
gospodăriei de inginerul Ilie 
Moldovan de la S.M.T. Obîr- 
șia de Cîmp, care a dat expli-

• Mai mdtă operativitate la schimbul 
semințelor

• Fiecare semănătoare - echipată 
cu discurile corespunzătoare

• în prima zi prielnică - cu toate 
forțele la insămințări

hecta- 
și 40

arătat

portul întregii cantități de în
grășăminte organice la cîmp ; 
aproximativ 600 tone au fost 
transportate prin muncă pa
triotică.

Tovarășul președinte ne-a 
vorbit și despre alte lucrări 
pregătitoare executate în a- 
ceastă perioadă, la care a 
participat majoritatea tineri
lor colectiviști. Astfel, timp 
de 5 zile 150—200 de tineri au 
ridicat în valea Dunării un 
dig lung de 400 metri în ve
derea pregătirii terenului 
pentru însămînțat lucernă pe 
o suprafață de 20 hectare. Tot 
în această parte a comunei 
tinerii au contribuit la ame-

cații amănunțite privind teh
nica semănatului, modul de 
folosire a semănătorilor 2 
SPC 2 etc.

Sămînța este asigurată în 
întregime pentru toate cul
turile. îndată ce se zvîntă te
renul, colectiviștii și mecani
zatorii vor trece cu toate for
țele la semănat.

Aceeași preocupare pentru 
pregătirea campaniei de pri
măvară am întîlnit și în mul
te alte gospodării colective : 
Piscul Vechi, Ciu'percenii Noi, 
Basarabi, Braniște etc. La 
G.A.C. Plenița se transportă 
ultimele cantități de îngrășă
minte organice, care anul tre-

cut au fost folosite la grădina 
de legume, diupă ce în preala
bil au fost tratate cu insecti
cide. La S.M.T. din Obîrșia de 
Cîmp și Poiana Mare, meca
nizatorii au avut ultima con
sfătuire în care au dezbătut pe 
larg condițiile de lucru ale 
anului acesta, modul în care 
trebuie pregătit terenul și 
agrotehnica culturilor.

Mai sînt totuși unele lu
cruri nerezolvate, a căror pu
nere la punct trebuie urgen
tată. Tovarășul Constantin 
Păun, președintele consiliului 
agricol raional, făcînd o apre
ciere a stadiului în care se 
află pregătirile pentru cam
pania de primăvară arăta că 
trebuie urgentată schimbarea 
seminței la bazele de recep
ție. Trebuie apoi procurată 
încă o cantitate însemnată de 
sămînța de lucernă.

Anul acesta, gospodăriile 
agricole colective și-au pro
pus să însămînțeze în cuiburi 
întreaga suprafață cu porumb. 
Sămînța nu este încă în în
tregime calibrată și deci nu 
s-au comandat toate discu
rile necesare. Mai mult, la 
ultima verificare s-a consta
tat că 70 la sută din discurile 
cu care sînt dotate brigăzile 
de tractoare, nu corespund 
calibrului de semințe de care 
dispun gospodăriile colective. 
Schimbarea acestora trebuie 
și se poate face într-un timp 
scurt, astfel înc?t înainte de 
începerea însămînțării po
rumbului toate semănătorile 
să fie echipate cu discurile 
corespunzătoare.

La G.A.C. din Verbița, Ver- 
bicioara, Tunari Vechi, Cuj- 
mir, și altele repararea ate
lajelor cu tracțiune animală 
care participă la însămînțări 
(pluguri, grape, etc) n-a fost 
încă terminată, iar timpul se
mănatului bate la ușă. Sînt 
lucrări ce pot fi executate în 
aceste cîteva zile care ne mai 
despart de perioada însămîn
țărilor, iar organizațiile U.T.M. 
pot și au datoria să aducă o 
contribuție sporită, mobilizînd 
un număr mare de tineri 
înfăptuirea lor.

la

V. BARAC 
corespondentul 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea Oltenia

FIER VECHI
OTEEARHLOR

Zilnic din 
giunile țării 
dreaptă spre , . 
Hunedoara și alte oțe- 
lării, zeci de vagoane 
încărcate cu fier vechi. 
De la începutul anului 
și pînă acum s-au co
lectat și trimis oțelă- 
riilor aproape 340 000 
de tone de fier vechi.

In această acțiune 
patriotică au fost an-

toate re- 
se în-

Reșița,

trenați numeroși oa
meni ai muncii, tineri 
și vîrstnici, din între
prinderi, instituții și 
cartiere, pionieri și 
școlari din toate col
țurile țării.

Muncitorii de la U- 
zinele „Republica" și 
„23 August" din Ca
pitală, „Laminorul"- 
Brăila, „Tractorul" și 
„Steagul roșu"-Brașov,

Uzinele de vagoane 
Arad, tinerii și gos
podinele din regiunile 
Dobrogea, Cluj, Bacău, 
Ploiești, din cartierele 
Capitalei și din nu
meroase alte localități, 
au adunat mari canti
tăți de metal vechi, si- 
tuîndu-se în fruntea 
acestei acțiuni.

(Agerpres)

Drumul spre in
ginerie înseam
nă multe ore 
petrecute stu
diind, lucrînd 
la proiecte, ve- 

cele învățate înrificînd
laborator. Pe acest drum 
a pornit și studentul 
Popescu Vasile din anul 
II al Institutului de pe
trol, gaze și geologie, 
pe care ,reporterul foto
graf l-a surprins în ca
mera sa de la cămin, 

lucrînd la proiect.

Foto: EMIL COJOCARU

In laboratorul controlului teh
nic de calitate al produselor 
organice, de la Combinatul 

chimic — Borzești
Foto: 1. CIOBANU

Intr-una din zilele trecute, la Uzina 
„Tractorul"-Brașov s-a desfășurat 
o deosebit de interesantă acțiune 
educativă : o dezbatere - spectacol 
închinată eroismului și eroilor zilelor 
noastre. Organizatorul acestei ma
nifestări — care s-a bucurat de un 
frumos succes — a fost comitetul 
U. T. M. al uzinei, cu sprijinul cercului 
literar, cineclubului, cercului plastic. 
Citiți sub titlul „Eroii sînt printre noi“ 
relatarea noastră în paginile li!—IV ale 

ziarului.

Proletari din toate tarile, uniți-vă!

cînteia 
tineretului

Muncitor
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Ridicarea indicilor
de utilizare a

la Reșița și
Oțelarii de la cele două mari 

combinate siderurgice — Hu
nedoara și Reșița — au do- 
bîndit în ultima perioadă o 
bogată experiență în ridicarea 
indicilor de utilizare a agre
gatelor, furnizînd astfel eco
nomiei naționale mii de tone 
de metal peste prevederile 
planului. In primele două luni, 
de exemplu, oțelarii hunedo
reni au obținut în plus față 
de prevederi 150 kg de oțel 
pe fiecare mp de vatră. In 
aceeași perioadă, indicele de 
utilizare a cuptoarelor Martin 
de la Reșița a crescut cu a- 
proape 200 kg oțel pe mp de 
vatră.

Aceste rezultate se datoresc

agregatelor
Hunedoara

producție a 
printre care 
unor părți 
sudarea în 

a vetrelor, 
reducerea

unor 
per- 

ale 
stra- 
care 
du- 

șarje 
anul

aplicării în 
noi măsuri 
fecționarea 
cuptoarelor, 
tuiri groase 
au permis 
ratei de pregătire între 
cu 35 la sută față de 
trecut. De asemenea, prin ge
neralizarea încărcării cuptoa
relor cu 2 macarale, timpul de 
elaborare a unei șarje s-a 
micșorat în medie cu 30 de 
minute.

In promovarea progresului 
tehnic oțelarii hunedoreni și 
reșițeni primesc un sprijin 
prețios din partea specialiști
lor din institutele de cercetări.

(Agerpres)

CTUALITAȚII
Loturi

experimentale
în G.A.C

în peste 100 de gospodării 
colective din regiunea Oltenia 
vor lua ființă anul acesta lo
turi experimentale, pentru 
urmărirea eficacității diferite
lor metode aplicate la cultu
rile agricole.

In acest scop un mare nu
măr de cadre didactice de la 
Institutul agronomic „Tudor 
Vladimirescu" din Craiova 
specialiști de la stațiunile < 
perimentale din regiune 
hotărît să acorde sprijin și 
drumare permanentă gospodă
riilor.

■ Și
ex- 
au 

în-

(Agerpres)

Ansamblu
BAIA MARE (de la 

corespondentul nos
tru). Recent, pe scenele 
căminului cultural din 
comuna Sanislău și 
Casei raionale de cul
tură din orașul Că
rei, au avut loc spec
tacole inaugurale pre
zentate de ansamblul 
folcloric din Șomcuta 
Mare. Primul de acest

Construcții noi în Capitală
în cartierul Balta Albă din 

Capitală au început zilele a- 
cestea lucrările pentru con
struirea unui ansamblu arhi
tectonic care va cuprinde noi 
blocuri de locuințe, spații co
merciale și de deservire și lu
crări tehnico-edilitare.

Potrivit proiectului se con
struiesc 19 blocuri de locuințe 
cuprinzînd 2 688 apartamente, 
clădiri independente pentru 
spații comerciale și de deser
vire, garaje auto subterane, 
un cinematograf cu 650 de 
locuri și un dispensar medical. 
De asemenea, se vor executa 
lucrări tehnico-edilitare de in
teres orășenesc, un canal co
lector, rețele exterioare de 
telecomunicații și de alimen
tare cu energie electrică, lu
crări de termoficare, artere 
de circulație și spații verzi.

Noile construcții se vor

adăuga celor date în folosință 
pînă acum în acest cartier în 
dezvoltare. După cum se Știe, 
aici au fost realizate 4 300 de 
apartamente, o școală, magazi
ne, clădirea nouă a Institutu
lui de inframicrobiologie, 
drumuri, spații verzi și alte 
lucrări edilitare.

(Agerpres)

de experiență

folcloric la Șomcuta
fel din regiunea Ma
ramureș, colectivul an
samblului, format din 
300 de tineri și vîrst- 
nici, cei mai talentați 
artiști amatori din sa
tele raionului, și-a 
propus în repertoriul 
sau valorificarea fol
clorului nou din acea
stă parte a țării.

De un frumos suc
ces s-au bucurat evo
luția pe scenă a coru
lui din Ardusat, diri
jat de profesorul Va
lentin Băințan, echi
pele de dansuri din 
Mireșul Mare și Curtu- 
iuș, numeroși soliști 
vocali și instrumen
tiști.

DEVA (de la coresponden
tul nostru). — Recent, din 
inițiativa Comitetului raional 
Orăștie al U.T.M. în colabora
re cu consiliul agricol raional 
a fost organizată la gospodă
ria agricolă colectivă din Pri- 
caz consfătuirea tinerilor cres
cători de animale din gospo
dăriile colective ale raionului 
în scopul generalizării expe
rienței .pozitive în creșterea 
tineretului bovin și a porcine
lor. Au luat parte 50 de tineri 
îngrijitori, 9 ingineri zooteh
nici și medici veterinari, se
cretari ai organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C., brigadieri zooteh
nici. S-au stabilit, cu acest 
prilej, o serie de măsuri prac
tice pentru aplicarea în toate 
gospodăriile colective din ra
ion a experienței fruntașilor 
și a recomandărilor Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

ITINERARE DE VACANTA
n vederea organi
zării unei vacanțe 
cît mai plăcute și 
cu acțiuni cît mai 
folositoare, în școa
la noastră s-a ini
țiat un concurs, pe

clase, pentru „Cel mai bun plan 
de vacanță" — în urma căruia a 
fost întocmit cu multă ușurință 
planul acțiunilor pe timpul vacan
ței de primăvară pentru întreaga 
școală.

Cercetînd propunerile făcute de 
elevii fiecărei clase, sub îndruma
rea profesorilor diriginți, am 
constatat că de nicăieri nu lipsesc 
excursiile.

Cîteva clase și-au propus un 
itinerariu care are ca obiectiv 
principal vizitarea Hidrocentralei 
„16 Februarie" de pe Argeș, al
tele să meargă la Doicești și 
Tîrgoviște, sau la o serie de obiec-

live industriale și agricole din 
apropierea Capitalei : la „Danu
biana", la Combinatul agro-ali- 
mentar „30 Decembrie", să vizi
teze gospodăria agricolă colectivă 
„Timpuri noi“ etc.

O excursie cu elevii din întrea
ga școală se va face, timp de 6 
zile, pe Valea Prahovei — iar 
alta, de asemenea, cu elevii din 
toate clasele cursurilor de zi, pre
cum și de la cele serale — va avea 
ca obiectiv Rafinăria de la Brazi 
și Uzinele „1 Mai" din Ploiești.

Numeroase vizite vor face ele
vii noștri pentru a cunoaște dife
rite întreprinderi moderne bucu- 
reștene, precum și cartierele noi 
ale Capitalei, complexele social- 
culturale studențești etc.

In afara excursiilor și vizitelor, 
în planurile de vacanță ale elevi
lor noștri sînt trecute vizionări de 
filme în școală și la cinemato-

grafele din Capitală, vizionarea u- 
nor spectacole de teatru, în spe
cial cu piese legate de pregătirea 
la orele de literatură: „Regele 
Lear", „Orestia", „Despot Vodă", 
precum și cu piese pentru copii și 
tineret. Vizitarea Muzeului lite
raturii romîne, a celui de istorie 
a orașului București și a altor mu
zee completează planul acțiunilor 
din zilele de vacanță. La acestea 
se adaugă pregătirea unui montaj 
literar-muzical în cinstea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării 
patriei, spectacol ce va fi prezen
tat în prima săptămînă a trimes
trului al 111-lea al anului școlar.

In primele două zile ale vacan
ței, mulți dintre elevi vor trăi — 
ca interpreți sau spectatori — 
emoțiile participării la faza raio
nală a concursului cultural-artistic 
al elevilor.

Menționez, tn încheierea acestor

scurte însemnări, faptul că în or
ganizarea vacanței de primăvară 
s-a ținut seama ca fiecare elev să 
fie antrenat la cel mult trei ac
țiuni într-o săptămînă, în așa fel 
îneît să le rămînă timp pentru 
odihna necesară.

Prof. GH. ENESCU
secretarul comitetului U.T.M.

— Școala medie nr. 39
București

ată ce pregătește 
vacanța altor elevi 
bucureșteni.

Cu „Trenul ve
seliei" vor călă
tori, spre Predeal,

unde vor petrece 6 zile peste 
60 de elevi de la Școala me
die nr. 32. Alți elevi al școlii

vor merge la Golești, unde vor 
vizita muzeul istoric din locali
tate. De asemenea un grup de 
elevi va vizita orașul Tîrgo
viște.

Natura va oferi peisaje de 
neuitat excursioniștilor care 
vor pleca pe Valea Prahovei ; 
ei vor vedea cu acest prilej 
și transformările pe care le 
suferă aurul negru în Rafinăria 
de la Teleajen. Frumosul oră
șel Cîmpina va fi încă un 
punct de atracție pentru elevii 
școlii nr. 32 : cîteva ore-le vor 
petrece în camerele de lucru 
ale pictorului Grigorescu.

...La cîteva ore de drum, pe 
malurile Dunării elevii vor a-

ION BISTREANU

(Con tlnuare tn pag. a V-a)

Care mireasă nu dorește ca momentul căsătoriei sale să fie 
cum nu se poate mai frumos ? Maria Teodorescu, tînăra din 
fotografie, a găsit la noua „Casă a căsătoriilor", din raionul 

Lenin din Capitală, multe flori, veselie, muzică, bucurie

■■

I
Foto: 1. CUCU

ste știut : orice tînăr sau tînără, visează ca momentul 
căsătoriei sale să fie frumos ca o clipă de basm. 

Pornind de la această idee, cu un timp în urmă, dă
deam, în paginile ziarului nostru, un exemplu de grijă, 
de atenție deosebită manifestate de Sfatul popular din 
Sibiu pentru tinerii căsătoriți : cu posibilități locale, 
Sfatul orășenesc Sibiu a creat o „Casă a căsătoriilor".

N-a trebuit mare lucru pentru ca, în locul unei atmosfere rigide, 
cancelărești — cum exista acolo înainte — să se creeze un mic, dar 
adevărat palat al fericirii. Un salon special a fost amenajat pentru 
ca tinerii și rudele lor să se întîlnească înainte de oficierea căsăto
riei, un salon învăluit de muzică, cu flori, oglinzi, cu un mobilier 
elegant, cu covoare persane și perdele de mătase...

Povestind toate acestea, puneam totodată întrebarea : nu s-ar 
putea lua o asemenea inițiativă și de către alte sfaturi populare? Și 
iată că ieri am primit o invitație din partea Sfatului popular al 
Capitalei prin care eram anunțați că și la raionul Lenin din Bucu
rești s-a luat o asemenea inițiativă. Inaugurarea „Casei căsătoriilor* 
din acest raion a avut loc ieri, 19 martie.

Am fost prezenți acolo cu... blocnotesul și aparatul fotografic. 
Perechea care a avut satisfacția de a păși prima în noua „Casă 

a căsătoriilor" o formează tinerii Gh. Teodorescu, student la Insti
tutul pedagogic de 3 ani și Maria (acum, Teodorescu), viitoare con
tabilă. Un amănunt: se cunosc de mulți ani, din copilărie, sînt din 
aceeași comună, din Tomșani, raionul Horezu. Dragostea i-a deter
minat să pornească la învățătură în același oraș, dragostea i-a unit 
într-o familie și tot dragostea îi va face ca peste un an, la absolvire, 
să meargă împreună, în locul unde va fi nevoie de ei.

Firesc, cei doi tineri doreau ca momentul căsătoriei să fie cît mai 
festiv și, prin grija tovarășilor de la Sfatul popular al raionului 
Lenin, momentul a și fost deosebit de frumos : i-au întîmpinat cîteva 
săli cu flori și mobilier modern, cu cristale și muzică veselă.

— Vasăzică, iată, se poate... i-am spus tovarășului Constantin 
Pîrvu, vicepreședintele sfatului raional.

— Da, desigur. De fapt modul în care se oficiau căsătoriile înain
te, la noi, se datora nu lipsei de condiții, ci unui prea mic efort 
din partea noastră. Dovadă că în aceeași clădire, cu absolut aceleași 
condiții, se vede ce lucru frumos am putut amenaja.

Împărtășind ideea tovarășului vicepreședinte am vizitat și alte 
case ale căsătoriilor, cele de la raioanele 1 Mai, 30 Decembrie, 
Nicolae Bălcescu, 23 August (în București există în prezent

7 asemenea case). Comitetele executive ale sfaturilor populare din 
raioanele Capitalei s-au întrecut în dragostea pentru frumos, pentru 
crearea unei atmosfere optimiste, tinerești, perechilor de tineri că
sătoriți.

Și e întrutotul justificată această întrecere. Numai la 4 din eele
8 raioane ale Capitalei s-au căsătorit în ultimele două luni și jumă
tate peste 4 000 de tineri, s-au creat deci mai mult de 2 000 de 
familii.

...lată de ce inițiativele despre care scriam — fără prea multe 
eforturi gospodărești pot fi preluate de cit mai multe comitete exe
cutive ale sfaturilor noastre populare.

EUGEN FLORESCU



CERCEEARL MEDICALE CLUJENE
Ne vorbește acad. A. MOGA 

directorul Institutului de cercetări medicale al 
Filialei din Cluj a Academiei R.P.R.

iața științifică a Clujului, cunoaște astăzi o înflori
re demnă de glorioasele sale tradiții, Ia înălțimea 
cerințelor construcție» socialiste.

în laboratoarele Filialei Academiei sau ale insti
tutelor de invățămînt superior, sute de oameni de 
știință desfășoară o vastă activitate de cercetare 
atacînd probleme de prim ordin ale matematicii,

chimiei, fizicii, biologiei, medicinei, științelor sociale.
încercînd să prezentăm cititorilor noștri cîteva dintre reali

zările obținute în ultimul timp în unele unități de cercetare 
clujene (zilele trecute am publicat un interviu cu academicia
nul Tiberiu Popovici, directorul Institutului de calcul) publi
căm astăzi relatările pe care ni le-a făcut cunoscutul cercetă
tor clujean acad. prof. dr. A. Moga, directorul Institutului de 
cercetări medicale al Filialei din Cluj a Academiei R.P.R., cu 
privire Ia cîțeva dintre problemele medicale ce se găsesc în pre
zent în atenția oamenilor de știință clujeni.

„Divizați în cadrul a trei 
mari sectoare de lucru — pa
tologie cardiovasculară, pato
logie digestivă și fiziologie 
normală și patologică — cer
cetătorii institutului nostru 
încearcă să rezolve în diverse 
compartimente de lucru cîțeva 
probleme de prim ordin ce 
stau în prezent în fata medi
cinei contemporane în lupta 
pentru continua îmbunătățire 
a sănătății poporului — ne-a 
declarat prof. A. Moga.

încercînd să trecem în re
vistă cîteva dintre realizările 
obținute în fiecare dintre a- 
ceste domenii ale activității 
noastre aș vrea să subliniez 
înainte de toate trainica cola
borare stabilită între cercetă
tori din diverse compartimen
te care la prima vedere ar 
părea disparate între ele, cola- 

-•■

e-am obișnuit cu 
actuala împărțire 
a suprafeței pă
mîntului în zone 
climatice. Pronun
țăm : ecuator, tro
pice sau poli, și, 

imediat, ne imaginăm teritorii 
imense avînd anumite caracte
ristici bine determinate de tem
peratură, umiditate, faună sau 
floră. Au existat însă din tot
deauna — așa cum se prezintă 
ele astăzi — aceste zone ?

Istoria geologiei ne arată, 
știți bine, că regimul termic al 
globului pământesc — și, în 
consecință, zonele climatice — 
nu a fost același în decursul 
istoriei sale. în Marea Nordu
lui, de pildă, în vecinătatea 
Norvegiei, au fost descoperite 
urme de corali, ceea ce vădeș
te faptul că — în trecutul în
depărtat — aici domnea o cli
mă cu mult mai blîndă. Chiar 
și în ghețurile Antarcticii — 
unde actualmente o asemenea 
vegetație lipsește cu desăvârși
re — au fost descoperiți urme 
de arbori.

CÂRTI NOI
„Dezvoltarea concepțiilor

despre Univers"
apărut o carte de mult 
necesară pentru formarea 
concepției științifice des«- 

pre lume. Este vorba de lucra
rea lui I. G, Perei: „Dezvo/la- 

. rea concepțiilor despre Uni
vers" (București, Ed. Științifică, 
1964, 352 pag.), o primă istorie 
a astronomiei pusă la îndemîna 
cititorilor noștri.

Cartea a fost concepută pen
tru a folosi tinerilor la înțele
gerea problematicii astronomiei 
moderne. Iată de ce istoria cu
noașterii Universului pînă la 
începutul secolului al XVIII-lea 
este prezentată doar pe scurt, 
în trăsăturile ei cele mai esen
țiale, principala pondere a cărții 
revenind dezvoltării ideilor 
despre structura și evoluția U- 
niversului în secolele XVIII— 
XX.

Lucrarea începe prin a înfăți
șa apariția. concepțiilor despre 
Univers în antichitate și dez
voltarea cunoștințelor astrono
mice îi» imperiile sclavagiste 
din vechime, cristalizate pînă la 
urmă în sistemul geocentric al 
lui Ptolomeu. Un alt capitol 
prezintă apoi concepțiile cos
mologice medievale. Scriind, 
în continuare, despre „Doctrina 
heliocentrică și dezvoltarea sa 
în secolele XVI și XVII", auto
rul analizează creația înteme
ietorilor astronomiei moderne 
— Copernic, Giordano Bruno, 
Galilei, Descartes, Newton. Mai 
departe, cartea prezintă dezvol-

„ISTORIA MARILOR

DESCOPERIRI"

f

/ ‘ul'es. Verne .este 'cunbșcut și 
îndrăgit de tinerii din 
lumea întreaga ca auțor de 

fvmhne științiflco-fqrttasțice și de 
tțveAturi. Fermentul pasiunii pen
tru știință Și tehnică, a fbts't sădit 
4e el în multe iiîimi', și Șavahți 'de 
renume au mărturisit că-i datorea
ză marelui romancier orientarea 
fer profesionala. .
; Puțini știu însă că Jules Verne 

a depuș și a susțjnută muncă de 
cercetător, fără ,de care scrierile 
ăale, atît de bine documentate, ar 
fi fost cu neputință. Printre cărți
le care oglindesc direct, fără o 
transpunere bglqtiistică. acfia.șță 
activitate documentară, se numără' 
în primul rind, „Istoria marilor 
descoperiri" apărută recent în tra
ducere la nai (2 voi. bucurești, ^d. 
Științifică 1963, 501 p. + 486 p.).

Este o carte.frumoasă (de altfel 
și bine tradusă) cu o ilustrație 
bogată și sugestivă, pe care citi
torul o străbate cu aceeași pasiu- 

borare ce reprezintă unul din 
factorii principali care asigu
ră succesul de ansamblu al 
activităților noastre.

Atenția principală în dome
niul patologiei cardiovascula- 

. re au acordat-o aterosclero- 
zei și hipertensiunii. Cercetă
rile noastre în această direc
ție (cunoscute și, spre bucuria 
noastră, aclamate îa mari în
truniri științifice internațio
nale) s-au îndreptat în primul 
rînd, în ultimul timp, spre o 
serie de cercetări prin care 
am vrut să subliniem rolul 
faptoru,lui alimentar în produ
cerea bolii.

Dacă o serie de oameni de

ȘTIINȚĂ ♦ ȘTIINȚĂ • ȘTIINȚĂ • ȘTIINȚĂ
Cercetînd istoria străveche a 

pămîntului, oamenii de știință 
au ajuns la concluzia că varia
țiile regimului termic al aces
tuia sînt în directă legătură cu 
întinderile suprafețelor ocupate 
de ghețuri, cu așa numitele 
perioade de glaciațiune. După 
cum ghețarii se extindeau spre 

Care va fi clima Pămîntului
peste cîteva milenii ?

zona centrală a Pămîntului sau 
se retrăgeau, spre poli, clima 
care domina era mai aspră sau 
mai blîndă.

Au existat, în trecutul geo
logic al Pămîntului, o serie de 
faze 
scris 

glaciare. Savanții au de- 
cel puțin patru asemenea

tarea astronomiei stelare și e- 
vqluția concepției privitoare l-a 
structura Universului. In siîr- 
șiț, căpițele speciale se refară 
ja concepțiile contemporane 
despre Univers,; dezvoltarea as
tronomiei extrăgalactice, evo
luția Universului în lumina 
concepțiilor cosmogonice ac
tuale, problema vieții în Uni
vers, pe baza datelor celor mai 
recente ale științei.

Un merit deosebit al cărții 
este reliefarea luptei dintre 
materialism și idealism de-a 
lungul mileniilor de existență a 
astronomiei, Qccentul punîn- 
du-se însă nu atît pe exem
plele mai vechi, dintre care u- 
nele sînt de altfel destul de cu
noscute, cît pe aspectele noi, 
capitolul XI fiind chiar consa
crat formelor pe care le ia a- 
ceastă luptă în astronomia ac
tuală, Cititorul este călăuzit ju
dicios, astfel ca să poată da o 
interpretare filozofică cores
punzătoare unor probleme com
plexe cum sînt „fuga“ (înde
părtarea) Galaxiilor, consecin
țele tezelor relativiste etc. 
„Realizările, astronomiei — sub
liniază Perei — ne deschid 
perspectiva infinită a Univer
sului, subminînd bazele concep
ției religioase — ideal iș te și 
confirmînd învățătura filozo
fiei materialismului dialectic 
despre caracterul material §i 
infinit al Universului, despre 
cognoscibilitatea acestuia".

ne cu care se parcurg povestirile 
lui' Verne. Scrisă ac-ă lungul a 
opt anț de muncă asiduă, lucrarea 
aceasta este o adevărată istorie a 
descoperirii Pămîntului.

Figurile marilor cutezători care 
au înfruntat depărtările — Marco- 
Polo, Vasco de Gama, Columb, 
Magelan, și atîția alții — sînt în
fățișate cu o neîntrecută putere de 
evocare.

Jrdeș Verne apare cititorului ca 
un adevărat enciclopedist și tot
odată " ca un spirit activ fată 
de problemele social-politice. In 
„Istoria marilor descoperiri”, ca și 
în fomancle sale, el rămînc același 
spirit generbs — dușman neîmpă
cat al războiului,, al asupririi co
loniale^ al absolutișmului-

Caftăa lui, luțes Vcrne cuprinde 
iui capitol măreț; al luptei omu
lui cu națura, al cunoașterii și stă-1 
pînirii ei, scris de un clasic al li
teraturii' științifico-fantastice.

I. M. ȘTEFAN 

de

știință din alte țări au atacat 
pasionanta problemă a atero- 
SClerozei într-un mod unilate
ral, numai sub un anumit as
pect, cu o anumită metodă 
(biochimică, epidemiologică, 
experimentală, clinică etc.) și 
au ajuns la anumite teorii 
criticabile din unele puncte 
de vedere tocmai datorită u- 
nilateralității metodelor
lucru, cercetătorii noștri au 
studiat chestiunea într-un 
mod multilateral și au ajuns 
să aducă contribuții și argu
mente noi interpretării aces
tor boli produse prin tulbura
rea metabolismului grăsimi
lor.

Aceste cercetări fundamen
tale nu s-au rezumat doar la 
rezultate de ordin teoretic/ ci 
au dus la o serie de măsuri 
profilactice și de tratament 
cum ar fi : regimul alimentar, 
rolul exercițiilor fizice și: al 
gimnasticii medicale și o serie 
de tratamente medicamentoa
se care au duș la rezultate 
(fiți vă rog atenți, rezultate 
urmărite prin metode obiecti
ve, clinice și de laborator) în 
majoritatea cazurilor tratate 
în clinicile clujene. în dome
niul hipertensiunii am studiat 
rolul predispoziției ereditare 
în producerea acestei boli. Am 
studiat modificările metaboli
ce la copii și tineri provenite 
din familii de hipertensivi, 
care au demonstrat cum acești 
tineri suferă în stare latentă 

faze în ultimii ■ 600 000 de ani. 
Trebuie subliniat însă faptul 
că —. adunate }a un loc — 
toate aceste faze pu ocupă de
cît un loc neînsemnat în isto
ria globului și Că, în 99 la sută 
din vreme, clima — luată în 
totalitate — a fost mai blîndă 

DE

că

șl mai uniformă decU cea exis
tentă în zilele noastre.
‘ CARE SÎNT ÎNSĂ FACTO
RII CARE AU DETERMINAT 
— ȘI CARE DETERMINĂ ÎN 
CONTINUARE — ASTFEL 
SUCCESIUNI CICLICE?

S-a presupus, mai întîi, 
glacîațiunile ar fi determinate 

Ade q lentă scăder-e căldurii 
pe care soarele o trimite pla-r 
netei noastre. în acest caz, 
însă, ghețurile nu ar țrebui 
-niciodată să-și înceteze depla
sarea spre sud. Ceea ce, în 
realitate, nu se ântîmplă.

Alți oameni de știință au pus 
ipoteza barării periodice a dru
mului razelor solare spre Pă- 
niînt, . de către rezultatul ex-, 
ploziilor cosmico ale așa-numi- 
telor supranove.

După unii, procesele de gla- 
ciațiune ar fi' legate de scăde
rea • procentului de. bioxid de 
carbon existent în aer. Prezen
ța acestuia în atmosferă, ar 
forma — .într-adevăr — un fel

este interesul 
compozitori îl

e scena Teatru
lui de Operă și 
Balet al R.P.R. 
a avut loc, de 
curînd, premie
ra noului balet 
romînesc „lan- 

cu Jianu", pe muzica compozi
torului M. Chiriac, după libre
tul lui Oleg Danovski, în a- 
celași timp regizorul și - core
graful spectacolului.

Ceea ce mă bucură ca cetă
țean și artist 
pe care unii 
manifestă față de aoșst gen atît 
de complex — spectacolul de 
balet. în același timp trebuie 
remarcate căldura și interesul 
pe care publicul spectator le 
manifestă față de noul balet.

Compozitorul și regizorul au 
lucrat într-o strînsă colabora
re șj aceasta se remarcă în tot 
spectacolul. Preocuparea de a 
găsi noi mijloace de expresie 
artistică — prin adâncirea 
dramaturgiei spectacolului, a 
caracterelor, prin dezvăluirea 
treptată — înțr-o creștere e- 
moțională către culminația 
spectacolului — a, trăsăturilor 
de baza ale eroilor baladei 
coregrafice (Iancu Jianu, Ilea
na, Sultana, Domnica, Perva- 
noglu, Iabraș). —r se dovedește 
rodnică atîț în, mujică ,cîț Șt 
în realizarea coregrafică și 
duce la înlănțuirea logică și 
emoțională a spectacolului. 

de o serie de tulburări. Vă dați 
seama că aceste cercetări con
stituie fundamentul teoretic 
pe baza cărora vom putea 
construi în viitor o serie de 
măsuri de profilaxie.

Remarcabile ni se par și lu
crările în domeniul patologiei 
digestive (unde a fost emisă o 
concepție originală a bolii ul
ceroase) conduse de prof. O. 
Fodor, membru corespondent 
al Academiei, și acelea de fi
ziologie a muncii sub condu
cerea prof. Ioan Baciu.

în acest ultim domeniu tre
buie SUbliniaț faptul că s-a 
izolat factorul umoral al sti
mulării eritropoezei (formarea 
globulelor roșii) demonstrîn- 
du-se. totodată mecanismul de 
secreție al acestui factor sub 
influența lipsei de oxigen prin 
intermediul sistemului nervos. 
Aceste rezultate au dus, sub 
raport clinic, la tratamentul 
unor serii de boli (circulatorii, 
respiratorii, sangvine) 
produc prin lipsa de 
din organism.

Continuînd studiile 
prinse pînă în prezent, stră
daniile noastre se îndreaptă 
spre a'dîncirea acestor cerce
tări fundamentale pentru re
zolvarea unor chestiuni de 
prim ordin al medicinei, pen
tru apărarea sănătății oame- 

. nilor muncii".

ce se 
oxigen

între-

TH. POTERAȘ

de ,',văl“ de izolație termică 
care s-ar opune iradierii căl
durii terestre în : spațiu. Nu 
există însă — pînă în prezent 
— nici o dovadă care să atește 
că conținutul în bioxid de car
bon al aerului ar fi suferit va
riații suficient de importante 

cșre să fie la origina mișcări
lor glaciare din cvaternar.

De-a lungul anilor, asemenea 
presupuneri au continuat să fie 
elaborate. Niciuna -însă nu a 
permis o explicare satisfăcă
toare a apariției periodice a 
glaciațiunilor, și nici a existen
ței perioadelor intergleiciare. \ 
Fiecare conține doar un ,gră< 
upte de adevăr, în senshl evi
dențierii diferiților factori care 
ar fi putut favoriza formarea și 
extinderea ghețurilor pe pa
ni înt.

în ultima vreme, oamenii de 
știință au ajuns la concluzia că 
adevărata cauză a glaciațiuni
lor trebuie căutată în sistemul 
nostru solar, și nu pe... Pămînt.

Intr-adpvăr, forța de atracție 
■ a soareluPtinde să „redreseze1 
axul de rotație terestru, făcîn- 
du-1 perpendicular pe pianul' e- 
liptic al orbitei sale. Globul te
restru nu reprezintă însă o sfe
ră perfectă. El. are aspectul ți
nui elipsoid, ușor umflat

Nu pot fi de acord cu unii 
comentatori ai acestui nou 
spectacol din repertoriul 
Teatrului de Operă și Balet 
care consideră unele scene, 
de pildă, „în codru", „Pa’- 
latul domnesc" sau „Diva
nul domnesc" ca fiind inutile 
în cadrul baletului. Se poate 
vorbi poate de construcția lor

dramatică pe alocuri deficita
ră prin' 
tribuția 
văluirea
pare pe 
altă ordine de idei, atît com-

■ păzitorul cît și regizorul își făc 
cunoscută intenția lor de a da 
dansului popular nu un rol 
ilustrativ — ci o funcționalita
te dramatică, cu sensuri ome
nești. de mare adîncime și sen
sibilitate. Unitatea dintre ta
blouri dă o creștere perma
nentă, uneori chiar palpitantă 
acțiunii.

■ Trecînd în revistă montarea 
spectacolului trebuie să subli
niem în mod deosebit faptul că

lungime — clar con- 
acestor scerle la dez- 
întregii drame mi se 
deplin justificată. In

Folo: AGERPRES

Instalația de depuneri metalice prin evaporare 
Institutul de fizică atomică

dreptul ecuatorului. De aceea, 
axa sa „scapă" constant din po
ziția verticală. Actualmente, ea 
este astfel înclinată incit emi
sfera nordică se află mai a- 
proape de soare decît cea su
dică. De aceea, iernile noastre 
sînt mai blînde decît cele aus
trale. Se prevede însă că, peste

îndepăr- 
ăpropiin-

au legat

26 000 de ani, înclinația axei 
inversîndu-se, și speciiicu.1 ier- 
nilo-r se va modifica.

Pămîntul este supus însă și 
forțelor de atracție ale altor 
planete. Acestea tind să-l încli
ne și mai mult pe elipsa pe care 
el se rotește în jurul soarelui. 
Mai mult decît atît: ele ar de- 

. termina o lentă deformare a 
orbitei terestre, cînd 
tînd-o de soare, cînd 
d-o de acesta.

Astfel, geofizicienii
existența perioadelor de glacia
țiune de lentele -variații de în
clinare a axei pămîntului și de 
deformarea orbitei terestre. A- 
cești factori ar iniluența în mod 
hotărîtor cantitatea de radiații 
solare ajunsă pe pămînt și, în 
consecință, regimul său termic. 

Din observațiile lor a reieșit, 
de asemenea, că perioadele în 
,care verile sînt relativ reci, fa
vorizează extinderea ghețurilor. 
Căci, în cursul unor astfel de 
veri, ghețurile care se formea- 

ceea ce emoționează și convin* 
ge este măiestria regizoral- 
coregrafică pusă în slujba con
strucției psihologice a dansu
rilor.

Diversitatea de planuri ser
vește creșterii permanente a 
acțiunii și nu încărcăturii ei. 
Poate că în unele scene de 
masă au fost oarecum negii-

LA TEATRUL
jDE OPERA ȘI BALET

și hai- 
— (ca 
arde"), 

perma- 
bază :

1

jate compozițiile clare ale ce
lor două tabere adverse — ar- 
năuții lui Pervanoglu 
ducii lui Iancu Jianu 
de exemplu în „Satul 
Dar evidente apar în 
nență trăsăturile de 
zbuciumul sufletesc și lupta 
celor asupriți pentru înfăptui
rea visului lor de libertate și 
fericire.

Patima, lăcomia, hidoșenia 
lui Pervanoglu și ale întregii 
sale lumi, gingășia și dîrzenia 
Ilenei, dragostea ce o duce la 
trădare a Domnicăi, cît și pa
siunea stăpînită, directă dar 
atît de adîncă a Sultanei, — 
toate contribuie la dezvăluirea

ză în timpul iernilor nu ar a- i 
junge niciodată să se topească 
în întregime.

Reunind toate datele astrono
mice existente în legătură cu 
fenomenul mișcărilor periodice 
ale pămîntului, oamenii de 
știință au determinat o curbă 
pe care au stabilit variațiile de 
temperatură intervenite în 
cursul verii — în ultimii 670 000 
de ani — în emisfera nordica. 
Ei au constatat astfel că peri
oadelor cu veri reci le cores
pund totdeauna punctele extre
me ale fazelor glaciare.

Pe baza unor astfel do calcu
le — care au fost verificate în 
mod minuțios în trecutul geo
logic al planetei noastre —- oa
menii de știință au trecut la e- 
laborarea perspectivelor clima
tice în următoarele milenii.

Astfel, ei prevăd că — în 
următorii 20 000 de ani — cli
ma pe Pămînt va deveni din ce 
în ce mai caldă.

Vor continua — probabil — 
perioade de încălzire a tempe
raturii, succedate de anumite 
răciri. înlănțuirea unor astfel 
de variații climatice va schim
ba periodic fața Pămîntului,

Nu trebuie să uităm în - ace
lași timp faptul că în veacurile 
care vor urmă oamenii vor 
găsi mijloacele care să înlă
ture sau să atenueze consecin
țele unor fenomene naturale, 
precum și mijloacele de a mo
difica substanțial, LA DORIN
ȚA LOR — cu ajutorul schim
bării curenților maritimi, topi
rii artificiale a ghețurilor, cre
ării unor sori artificiali etc. — 
clima pe mari întinderi ale glo
bului.

AD. TĂNASESCU

sensurilor adinei umane, defi
nitorii pentru profilul legenda
rului haiduc Iancu Jianu. Ca 
niște afluenți spre marele flu
viu, întreaga arhitectură mu- 
zical-coregrafică a spectacolu
lui servește ideii de bază a lu
crării : lupta hotărîtă a lui Jia
nu pentru dreptate.

Baletul este un prilej de 

creație valoroasă atît a primi
lor noștri dansatori cit și a 
întregului corp de balet. Spec
tacolul oferă intr-adevăr dan
satorilor noștri de frunte ade
vărate creații.

Gabriel Popescu parcurge 
întreaga gamă a eroului Iancu 
Jianu — cu o remarcabilă 
măiestrie. Pasiunea și dîrzenia 
luptătorului necruțător față 
de boieri și uneltele lor, cald, 
omenos, înțelegător, gata sa-j 
apere pe cei obidiți — iată 
doar cîteva aspecte din diver
sitatea de trăsături caractero
logice dăruite de interpret a- 
cestui personaj. In ceea ce pri
vește execuția tehnică, Ga-

Un colorist

ION GHEORGHIU
Numele lui Ion Gheorghiu 

a căpătat un timbru distinct 
între cele ale pictorilor din ge
nerația țipară. Și aceasta toc
mai pentru că a socotit că 
tinerețea nu are dreptul să 
scuze insuficienta stăpînire a 
uneltelor. Bineînțeles, nici el 
nu a fost ferit de ezitări, fi
rești pentru artistul care cau
tă un stil personal, în stare 
să-l reprezinte și să-l exprime. 
Dar a știut să respingă ispita 
succesului facil. Nu a urmărit 
•virtuozitatea: efectele „de șoc”, 
ci a preferat.drumul mult mai 
anevoios, all exprimării unei 
idei artistice \prin subsumarea 
unor adevăruri ce izvorăsc 
din viață. Ion Gheorghiu s-a 
îndreptat spre o pictură de 
intensitate și plenitudine în 
care materia picturală e mo
delată cu noblețe și strălucite.

Gheorghiu e colorist în sen
sul pe care Kăethe Kollwitz îl 
atribuia cîndvg ace'stui cuvînt: 
„Colorist e acel artist care ur
mărește ca pata de'lumină să 
exprime bucuria de a trăi în
tr-o lume plină de culoare". 
El a respins falsele soluții care 
pretind că pot înlocui auten
ticitatea și profunzimea trăi
rii artistice, cu o joacă specta
culoasă ; și-a dat seama cît e 
de searbădă, de insuficientă, 
de neconvingătoare ideea care 
nu se sprijină pe un sentiment 
atotcuprinzător. Nu a neglijat 
studiul perseverent (fiecare 
tablou adus în expoziție e, de 
fapt, ultimul dintr-un șir lung 
de variante), a ascultat, totuși, 
precum se vede, sfatul lui 
Șirato : „Să nu te așezi în fața

șevaletului decît în clipa în 
care simți că nu poți să nu 
pictezi”.

Tînărul pictor nu socotește 
că arta poate fi creată prin 
simple calcule, numai pe te
meiul unor speculații cerebra
le, fără participarea unor sen
timente generoase. La el, cu
loarea capătă, astfel, o vibra

Expoziție cu fotografii 
din activitatea marinarilor

La clubul Direcției regionale 
a navigației civile din Con
stanța a fost deschisă o expo
ziție a fotografilor amatori, 
membri ai cercului de fotoa- 
matori de pe lingă acest club. 
Sînt expuse peste 40 de lu
crări executate de marinarul 
Lucian Huiban, din echipajul 
navei „Oltenia", Nicolae Vî- 
jîiac, comandantul navei „Ti
mișoara^, Mircea Geanoglu, 
telegrafist pe petrolierul „Pra
hova" și alți marinari ai flotei 
noastre maritime comerciale. 
Fotografiile ilustrează aspecte 
din munca și viața marinarilor

------ ----- •------

briei Popescu a dovedit o stă- 
pînire temeinică a mijloacelor 
de expresie coregrafică în 
creația sa.

In rolul Ilenei, sora lui Ian
cu Jianu, Alexa Dumitrache- 
Nțezincescu, care pînă nu d&. 
mult aborda roluri de intensi
tăți lirice, cu o nebănuită re
sursă interioară, s-a dovedit a 
fi o excelentă interpretă, de o 
forță dramatică deosebită.

Irinel Liciu- s-a dovedit din 
nou o excepțională artistă, cu 
o vastă gamă de posibilități i 
interpretative, făcînd din rolul 
Sultanei — care poate o ricin d | 
deveni un rol episodic — un 1 
personaj de neuitat. Din ceea 
ce a realizat prima noastră 
balerină în acest rol s-a dove
dit că nici în balet nu există 
roluri mici sau mari.

Domnica, în interpretarea 
Valentinei Massini, a căpătat o 
forță dramatică ce stăpîneș- 
te în toate tablourile, unde ea 
își face apariția. De la dragos
tea cea fără de margini față 
de Iancu Jianu, pînă la trăda
rea lui, Valentina Massini 
parcurge în acest rol un drum 
complex cu o bună stăpînire a 
mijloacelor tehnice și drama
tice.

Atît balerinii amintiți cît șt 
ceilalți interpreți (ca de pildă 
Pervanoglu în interpretarea lui 
B. Petrov) au dovedit maturi
tate artistică în multiplele ro* 
luri din acest spectacol.

Muzica lui M. Chiriac, inspi
rată, a fertilizat și fantezia 
creatoare și îndrăzneala solu
țiilor coregrafice atît de noi și 
interesante pe care maestrul 
de balet Oleg Danovski le-a 
abordat cu prilejul acestui 
spectacol. Cadrul scenografic 
creat de I. Ipser, a adus, de a- 
semenea, o contribuție de sea
mă la succesul binemeritat al 
baladei coregrafice „Iancu 
Jianu".

HERO LUPESCU 

ție profundă care poate fi pusă 
întotdeauna în relație cu un 
anume sentiment dominant. 
Căutările lui s-au desfășurat, 
multă vreme, în sensul stabili
rii cît mai exacte a valorii ex
presive a culorii. E adevărat 
că, uneori, culoarea nu se in
tegrează total în sentimentul 
general al tabloului. într-o 
compoziție recentă, de pildă, 
—- „în atelier- — o draperie 
de un galben copt, rafinat co
lorată, într-o armonioasă re-

PROFILURI

DE TINERI 

CREATORI 

lație tehnică cu celelalte ele
mente ale lucrării, părea, din 
punctul de vedere al construc
ției, că nu face decît să umple 
un gol pe care pictorul nu a 
știut să-l rezolve altfel.

Impresia mea e că, în ultima 
expoziție, Ion Gheorghiu a 
adus mai degrabă dovezile u- 
nei participări artistice inten
se la viață, decît ale unei pli
nătăți de sentiment. Ion Gheor
ghiu ne obișnuise cu o pictură 
care suna grav, profund (com
poziție, naturile statice din 
Anuala organizată în iarna 
Iui 1962). Se pare, însă că, așa 
cum sugerau peisajele expuse 
de curînd la Expoziția pe 1964 
(„Constanța", ,,Praga“), artis
tul se află, în clipa de față, 
într-un răgaz în care căută
rile curajoase de pînă acum 
nu-1 preocupă cu atîta stăruin
ță. De aici, poate, unele conce
sii acordate spectaculosului, 
ca în acel peisaj din Praga, 
unde plutește o anume impre
sie de construcție scenografi- 
că-

Dar, nu încape îndoială, 
temperament neliniștit, ar* 
tistul veșnic nemulțumit de 
propriile rezultate, nu se va 
opri aici. Nu vreau să spun că 
ultimele sale lucrări ar repre
zenta un regres în creația lui 
Ion Gheorghiu ; pasta era și 
acum la fel de generoasă, cro
matica plină de o fantezie cu
ceritoare, ca în picturile care 
au fost întîmpinate cu atîta 
căldură la bienala tinerilor 
artiști de la Paris. Dar distan
țele străbătute erau (chiar și 
în sensul profunzimii) mai pu
țin impresionante.

Tonitza spunea cîndva : „Ar
tiștii care merită pe de-a-ntre- 
gul încrederea publicului sînt 
cei ce însoțesc talentul cu 
munca, fantezia cu seriozita
tea meșteșugului”. Ion Gheor
ghiu face parte dintre aceș
tia. $i sînt convins că, în 
căutările sale viitoare, acest 
colorist adînc nu ne va înșela 
încrederea.

DAN GRIGORESCU

la bord, din activitatea portu
lui Constanța precum și as
pecte din frumusețile patriei.

(Agerpres)

CURS
DE ACTORIE
Recent, din inițiativa comi

tetului sindical, s-a deschis 
pe lîngă clubul schelei Băicoi 
un curs de actorie. Lecțiile de 
perfecționare a măiestriei 
artistice sînt predate de spe
cialiști ai Școlii populare 
de artă din orașul Plo
iești. Printre muncitorii care 
participă la acest curs se 
numără și Papuc Tratau, 
Stătescu Gh., Plopeanu Stela, 
Tătaru Ilie. In prezent se 
pregătesc cîteva piese de tea
tru pe care tinerii actori ama
tori le vor prezenta în premi
eră în cursul anului.

Cursul are durata de doi 
ani. In curînd se va deschide 
și un curs de inițiere în artele 
plastice.

JILAVEANU radu 
corespondent voluntar

-----•------

Două lucrări 
clasice

-Discuri noi —

rizita reputatului șef de or
chestră elvețian Richard 
Schumacher a fost fructu

oasă nu numai pentru auditorii 
sălilor de concerte, ci și pentru 
discofili.

După concertul lui Mozart 
(avînd drept solist pe Valentin 
Gheorghiu), Casa de discuri 
„Electrecord" a difuzat zilele a- 
cestea un nou disc cuprinzînd de 
astădată două clasice lucrări sim
fonice dar mai puțin cîntate: Sim
fonia nr. 88 de Haydn (prima suc
cesoare a grupului de simfonii 
pariziene), Simfonia „Linz" de 
Mozart.

In fruntea Filarmonicii bucu- 
reștene și respectiv Orchestrei Ra- 
dioteleviziunii; R. Schumacher ne 
redă o tălmăcire, plină de înțe
legere stilistică, a celor două lu
crări ce reprezintă momente t'-z, 
prim ordin în evoluția artistică a 
celor doi mari creatori vienezi, 
anticipînd epoca desăvîțșirii lor 
creatoare pe tărîmul simfoniei.

I. S.



— Să ne trăiești, nea 
Ilie 1

O dată cu florile acestea 
albe, Eroul Muncii Socialis
te a cuprins parcă în mîini 
toate urările fierbinți ale 
tinerilor. Diferența de vîrs- 
tă o fi înscrisă ea în bule
tin, dar judecind după ini
mă, fără discuție, sărbători
tul e tovarășul nostru 
generație.

Cind au trecut ceasurile ? 
Mal mult decît oricînd, 

s-au simțit tineri, bucuroși 
sâ recunoască în cei mai 
buni dintre ei un ideal de 
viață. Dacă privirile sînt 
atît de seînteietoare, nu 
este numai din pricina can
delabrelor aprinse, ci pen
tru că viitorul însuși se ara
tă plin de făgăduințe. Să-i 
aplaudăm pe cei vrednici! 
Putem ii noi înșine tot atît 
de vrednici ca ei.

ale
buni

din mină

lor decit la un hohot de rîs.

*

In urmă a rămas o săptămînă de eforturi, de frămlntări, de succese. Dar ..dansul de sîm bâtă seară are o frumusețe nouă astazi. Pentru c'i cca mai 
frumoasă dimensiune a vieții noastre — eroismul în munca — ne-a apărut mai limpede decit oricînd

O seară la Uzina „Tractorul"■ Brașov

In pauză : printre trofeele 
tinereții, printre mărturiile 
cele mai convingătoare ale 
conștiinței socialiste, 
rele de inovații 
tate cu atenție; 
de studenți 
tre cei mai

dosa- 
sînt cerce- 

carnetele 
unora din- 

tineri
uzinei trec 
mînă.

Intre aceste două coperți 
se află o idee prețioasă, 

, folositoare uzinei, întregu
lui nostru popor (fotografia 
din stingă).

— Despre tovarășul ăsta 
care s-a învrednicit să aibă 
numai 9 și 10 putem spune : 
da, merită lauda și dragos
tea colectivului (fotografia 
din dreapta).

Cavalerul Rebut a căzut în genunchi, 

mărturisind că nu mai e chip să trăiască.

(fotografia din stingă).

De ce tocmai sub chipul, acesta ana-

cronic se înfățișează rebutul ? Pentru că. 

pur șl simplu, pentru numeroși tineri 

muncitori de la Uzina „Tractorul", prezența 

lui nu este cu nimic mai firească decit ar fi,

să zicem, un personaj medieval. Numele 

de ani și ani de zile lucrează 

a răsunat cu putere în cadrul 

Cavalerul Rebut să nu se aștepte

celor care

fără rebut

dezbaterii.

din partea

Hohot care nu întîrzie să izbucnească,

puternic, de zguduie sala, (fotografia de 

sus) Brigada artistică de agitație a lovit 

direct la țintă și convingător. Intr-adevăr, 

locul rebutului nu este altul decît la muzeu.

Inginerul Virgil Necșoiu, 
fost strungar tot aici, la 
„Tractorul", evocă treptele 
suite în acești ani.

Nimic n-ar fi fost cu pu
tință, nici școala serală în 
paralel cu producția, nici 
Institutul politehnic dacă, la 
noi, omului dornic să înve
țe nu i s-ar oferi toate con
dițiile.

A mulțumi prin fapte, 
prin muncă încordată, con
știentă, rodnică — e singu
rul mod de mulțumire demn 
de luat în seamă. E și mo
dul lui de a mulțumi par- I 
Udului. >!

F otografme 
de I. CUCU



O SEARĂ LA UZINA
TRACTOR UL“-BRA$OV

I

O întrebare 
și 1000 de răspunsuri
■ nvitîndu-i pe tineri la o 

dezbatere despre atitudinea 
fatâ de muncă, de viață, 
despre ceea ce trebuie să-și 
ceară sieși fiecare om, or
ganizatorii — comitetul 
U.T.M. — au pornit de la 

ideea că nimic nu este mai convingător 
ca exemplul înaintat (și asemenea exem
ple sînt numeroase la Uzina „Tractorul), 
că întotdeauna oamenii și mai ales tine
rii, urmează și învață din acestq exem
ple, faptele înaintate constituind adevă
rate puncte de reper pentru munca și 
viața lor. Tinerii au o mare admirație și 
un profund respect pentru acei oameni 
care sînt un model de conștiinciozitate, 
de atitudine înaintată în muncă și in 
viața de fiecare zi. Tinerii îi admiră și 
doresc să le semene, se străduie să se 
comporte la tel ca ei. Asemenea consi
derente au stat la baza acțiunii pe care 
o relatăm în rîndurile de față.

Totul a început în urmă cu cîteva luni. 
Destul de multe. Din noiembrie. Desigur, 
ni se pare exagerat de mare răgazul a- 
cesta, și ar fi, într-adevăc, dacă n-ar fi 
rezultat decît Un program oarecare.

Dar, de fapt, dezbaterea aceasta a avut 
ca manifestări inițiale două acțiuni 
ample, fiecare dintre ele solicitînd o 
mare desfășurare de forțe. Una: pre
gătirea culegerii „TINEREȚE", edi
tată de comitetul U. T. M. și cercul 
literar din uzină. Această operă co
lectivă a talentelor din Uzina „Tracto
rul" euprinzînd poezii, schițe, portrete 
literare și „momente" prezintă succint, 
între două coperți de culoarea cerului 
primăvăratec, viața uzinei. Un critic li
terar profesionist care va lua-o în cerce
tare va avea surpriza să constate, dincolo 
de unele inerente scăderi artistice, un 
suflu remarcabil, un puls puternic, o 
autenticitate a faptului de viată despuiat 
de artificii, Tinerii începători pe tărîmul 
scrisului au scris despre lucruri trăite, 
cunoscute dinăuntru: „Glasul uzinei", 
„încă un tînăr prieten al calității" „Noul 
maistru", „Macaraua", „Forjorul" nu sînt 
simple titluri dintr-un sumar, ci preo
cupări zilnice, eforturi materializate, oa
meni adevărați și ca identitate, adevărați 
și ca exigență morală.

S-ar putea ca, mai devreme sau mai 
tîrziu, nume ca acelea ale lui Simion Să- 
punaru. Florin Manea, A. Mihudan, NicU 
Mandaehe. să se impună atenției citito
rilor de literatură. Acesta nu este un 
pronostic ci numai, dacă se poate spune 
așa, deschiderea unei ferestre. Ingineri, 
maiștri, muncitori, ba chiar ucenici, sem
natarii culegerii „Tinerețe" sînt îndră-

A

In seara
s-a vorbit

■ ată-l în sală. Sînt modești.
Nici unuia dintre ei nu-i tre
ce prin minte că și despre el 
ar putea fi vorba, deși, întru 
totul lucid, știe să aprecieze 
exact meritele tovarășului de 
muncă. îmbrăcat cu o 

sobră elegantă, in această sîmbătă sea
ra, ascultă înalta laudă adusă eroismului; 
și în ochii atenti fiecare își zărește parcă 
prietenul, așa cum îl cunoaște în orele 
de lucru, în halat de protecție, cu 
mîinile încordate pe mașini, concentrat, 
hotărît, sigur.

...Forjorul Iosif Bocoș. întreabă-1 pe el 
despre sine : îți va răspunde: nimic 
interesant în ce mă privește, ceilalți nu 
sînt însă de aceeași părere. Ceilalți îți 
prezintă faptele care-1 definesc pe Bocoș 
și te invită să tragi concluzii. Ceilalți 
spun : ciocanul matrițor de o tonă, foarte 
încărcat de numărul de repere progra
mate, determina o situație grea la forjă. 
Fără eforturi deosebite din partea echi
pelor care-1 deservesc, ciocanul acesta 
ne-ar Ii periclitat planul. Bocoș și-a or
ganist însă echipa Și a dat muncii o 
ritmicitate de ceasornic. Folosește rațio
nal utilajele, respectă riguros planul de 
operații, controlează repetat și atent 
piesele, depășește lună de lună sarcina 
de producție cu 30—40 la sută, încadrîn- 
du-se totodată sub cifra tolerată de re
but. Bocoș a chemat la întrecere celelalte 
două echipe ; ceea ce nu l-a împiedicat 
să pregătească întotdeauna cu atenție 
materialele pentru schimbul următor, să 
facă „școală" cu echipele „rivale" oferin- 
du-le întreaga sa experiență, să-i stimu
leze prin toate mijloacele pe ceilalți, de 
parcă abia ar aștepta să fie depășit.

Dar nu e. Căci nici el nu rămîne pe 
loc.

...Inginerul Virgil Necșoiu. Acum stă în 
sală, e foarte atent la sceneta care, în- 
trerupînd și ilustrând expunerea, prezintă 
doi tineri ingineri cu păreri divergente. 
Unul, ușuratec și comod refuză să-și bată 
capul cu corectarea unui agregat de 
înaltă tehnicitate, celălalt, entuziast, ro
mantic-realist, luptă să-l convingă. Din 
sală, Necșoiu ascultă dialogul acesta, 
poate nu lipsit de stîngăcii, dar care lui 
(șl nu numai Iul) îi spune ceva.

— „Ești cam tînăr. Ideea e foarte ușor 
de dat. Dau și eu cite vrei! Dar cine 
le realizează ? Asta-i întrebarea ! Ce, 
crezi că e un fleac ?

— Tocmai pentru că nu este vorba de 
un fleac ci de un lucra important. Dar 
se poate face. Trebuie făcut.

— Și dacă ești un atit de clarvăzător 
de ce nu-l faci tu ? Ești doar și tu ingi
ner ? De ee nu-l faci ?

— Pentru că singur n-aș putea face 
mare lucru, e o problemă gravă, urgentă. 
E nevoie acum de efortul tuturor : al 
oamenilor din secție, al meu și al tău I

— Și ce vrei acum 1
— Vreau să te scot din inerție. Vreau 

să nu mai fumegi.
— Te-ai aprins tare...
— Nu ard destul de tare de vreme ce 

nu te-ai aprins și tu.
— Ei, hai să vedem ce.am putea 

faee...“.
Cuvintele au rezonanță. A arde I A nu 

fumega ! Acum 12—13 ani, cînd Necșoiu, 
foarte tînăr muncitor la sculerie, a sărit 
să se înscrie la seral, erau încă destul de 
mulți tovarășii săi de generație cu un 
răspuns amorf („lasȘ... știu destul și așa... 
ce-mi trebuie"). Unii îi spun acum, cu o 
părere de rău la fel de superficială că 
el, spre deosebire de ei, „s-a ajuns". 
Dacă toate nopțile acelea petrecute dea
supra cursurilor și planșelor, dacă toate 
duminicile și toate vacanțele acelea dă- 

gostiți de profesiile lor; ei îi închină pu
terea lor creatoare, înainte de orice. Dar 
cărticica aceasta scoasă în 1500 exem
plare, avînd pe copertă chipul inspirat a 
doi tineri, iar în interior într-o suită de 
desene, și trăsăturile cîtorva din sutele 
de fruntași de la Uzina „Tractorul", 
cărticica aceasta, deci, este mai mult 
decît un debut literar: este una din căr- 
țile de vizită ale uzinei.

Paralel cu editarea culegerii s-a desfă
șurat, tot din inițiativa comitetului 
U.T.M. și a cercului literar o largă an
chetă în rîndurile tinerilor. Chestionarul 
cerea tinerilor să povestească acele fapte 
care le-au plăcut și i-au impresionat mai. 
mult din munca și viața de fiecare zi a 
colectivului, fapte, izvorîte din eroismul 
de care dau dovadă în muncă, în diferite 
împrejurări ale vieții oamenii muncii — 
vîrstnici și tineri — izvorîte din îndem
nul conștiinței socialiste.

Ancheta a avut un ecou profund. Au 
răspuns peste 1 000 de tineri. In marea 
lor majoritate răspunsurile s-au referit 
— cu exemplificări concrete — la calita
tea umană superioară a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, antrenați în 
lupta pentru construirea tractoarelor 
noastre. Erau citate biografii grăitoare 
prin desfășurarea lor, erau evocate mo
mente semnificative pentru o întreagă 
conduită.

După apariția culegerii Tinerețe și 
după sistematizarea rezultatelor anchetei, 
s-a trecut la pregătirea dezbaterii. Era 
o treaptă nouă și un lucru temeinic 
gîndit. Organizatorii nu greșiseră 
cînd, cîntărind uriașa forță educativi 
a faptului pozitiv, a exemplului 
înaintat, au pus în centrul -întregii 

acțiuni lauda celui vrednic, elogiul frun
tașului. Oamenii de la ale căror fapte de 
viață s-a ridicat întreaga dezbatere erau 
aici, de față.

aceasta 
despre ei

ruite cu încăpățînare unui singur țel 
(„trebuie să nu-mi fac uzina de rîs") ar 
defila acum, compacte, prin fața celui 
care are un gînd meschin, cuvintele 
ar amuți înainte de a fi rostite. Și ce, 
parcă învățătura s-a terminat odată cu 
primirea diplomei ! Trei ani a lucrat in
ginerul Necșoiu la secția mecanic-șef. 
„Mi-am îmbogățit cunoștințele, dar e in
suficient". Un an și jumătate a stat apoi 
la planșetă, la riglă, proiectând. „Era 
neapărat necesar: numai așa poți să în
țelegi ansamblul muncii". Iar acum e 
vorba să lucreze în atelier, ca tehnolog. 
„Trebuie să trec și prin faza aceasta, 
altfel rămîn cu școala neterminată“.

Pe drumul lung parcurs de Virgil 
Necșoiu, multe, multe borne kilometrice. 
Să ne apropiem de una și să citim. A, o 
raționalizare ! Aplicarea propunerii lui 
(eliminarea intermediarilor la ciocanul de 
16 tone) aduce economii în valoare de 
96 000 lei anual.

O cifră pe o bornă. Drumul arc nenu
mărate borne. Drumul se pierde în de
părtările viitorului.

...Electricianul loan Lazăr, venind din 
aceeași direcție, a străbătut deja o bună 
parte din același drum. Dimineața lu
crează la secția tratament C.I.F. A în
ceput să lucreze aici după ce sfîrșise 
școala medie. Nu s-a girăbit. A prezentat 
cîteva dispozitive, create de el. Nu erau 
spectaculoase. Unul regla rapid mașinile 
universale, altul permitea adaptarea pri
zelor multipolare pentru schimbarea 
amplitudinilor. Propunerile n-au făcut 
vîlvă. în schimb au ridicat procentul ca
lității, au permis o mai bună desfășurare 
a procesului de producție. Și tot așa cum 
a realizat aceste lucruri, la fel de mo
dest și parcă nebăgat în seamă, s-a în
scris și la politehnică. Acum o în anul 
patru la secția automobile. Note : 9 la 
Rezistență, 10 la Electronică și așa mai 
departe. Locuiește la Rîșnov. Dimineața 
în tren la ora 5,30, seara în tren la ora 
22 citește. Știa din anul I la ce efort se 
angajează.

Becheru Florea, de la secția tratament. 
„Eu ? Eu am 27 de ani, m-am calificat 
la locul de muncă și am rămas cu șapte 
clase. Nu fac altceva decît să-mi văd de 
lucru".

Exact. își vede de lucru.
Lucrează la călirea clasică și trage cu 

ochiul spre călitrea prin inducție. Propune 
o modificare în circuitul de producție 
(trecerea unui număr de repere de la 
cuptoarele-cameră. la călirea prin cup
toarele cu bandă). Rezultat : creșterea 
productivității cu aproape sută la sută, 
își ridică, „așa cum poate“ calificarea și 
răspunde în comitetul sindical de pro
blema calificării. Citește „tot ce-i cade în 
mină". De la o bucată de vreme, are 
grijă să-i cadă ceea ce merită citit.

O dată, Vasilică, băiatul lui de 7 ani 
a fost la el în secție. Sub luminile roșii 
ale cuptoarelor, cum se mișca fără teamă 
printre limbile de foc, taică-său, înalt, cu 
trăsături frumoase, trebuie să i se fi pă
rut un semizeu. E oare numai optica unui 
cppil speriat și îneîntat de lumea celor 
mari ?

...Nicu Mandaehe și-a descoperit încli
națiile literare cam în perioada cînd se 
pregătea materialul pentru culegerea 
„Tinerețe" de care am amintit mai sus. 
Pînă atunci strungarul de la atelierul de 
reparat matrițe avea grijă să nu ia o 
notă mai mică de 9 în clasa lui (a Xl-a 
seral) își cumpăra în fiecare săptămînă 
un nou volumaș din colecția „Cele mai 
frumoase poezii" pe care îl citea din 
mers, trecînd prin parc, vreme de un 
ceas, între atelier și școală.

Dar cum fusese la niște ședințe de pro

n orașul de Ia poalele Timpei, acolo unde se nasc 
armăsarii de oțel ai cîmpiilor — tractoarele — a 
avut loc o acțiune de care merită să se vorbească. 
Tinerii au iost invitați la o dezbatere educativă 
despre atitudinea iață de muncă, de viață, avînd în 
miezul ei exempiui înaintat ai celor mai buni oa
meni ai uzinei. Utemiștii de la Uzina „Tiactorul“

șstUu propus o temă magoră și au tratat-o intr-un mod care 
iese din șablon. Nu numai că au știut să dea dezbaterii am
plitudinea cuvenită, dar au găsit și mijloace ca s-o iacă inte
resantă ca un spectacol de calitate, într-o seară plină de fan
tezie și tinerețe, culoare și optimism.

Pentru toți cel care nu au avut norocul sau putința să pri
mească invitații în seara zilei de 14 martie la „Tractorul“ ne 
asumăm sarcina să-i călăuzim retrospectiv*retrospectiv.

ducție unde un anumit aspect îl pusese 
pe jăratec, într-o seara a scris o schiță : 
Androne și Paraschiv. O poveste cu doi 
șefi de echipă de la ciocan. S-au luat la 
întrecere. Cel-din schimbul I se menține 
multă .vreme în frunte. Celălalt, în 
schimbul III vrîncL să-1 depășească cu 
orice preț, își neglijează cîteva datorii 
elementare : nu-și mai curăță mașina, nu 
aranjează piesele, lasă locul de muncă 
în neorîndtuală. Fruntașul, care prelua 
schimbul de la el, a cerut maistrului să 
aranjeze altfel schimburile. Acceptat. în 
prima zi, surpriză : neglijentul se aștepta 
să găsească sculele și ciocanul la fel de 
neîngrijite cum le lăsa el de obicei. Cînd 
colo, totul strălucea de curățenie. I s-a 
făcut rușine și a înțeles ce trebuia în
țeles.

Asta era schița. La mijloc erau fapte 
reale. Dar, spune Nicu Mandaehe cu un 
zîmbet simpatic, amțscris-o de mult. Și 
ca să spun drept, de-atunci am uitat care 
din cei doi et Androne și care-i Paras
chiv I

Nicu Mandaehe a scris de atunci ver
suri, dintre care unele i s-au publicat în 
ziarul uzinei și chiar într-un ziar cenj 
trai. Satisfacții... Chiar acum, în această 
sîmbătă seara, pe scenă cineva îi recită 
o poezie închinată forjorului, în vreme 
ce, în sala cufundată în întuneric, pro
iecția unei imagini de diapozitiv creează 
atmosferă. încă la literatură, Mandaehe 

nu se gîndește cîtuși de puțin ca „profe
sionist". E adevărat, se străduiește să-1 
convingă pe Constantin Mănăștureanu, 
un coleg de la seral, să citească versuri. 
Cînd e să mediteze la ce-ar avea el de 
spus, tema ia conturul precis al unui 
punct pe ordinea de zi la o ședință de 
organizație: despre absolvenții școlii 
profesionale care ne fac greutăți lipsind 
nemotivat. Cu toate acestea, mai notea
ză uneori elogiul constructorului :

Și se leagă fler cu fier
Și perete cu perete, 
Omul tocmai lingă cer 
Cu ciocanul dă cu sete.
Pe înaltul parapet
L-oglindește azuru-n ape
Căci de bloc, încet, încet,
Cerul vine mai aproape.
Un om sus, pe blocul-turn, 

Splendida reacție 
în lanț

ici unul dintre ei nu a fost 
singur. Fiecare s-a sprijinit 
pe celălalt, o mînă a întâlnit 
altă mînă, mai puternică, în 
ceasul cel mai greu. După 
cum a scris în răspunsul său 
la anchetă, Șerban Va- 

sile, matrițer la forjă, „principalul erou 
al-zilelor noastre este colectivul".

Iată una din nenumăratele „reacții în 
lanț“ petrecute la uzina de tractoare.

Pînă la începutul acestui an, Gosis 
Damian scotea peri albi echipei în care 
lucra. Se saturaseră de el. Nu era lună 
să nu lipsească 4—5 zile. La o discuție 
drastică cu maistrul Pop, cu inginerul 
Opriș, continua să reacționeze în felul 
său, uimindu-i și înfuriindu-i pe toți.

— De ce lipsești?
— Păi, mă simt prost dacă nu lipsesc 

măcar 3—4 zile.
Nu era nimic de făcut. Așa credeau 

toți. A venit Boghici.
— Te iau la mine în echipă. Dacă te 

faci om.
A promis. Inginerul l-a căinat pe Bo

ghici; o să-ți încurce treaba. Păcat de 
echipa dumitale,că mergea bine.

Asta era în inauarie, după prima deca
dă. Pînă atunci Gosis nici nu-și realiza 
norma. Ceilalți se obișnuiseră să nu mai 
conteze pe el, nu-i prea dădeau de lucru, 
aruncau pe el toate lipsurile, că era, că 
nu era el vinovat. îl descurajaseră. Bo
ghici a început să se țină de capul băia
tului. I-a cunoscut prietenii. Avea prie
teni rău aleși, cu care înghițea fumul 
bodegilor. L-a scos de acolo. I-a văzut 
camera. Cam goluță. L-a privit îndea
proape. Nu strălucea.

A început să-i planifice înzestrarea.
— Luna asta, pantofi noi și o pereche 

de pantaloni. Strîngem bani pentru un 
costum. Unul de 1 600.

Băiatului i-au sclipit ochii. Peste cîte
va zile i-a adus banii lui Boghici: „Ți- 
ne-i dumneata. La dumneata stau bine".

Gosis n-a mai lipsit — nu 3—4 zile pe 
lună — nici măcar un ceas. Vine la prie
tenul său și spune mîndru : azi am venit 
la șase fără un sfert. Aveam treabă. 
Bani — cîștigă de două ori mai mult de
cît înainte. Punct cu punct, „planul de 
înzestrare" se îndeplinește. își vizitează 
prietenul acasă. Acolo e bine, plăcut.

— Ai știut cum să mă iei, nea Boghici. 
Cum dracu' ?

— Din pățite. Și eu am fost ca tine. 
Mai ceva ca tine. M-a ajutat și pe mine 
cineva. Tovarășul Anghel Radulescu. Cu 
mine a fost mai greu. S-a chinuit, omu'. 
Asta era de mult.

...De mult, adică acum 2—3 ani. Nu 
chiar așa de mult. Dar așa pare, de mult 
după cit de mare, e prefacerea. Anghel

Intr-un zgomot surd, diurn,
Cu ciocanu-ndoaie fierul:
Leagă blocul nou cu cerul.

...Bocoș, Necșoiu, Lazăr, Becheru, 
Mandaehe, iată ce fel de oameni se află 
în sală la- o dezbatere în care este vorba 
de eroii din viața noastră. Se vor
bește despre ei, despere cei care popu
lează marca sală de festivități a Uzinei 
„Tractorul", sute și sute de tineri. Despre 
ei, despre „cei cu care ne mîndrim. Ast
fel în perioada 1956-1963 au absolvit li
ceul seral peste 300 de tineri, 62 au ter
minat școala de maiștri, 46 au devenit 
ingineri, 2 780 tineri s-au calificat în me
serie.

în prezent din numărul total de 3 500 
de tineri cîți. sînt în uzină, 2 983 urmea
ză formele de învățământ (Le stat sau 
cursurile de perfecționare a cunoștințelor 
profesionale.

Da, despre ei este -vorba, despre tinere
tul uzinei, acel tineret care „numai în a- 
nul 1963 :

a colectat 1 578 tone fier vechi;
a propus 32 inovații cu un efect econo
mic de 670 000 lei;
a efectuat 178 000 ore muncă patriotică; 
a realizat 1 300 000 lei economii la scule; 

și, înainte de orice a pus un umăr puter
nic la realizarea și depășirea planului, la 
făurirea tractoarelor noastre. Se perindă 
la tribună oameni al căror cuvînt cîniă- 

rește greu: secretarul comitetului de 
partid pe uzină ; un Erou al Muncii So
cialiste ; un maistru care a însoțit trac
torul romînesc la nenumărate târguri și 
expoziții internaționale unde străinătatea 
și-a spus în gura mare admirația. Și toți 
se referă la munca constructorilor frun
tași. Numele lor răsună cu putere în sala 
cea mare. Faptele lor îi prezintă.

Tînărul Duru Nicolae de ani și ani de 
zile nu a mai dat niqi. un rebut; noțiu
nea aceasta a dispărut pentru el. Tînă
rul Zgavarogea loan e clasificat cu nota 
10 la producție, nota 10 la rezultatele în 
clasa sa la cursurile serale, nota 10 la 
activitățile culturale în brigada de agita
ție a secției. Tînărul Artz Dietrich : a- 
cum șapte ani era elev al școlii profesio
nale, acum cinci ani era strungar și elev, 
astăzi e tehnolog și student în anul IV 
la Institutul politehnic Brașov.

Și așa mai departe. Eroii unor posibile 
cărți;

Rădulescu, secretarul organizației U.T.M. 
de la prese, povestește.

— Eu, cînd m-am întors din armată 
și am reînceput să lucrez aveam boxa de 
sudură alături de a lui Boghici. Avea 
faimă proastă. Nu-l cunoșteam. Veniseră 
mulți între timp. Pe Boghici îl vedeam 
mahmur, fără chef de lucru, întunecat. 
Am început să mă interesez : familia ? 
Necazuri ? Nu. Soția e o femeie foarte 
înțeleaptă și bună, copilul — lumina ca
sei. în ordine. El sănătos, un munte de 
om, și îndemînatec : cînd se apuca de 
lucru ieșea în plin. Să pună mîna și pe 
o osie îndată o sucea. Dar dacă venea 
după chef, se apuca de lucru tîrziu și 
arțăgos. Și cam venea. Am mers cu el la 
o bere. Vorbeam, beam, să văd cît poate. 
M-am oprit că mă „depășea" rău. Om 
nervos, din nimic îi sărea țandăra, mai 
ales cînd i se părea lui că se lasă cu cri
tică. Așa că, vorbind cu el, puneam pro
blema cam așa: „altfel lucrează omul cînd 
vine odihnit, cu mintea limpede, după un 
somn bun". Asculta, îi plăcea tonul fru
mos. Am ajuns să ne înțelegem, binișor. 
Ne-am dus cu soțiile la cîte o petrecere. 
Cu ochii la mine, învățase să-și cunoască 
măsura. I-a plăcut și lui. A devenit ute- 
mist. Prima dată după ce o „scrîntise" 
din nou, s-a speriat: „O să mă puneți în 
discuția adunării generale. Știam eu că 
așa o să se întâmple". Nu știa. Că nu s-a 
întâmplat așa. Doar o discuție, între pa
tru ochi, cu secretarul. A fost ultima 
abatere.

Cînd s-a pus în lucru tractorul nou, 
șeful de atelier mi-a zis să-mi aleg un 
om de bază. N-am șovăit.

— Boghici.
Am lucrat cam o lună împreună. Pu

țin. Fiindcă tovarășul Boghici a plecat să 
întărească și el un alt loc de muncă. 
Cînd a făcut prima lui propunere de ino
vație — un dispozitiv pentru reducerea 
operațiilor la caseta radiatorului — șeful 
de atelier a ridicat din umeri neîncreză
tor : ce, Boghici, el să facă o inovație ? 
Uite că a făcut-o ! Dispozitivul a redus 
22 de minute din timpul prevăzut de fie
care tractor, a eliberat doi oameni pen
tru alte operații și a adus economii a- 
nuale de 74 000 lei. Ideile bune nu-i lip
sesc. Acum educă și el pe alții: Gosis 
e un exemplu doar. Are chiar și răbdare, 
a învățat la ce e bun tactul. Și cînd „ia 
pe cineva la polizor" acela nici nu bagă 
de seama. Doar efectele se văd.

Dar tovarășul Anghel Radulescu obiș

nuiește să spună de la cine a învățat el 
însuși toate aceste daruri pedagogice și 
omenești pe care le-a transmis lutf Bo
ghici. De la maistrul Merez.

— Cînd am venit eu de la Făgăraș, 
i-am dat de furcă maistrului. N-am scris 
acasă vreme de doi ani, ai mei nici nu 
știau pe unde sînt. Așa, de afurisit ce 
eram. Cînd a aflat maistrul Vasile Me
rez m-a chemat, mi-a pus în față o hîr- 
tie, în mînă tocul : scrie ! Și așa am scris

original, agitatoric
■ acă dezbaterea s-a bucurat 

de succesul ei binemeritat,

: aceasta se datorește, desigur, 
faptului că organizatorii au 

| găsit o formulă originală, 
care a îmbinat procedeele 
consfătuirii cu mijloacele ar

tistice proprii unui spectacol. Este in
structiv să urmărim desfășurarea acestei 
seri.

O tribună era instalată jos, în dreapta 
scenei, la nivelul sălii. De acolo un to
varăș dădea citire materialului de baza. 
Dar ce era acest material ? Referat ? 
Conferință ? Documentar ? Nici una din 
aceste denumiri nu i se potrivește pe de
plin. Căci, iată, începutul este în versuri, 
e un salut adus muncii și îl rostesc, de 
pe scenă, doi tineri, un băiat și o fată, 
asemeni unor crainici ai tinereții. Mai 
tîrziu, de la tribună se rostesc numeroase 
nume de fruntași, cifre și date. Totuși, 
acestea sînt departe de a da serii carac
terul unei obișnuite ședințe. Mereu, fie o 
scenetă, fie un cîntec, fie un cor vorbit 
întrerup textul dar numai pentru a con
tinua de fapt, cu alte mijloace, ideea din 
text. S-ar fi spus că brigada de agitație

„o prinde din zbor" și o duce mai de
parte.

Așa îneît, foarte divers ca prezentare, 
întregul a avut unitate. Nimeni nu se 
putea plictisi.

Cînd referatul punea în evidență cîte
va dintre cele mai bune răspunsuri pri
mite la ancheta despre eroii zilelor noa
stre, imprimate pe bandă de magnetofon, 
vocile muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor citați dădeau expunerii o vioiciu
ne deosebită. Cînd cineva recita de pe 
scenă versuri închinate eroismului coti
dian al clasei muncitoare, un epidiascop 
proiecta pe fundal o imagine de mare 
plasticitate din munca de fiecare zi, 
Această variată folosire a mijloacelor a 
avut ca încununare prezentarea în primă 
vizionare a filmului „Un tînăr din uzina 
noastră11.

Creație a cineclubului „Cutezătorii", 
acest film în culori ne face cunoscute 
preocupările rectificatorului Mihai Cer
chez, preocupări întru totul tipice pentru 
tineretul Uzinei „Tractorul". 11 vedem pe 
acest tînăr muncitor, cîștigător (în 1961) 
al concursului pentru cel mai bun recti
ficator, absolvent (în 1963) al școlii medii 
serale, boxer la categoria pană (a dobîn- 
dit și pe linie sportivă numeroase succe- 

Petrecere cu un Erou 
al Muncii Socialiste

poi ? Apoi, într-o altă sală, 
mai spațioasă, a început ti
nereasca petrecere. Se dan
sează.

Brigada artistică de la 
T. M. 3, de cinci ani fruntașă 
pe uzină, cu palmares bogat

și în concursurile pe întregul oraș, a pre
zentat apoi selecțiuni dintr-un program 
plin de haz și vervă ; „pescarii" care sco
teau cu undița din niște valuri tulburi 
cîte o meteahnă, cîte un nărav învechit, 
au avut mare succes, ca și „infirmierele" 
care își plimbau seringile satirei prin 
sectorul T.M.-3. ‘

Altă repriză de dans — și urmează un 
concurs intitulat „Cine recită cel mai bine 
poezii de dragoste". Perfect integrat în
tr-o seară atît de profund tinerească. 
...Cîștigătorii s-au numărat și dintre 
muncitorii, tehnicienii uzinei și dintre 
invitați.

Mai tîrziu, după miezul nopții, un „Dans 
al inimioarelor” nu se rupe nici el» de 
tema întregii seri.

La un moment dat se anunță :
— Tovarăși. Sărbătorim azi un triplu 
eveniment. Predarea ștafetei după zeci 
de ani de activitate a iubitului nostru 
nea Ilie Trandafirescu, Erou al Muncii 

Nu este pentru prima dată cînd comitetul U.T.M. al Uzinei „Tractorul"- 
Brașov și-a propus să organizeze o acțiune educativă amplă — și reușește 
s-o ducă la bun sfîrșit. Trebuie să fie consemnată participarea de masă la 
pregătirea și desfășurarea acestei manifestări care a izbutit să antreneze 
direct, printr-o formă sau alta, aproximativ o treime din totalul tinerilor 
din uzină.

Seara aceasta a dat un puternic imbold organizațiilor U.T.M. din secții 
să-și intensifice eforturile pentru a ridica Ia un nivel mai înalt munca de 
educație, pentru a găsi noi și ingenioase forme de dezbatere a celor mai în
semnate probleme ce frămîntă tineretul. „Ne-a plăcut mai mult decît toate 
celelalte acțiuni care au avut loc pînă acum pe această direcție - spuneau 
tinerii de la „Tractorul". „Vom iniția și noi o acțiune asemănătoare învățînd 
din experiența cunoscută aici" — afirma tovarășul Filip Augustin, secreta
rul comitetului U.T.M. de la Uzina „Steagul roșu". „Și noi, studenții Insti
tutului politehnic vom folosi, cred, aceâstă reușită experiență" — și-a expri
mat convingerea un alt invitat, Amaziliței Sebastian de la Facultatea de 
silvicultură. Iar Mina Dumitrașcu, deț la Combinatul de industrializare a 
lemnului din Blaj nu a fost singurul invitat care și-a propus „să populari
zeze reușita și metodele acestei acțiuni educative și în afara Brașovului".

Neîndoielnic, inițiativa merită această extindere.

ȘTEFAN IUREȘ

acasă. Năzbitiile și prostiile nu însem
nau tinerețea, asta de la el am aflat. Azi 
nu-i pot refuza nimic tovarășului Me
rez. Și mă bucur cînd imi cere și el. cînd 
și cînd ajutorul.

Merez, Radulescu, Boghici, Gosis...
Reacție în lanț.
O explozie a luminii transmisă din am’ 

în om.
O minunată ștafetă a conștiinței înain

tate.

se), evoluînd în toate aceste direcții, în 
mijlocul tovarășilor săi. Nu este decît 
unul dintre miile de tineri care își ridică 
mereu calificarea, studiază în biblioteca 
tehnică, participă la acțiunile de muncă 
patriotică, frecventează spectacolele, dan
sează la reuniunile tovărășești. întreaga 
asistență — și el însuși, Cerchez, de 
undeva din sală — remarca tipicitatea 
acestei evoluții individuale. O și spune la 
un moment dat eroul filmului: „sînt un 
tînăr ca atiția alții de la noi. Mi-aș pu- 
tea scrie biografia în trei rînduri“. Dar 
pentru ca aceste trei rînduri să aibă con
ținutul pe care l-am văzut, a fost nevoie 
de lupta eroică a poporului nostru, con
dus de partid la izbîndă.

Deosebit de interesant a fost și ceea ce 
s-a petrecut în pauză. Sala purta o haină 
cu tatu] sărbătorească. „Boltă sinilie / Jm- 
pietrțtd / Fii pe pace / De va trebui I Să-n- 
tindetn viaducte / între stele J O vom, 
face I‘‘ — se citea pe unul din panourile 
care țpărgineau scena. „Cel ce nu arde, 
fumegă, este o lege. TȚăiaspă flacăra 
vieții & răspundea simetric un alt citat 
memorabil. Celor prezenți li s-a oferit 
culegerea „Tinerețe", Iar între prima și 
a doua parte a dezbaterii, sute de tineri 
au examinat trofeele tinereții orjnduite 
în fața scenei. Despre ce trofee este 
vorba ? ,

Erau £colo cupele de argint și diplo
mele dobîndite de formațiile sportive ale 
uzinei lă diferite spartachiade ; dar ală
turi de acestea nu lipseau nici graficele 
de producție ale unor brigăzi fruntașe 
(cea de |a formare-oțelărie, cea de la 
linia 513). Erau expuse fotografiile cîtorva 
din cei 251 fruntași în producție ; și, 
omagiu simplu, omagiu frumps, sub fie
care fotografie sclipea insigna fruntașu
lui în întrecerea socialistă. Putea fi zărit, 
tot aici Dosarul de inovații ne. 214 din 
14.IX 1063 al lui Boghici Dumitru, cunoș
tința noastră de mai înainte. Tot aici, Di
plomele de Onoare acordate, de C.C. al 
U.T.M. tinerilor muncitori Dumitru Bo- 
tezatu, Toma Popa și întregii organizații 
U.T.M. a Uzinei „Tractorul" se ofereau 
privirii împreună cu tablourile în ulei 
și basoreliefurile, creații ale tinerilor ar
tiști din cercul plastic. își găsea aici locul 
firesc și carnetul de student al celor mai 
buni tineri muncitori politehnicieni. In
vitații, ca Maghiar Gheorghe, strungar la 
„Steagul roșu" priveau atenți toate aces
tea, răsfoiau dosarele de inovații, cerce
tau coloanele de 9 și 10 din carnetele stu
dențești și — omenește — nu se puteau 
stăpîni să nu comenteze că și la ei sînt 
asemenea inovatori, asemenea studepți, 
asemenea oameni.

Așadar, „pauza" nu a fost pauză pen
tru agitația politico-educativă. Dimpotri
vă, a slujit cu mijloace specifice ideii 
fundamentale a dezbaterii; eroismul zi
lelor noastre este certificat de locul da 
frunte în muncă.

Socialiste.) care ne-a făcut bucuria să 
vină din nou printre noi. Ziua de naștere 
a lui Constantin Voinea, frezor de la 
șasiu, care împlinește 25 de ani. Și ziua 
lui Virgil Mohanea, presator, care tot azi, 
14 martie, împlinește 18 ani.

Ce clipă !' Sărbătoriților li s-au oferit 
flori, sute de tineri au bătut din palme, 
ritmînd cu orchestra „Mulți ani trăia
scă Fără să se lase mult rugat, Eroul 
Muncii Socialiste a cîntat, cu o tinerețe 
inepuizabilă 'și o voioșie contagioasă, un 
vechi cîntec popular și altul, de muzică 
ușoară... Amintindu-și că în fața lor se 
află un om care a dăruit uzinei și po
porului milioane de lei prin inovațiile și 
raționalizările sale, un om care, învățînd 
cu o tenacitate de fier, a terminat cursu
rile universitare la 50 de ani și, prin în
treaga sa viață, și-a cucerit steluța de 
aur ce-i împodobește reverul, ceilalți doi 
sărbătoriți visau... Ei sînt abia la înce
putul drumului. Ii așteaptă viața. Tre
buie să fie demni de ea, trebuie să ardă 
și ei cu flacăra vie, trebuie să privească 
sus și departe.

Sute și sute de tineri care umpleau 
marea sală a Uzinei „Tractorul" încer
cau, o dată cu ei, vibrația solemnă a ace
stui angajament lăuntric.



Comemorarea lui Ștefan Gheorghiu
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Noile artere se conturează 
cu precizie și eleganță în 
cartierul de locuințe „Stea

gul roșu“ din Brașov.

INFORMAȚII

Cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la moartea lui Ște
fan Gheorghiu — militant de 
seamă al mișcării muncitorești 
din Romînia — joi a avut loc 
în Capitală, la Școala superi
oară de partid care-i poartă 
numele, o adunare comemo
rativă.

Au luat parte studenți și 
cadre didactice ale școlii.

Tovarășul Gh. Zahariă, di
rector adjunct al Institutului 
de istorie a partidului a evo
cat figura luminoasă a lui 
Ștefan Gheorghiu, luptător 
devotat pentru cauza clasei 
muncitoare, organizator și 
conducător de seamă al miș
cării muncitorești din țara

noastră de la sfîrșitul sedolu- 
lui al XIX-lea și începutul se
colului XX.

■4
în dimineața aceleiași zile 

au fost depuse coroane de flori 
la mormîntul lui Ștefan 
Gheorghiu de la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism, din Parcul Libertă
ții, din partea Consiliului Lo
cal al Sindicatelor și a oame
nilor muncii din întreprinderi 
bucureștene.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în a- 
mintirea eroului clasei noastre 
muncitoare.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații iugoslave
In vederea pregătirii apro

piatei sesiuni a Comisiei mix
te romîno-iugoslave de colabo
rare economică, la București 
a sosit o delegație de experți 
iugoslavi în frunte cu Vinko 
Hafner, locțiitor al secretaru
lui federal pentru industrie și 
Ljubisa Veselfnovici, secretar 
adjunct pentru transporturi și 
telecomunicații al Vecei Exe
cutive Federative.

Delegația a fost întîmpinată 
de Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de 
al Planificării și de alte 
soane oficiale. t

Au fost de față^ Arso 
latovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în R. P. Romînă și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)
r

| lexandrina Sirbu, peste cîteva 
luni ingineră și specialista 
în utilaj petrolier, își lu

crează proiectul de diplomă. Du
mitru Păuna întârzie și el serile 
asupra unui proiect similar. Ca și 
Ion Gabrin... Ca și Mihai Con- 
stantinescu... Și, în sfîrșit, ca toți 
cei 19 absolvenți ai anului V 
al Facultății de utilaj. Dar a 
realiza un proiect — și nu numai 
la Institutul de petrol, gaze și geo
logie, dar la orice alt institut și 
orice altă specialitate — nu în
seamnă numai să-ți analizezi cu 
maturitate tema aleașă, să calcu
lezi zile și nopți, să cercetezi zeci 
de cărți și să-ți frămînți mintea 
în căutarea unor soluții — a ce
lor mai bune... A realiza un pro
iect înseamnă să treci un mare e- 
xamen — un foraj de mare adin- 
time nu în afară, ci în tine — cu 
sentimentul că trebuie să dai, ca 
niciodată, pe măsura a tot ceea ce 
ai învățat și a tot ce-ți visezi, cu 
convingerea că te afli pe o ram
pă de lansare și că trebuie să te 
plasezi neapărat pe orbită... A 
proiecta, da, asta înseamnă a te 
depăși! Dar pînă la terminarea 
proiectelor și prezentarea lor în 
fața comisiei de stat, cei 19 stu
denți din anul V au avut de sus
ținut un alt examen, temă de 
proiect și dovadă de maturi
tate 
foarte bune. Un 
numai ' . ,
dite, ci un examen al colegialității 
și al prieteniei, al responsabilității 
lor colective. Un examen care a 
durat 9 ani, un examen din mers, 
fără examinatori din afara. Un e- 
xamen hotărît. Au pornit 19 oa
meni la drum... Pentru că așa li 
se părea facultatea atunci la 1 oc
tombrie 1999 : un drum lung, un 
drum dc 5 ani, cu bucurii, e 
drept, dar și cu greutăți, nenumă
rate greutăți. Pentru că o mare 
parte din cei 19 — Ion Miricescu, 
Dumitru Păuna, Alexandrina Sirbu, 
Valentin Niculescu și Ion Gabrian, 
veneau direct din producție, de la 
diferite schele petroliere, ori din 
secțiile uzinelor de utilaj petrolier 
din București, Ploiești, Cimpina. 
Și a începe facultatea după ani de 
întrerupere a învățăturii nu-i prea

absolvită cu rezultate
” i examen nu 

al cunoștințelor dobî'l-

ușor. Iar alții, ca Mihfli Consta*,1- 
tinescu, Bugen Oprcscu, Gavril 
Stoicescu, veneau direct de pe 
băncile școlilor medii, adueîndu-i 
la facultate pasiunea pentru acea
stă profesie, dar ueavînd experi
ența concretă și verificarea zilelor 
lungi de muncă.., Ceea ce iar nu 
era ușor! Și mai erau, prin
tre cei 19, și cîțiva studei.’di 
din alte țărț, care abia învățau ro- 
mînește... De loc ușor din nou. și 
au hotărît atunci că aricit de greu 
ar fi drumul, să se țină strînși 
unii de alții, și șă-l străbată îm
preună,,. Țoți 19 ! Și au hotărît și 
cum. Âjuțîndmse zi de zi (și nu 
împrumutîndu-și o carte ori mi 
conspect, ci organizing complicate 
permutări în camerele cănținuliii, 
cei mai bine pregătiți locuind îm
preună cu cei care ar fi avut ne
voie de un ajutor efectiv, perma
nent) ; învățind unii de la alții ■— 
pe toate planurile — pentru că di
ferența de vîrstă și experiența de 
viață diferiță îngăduiau up schimb 
și un ajutor esențial pentru sesiu
nile de examene( dar esențial mai 
ales pentru viață ; creînd — în 
timp —; legăturile intime, colegia
le, tovărășești și prieteniile adevă
rate, forța și însemnul unui ade
vărat colectiv, capabil să învingă 
manifestările individualismului, a- 
iunci cînd mai apăreau, să depă
șească eșecurile temporare și să-i 
mobilizeze nu la obținerea notelor 
de trecere, ci a notelor celor mai 
mari; înțelegînd importanța legă
turii cu viața, a practicelor în pro
ducție, a vizitelor la întreprinderi, 
a schimburilor de experiență, păs- 
trînd legătura cu colectivele din 
mijlocul cărora porniseră sau cu 
cele în mijlocul cărora sperau să 
ajungă; ajungînd la convingerea 
unanimă că fiecare examen și fie
cine notă c un examen și o nota 
a întregului colecțip,

Și e bine să repiarcăm aici, că 
n-au lipsiț greutățile, nici UQtelg 
mai șțabe, și uneori resfanțele 
pentru toamnă. Dar n-au renunțat 
la angajamentul lor colectiv, și au 
dispărut notele slabe, au dispărut 
restanțele și au rămas împreună. 
Toți 19 ! Cit certitudinea intimă 
că și proiectele la care lucrează în 
prezent vor marca și ele, însumînd

un proiect și o victorie colectivă! 
într-o veche intenție a autoru

lui acestei însemnări se contura o 
piesă de teatru, inspirată din via
ța studenților și pornind — re
zum cît se poate mai lapidar — 
de la o reuniune studențească pri
lejuită de terminarea facultății, 

.sau de la o întâlnire peste un nu
măr de ani, de la intrarea în pro
ducție. Și cineva lipsește : cel ne
ajutorat pe parcurs, sau cel căp
ruia, fiindu-i încurajată, prin indi
ferența colectivă, la timpul respec
tiv, mediocritatea s-a irosit ulteri
or. Și cei prezenți intuiesc că vino- 
vați pentru pierderea unui om pe 
parcursul acestei ascensiuni- etico- 
profesionale — facultatea, sînt 
tocmai ei, cei prezenți.

Scrisoarea venită pe adresa re
dacției de la studentul C. Aramba- 
șa — și comunicîndu-ne simplu și 
cald experiența celor 19 studenți 
— ne schimbă însă și ne obligă 
într-un fel să schimbăm proiec
tul inițial. Cu prilejul unei întâl
niri, după un număr de ani — 
participă toți cei care într-un în
depărtat, azi, 1959, au pornit îm
preună la drum. Și toți s-au afir
mat, ati învins, proiectele lor au 
prins viață. Al cui e meritul ? 
Cum s-au învins acele greutăți, ce 
i-a purtat spre această reușită co
lectivă — acesta e noul subiect!

Meritul va fi greu de stabilit... 
Mai ales tind, așa cum se întâm
plă, și-n experiența amintită, cei 
19 nu și-l asumă... Și consideră 
că nu și-au făcut decît datoria, o 
datorie firească... Da, ce să vor
bim despre ea? (și sesizîndu-ne 
insistența). N-ați fi făcut la fel ?

La Universitatea București, 
a avut loc joi după-amiază un 
simpozion cu prilejul împlini
rii a 25 de ani de la moartea 
marelui matematician romîn 
Gheorghe Țițeica. Manifesta
rea a fost organizată de Socie
tatea de științe matematice și 
fizice din R. P. Romînă în co
laborare cu Universitatea 
București.

Au luat cuvîntul academici
enii Nicolae Teodorescu, deca
nul Facultății de matemati- 
că-mecanică, Miron Nicolescu 
și Mendel Haimovici, profeso
rii universitari Octav Onices- 
cu și D. V. Ionescu și conf. 
univ. Gh. D. Simionescu.

★
în sala mică a Palatului 

R. P. Romine a avut loc joi 
seara simpozionul „Anul inter
național al soarelui calm", or
ganizat de Lectoratul central 
de pe lîngă Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cul- 
tural-științifice.

Cu acest prilej au luat cu
vîntul prof. univ. Liviu Cop- 
stantinescu, membru corespon-- 
dent al Academiei R. P. Ro- 
mîne, profesorii. universitari 
Călin Popovici și Constantin 
Dissescu.

★
Școlile profesionale de 3 ani de 

pe lîngă stațiunile de mașini și 
tractoare din regiunea Crișana și 
de pe lîngă gospodăriile agricole 
de stat și centrele școlare Oradea, 
Salonta au dat primele promoții 
de peste 1400 mecanici agricoli, 
în învățămîntul profesional și 
tehnic agricol din regiune sînt cu
prinși în acest an peste 5 200 de 
elevi.

(Agerpres)
DOREL DORIAN

Sărbătoarea tinerilor de 14 ani

Pentru educația sanitară
Institutul de igienă și sănă

tate publică a elaborat și difu
zat în ultimele luni noi mate
riale — broșuri, pliante, filme 
pe diferite teme de educație 
sanitară.

în scopul prevenirii acci
dentelor și îmbolnăvirilor pro
fesionale, au fost tipărite lu
crări privind educația sanitară 
în întreprinderile industriale.

Pentru oamenii muncii de 
la sate a fost editată broșura

C1MEMATBGI1AFE

Mai bine de 150 de 
tineri din satele raio
nului llia, care au îm
plinit vîrstă de 14 ani, 
s-au întâlnit zilele tre
cute în localitatea de 
reședință a raionului, 
pentru a primi buleti
nul de identitate.
Cu această ocazie, co

mitetul raional U.T.M.

a pregătit pentru ti
nerii sărbătoriți un 
program bogat, educa
tiv. Tovarășul Turcit 
Eazăr, secretar al co
mitetului
U.T.M.
despre 
time de 
vățătură
rației

raional 
le-a vorbit 

condițiile op- 
muncă și în- 
create gene

lor, de către

partid și statul nostru, 
despre obligațiile fie
cărui cetățean de a 
respecta legile statului.

Echipa artistică a 
școlii medii din locali
tate a prezentat la 
sărbătoarea tinerilor 
de 14 ani un frumos 
program dc cîntece și 
dansuri.

SW am

„Educația sanitară în circum
scripția sanitară rurală“, în- 
tr-un tiraj de 15 000 de exem
plare. A fost realizat, totodată, 
filmul „Să nu greșim", privind 
prevenirea intoxicațiilor cu 
substanțe chimibe folosite . în 
anumite munci pgricole. în a- 
celași scop, au fost difuzate 
sute de mii de pliante, broșuri, 
afișe, precum și ’expoziții vo
lante.

In biblioteca

Salut

i (Agerpres)

Spectacol studențesc la sate
Recent, sălile cămi

nelor culturale din 
Dezmir și Apahida au 
găzduit formația de 
teatru de amatori a 
Casei de cultură a 
studenților din Cluj 
care, în fața a peste 
700 de spectatori, a 
prezentat spectacole 
cu comedia „Grădina 
cu trandafiri". Tot în

aceste localități or
chestra de muzică 
populară și ușoară a 
Atelierelor de reparat 
material rulant „16 
Februarie* a prezentat 
bogate programe 
muzică populară și 
și ușoară.

Sălile căminelor 
culturale din peste 
50 de sate și comune

de.

ale regiunii Cluj au 
găzduit] în ultimele 
trei hini, spectacole 
susținute de forma
țiile de. amatori la 
care auțparticipat mai 
bine de' 20 000 de 
colectiviști, lucratori 

.S. și S.M.T. 
oameni ai 

e la sate.
(Agerpres)

raională Singeorgiu de Pădure cărțile nu ză
bovesc.

„Gazetei literare"
S-au împlinit 

apariția primului număr 
„Gazetei literare", 
Uniunii Scriitorilor 
blica Populară Romînă. 
viață îndrumărilor partidului 
cu privire la promovarea unei 
literaturi de un înalt nivel ar
tistic, pătrunse de spirit parti
nic, care să abordeze temele 
contemporaneității, să se inspi
re din actualitate, din munca 
avîntată a poporului muncitor, 
„Gazeta literară" a publicat în 
acest deceniu numeroase lu
crări de 
scriitorilor noștri 
impunînd, de asemenea, prin 
coloanele sale, atenției cititori
lor mulți tineri scriitori talen- 
tați.

Colectivul redacțional al

zece ani de la 
al 

organ al 
din Repu-

Dînd

valoare aparținînd 
de frunte,

„Scînteii tineretului" transmite 
„Gazetei literare", cu prilejul 
aniversării a zece ani de la 
apariție, un călduros salut urîn- 
du-i totodată să-și aducă o și 
mai mare contribuție în dezba
terea problemelor creației lite
rare și artistice, în promovarea 
unor opere de înaltă ținută ar
tistică, care să reflecte viața 
contemporană, munca plină de 
pasiune a poporului pentru de. 
săvîrșirea construcției socialis
mului, faptele pline de măreție 
ale omului înaintat al zilelor 
noastre, opere menite să aibă 
un rol și mai activ în formarea 
conștiinței socialiste, să-și 
croiască — înfruntînd cu trăi
nicie timpul — drum spre ini
ma oamenilor.

Mii de tineri in întrecerile
Spartachiadei Republicane

9
f otul a fost pregă

tit din vreme cu 
multă minuțiozi
tate. Secretarii co
mitetelor U.T.M’, 
președinții aso
ciațiilor sportive, 

profesori de educație fizică, 
instructori voluntari sportivi, 
au primit indicații precise 
asupra felului cum vor trebui 
să organizeze prima etapă a 
celei mai mari competiții

PE SCURT

SEHERAZADA — film pen
tru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15: 19; 21,30). 
UN SUR1S ÎN PLINĂ VARĂ: 
HepubKea (9.45; 12; 14,15; 18,45. 
19; 21,15). DOMNIȘOARA
BARBA ALBASTRĂ: Carpați 
(10; 12; 14; 18; de la ora 19 
SEARA PRIETENILOR FIL
MULUI), Capitol (9,30 ; 11,45 ; 
14; 16,15; 18,30 21), "
mura (10; 12; 14;
18.15; 20,30). DEZRĂDĂCI-
NÂȚII: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16.30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30),
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 18,45; 19; 21). TOTUL 
RĂMÎNE OAMENILOR: Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 10; 21), 
Grivița (10; 12,15; 18; 18.15;
20,30), Modern (10: 12; 15; 17; 
19; 21). O ZI CA LEII: Festi
val (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). VI-L PREZINT PE BA
LUEV - cinemascop: Floreasca 
(16,30; 18,30; 20,30). IOLAN-
THA: Victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). ERA NOAPTE 
LA ROMA (ambele serii) : Cen
tral (10,15; 13; 16; 19). A TREIA 
REPRIZĂ — cinemascop: Lu
mina (de la orele 10 la orele 
14 rulează în continuare; 
18,15; 20,30). MEDICAMEN
TUL CARE UCIDE (ambele 
secii): Union (16; 19,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNĂ: Doina (11,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Dru
mul Sării (16; 18; 20). CAR
TEA RUPTĂ ; MĂSURAREA 
TIMPULUI; APARATE CARE 
SALVEAZĂ VIATA; CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE
SANTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CĂ; ORAȘUL: Timpuri 
(de la orele 10 la orele 17 
lează în continuare; 19: 
FOTO HABER: Giulești

> 
Fla- 

16;

Noi 
ru- 
21). 
<10:

Televiziune
VINERI 20 MARTIE 1964
18,30 : Universitatea tehnică 

la televiziune ; 19,00 : Jurnalul 
televiziunii ; 19,10 : Tinerețe și 
grație. 20,00: Săptămîna ; 
21,00 : Legenda Angarei — do
cumentar ; 21,25: Recital cu 
pianista Maria Cristian și vio
lonistul Mihai Constantines- 
cu. In încheiere : Buletin de 
știri, buletin meteorologic.

12,15; 14,30; 17,45; 20), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Aurora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 
18,30; 20,45) HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ: înfrățirea între 
popoare (10; 15,45; 18; 20.15). 
TUDOR (ambele serii) : Cultu
ral (10; 16; 19.30), Cos
mos (16 ; 19). VALEA VUL
TURILOR : Dacia (9,30 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzești 
(13; 15,30; 17,45; 20). Viitorul 
16; 18,15; 20,30). PODUL: Crîn- 
gași (16 ; 18,15 ; 20,30), Feren
tari (16 ; 18,15 ; 20,30). LOCO
TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular
(10,30: 16; 18,15; 20,30), Ades- 
go (15; 17: 19; 21). SCANO 
BOA: Flacăra (14,30; 16,30;
18,30; 20,30). Miorița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30). Lira (15; 
17: 19; 20,45) QIVITOQ: Vitan 
(16, 18,15; 20,30;). CASCADA 
DIAVOLULUI: Munca (16; 
18,15; 20,30). RENUL ALB — 
cinemascop: Moșilor (15; 17;
19; 21). VIAȚĂ SPORTIVĂ: 
Colentina (15; 17,45; 20,30). E- 
LENA DIN TROIA _ cinema
scop: Volga (10; 12,15; 15,30; 
18 ; 20,30). OMUL CU RICȘA
— cinemascop: Luceafărul (15;
17; 19; 21). PISICA DE MARE: 
Progresul (15,30; 18; 20,15).
ATENȚIUNE. PĂRINȚI : Co- 
troceni (15 ; 17 ; 19 ; 21). BA
BETTE PLEACĂ LA RĂZBOI
— cinemascop : Pacea (16; 18; Gimnaslele noastre fruntașe se pregătesc cu asiduitate pentru viitoarele competiții. 

Foto: AGERPRES

Itinerarii de vacanță
(Urmare din pag. I)

vea prilejul să vadă colosul de 
oțel și beton — „Podul Prie
teniei".

Și elevilor de la Școala me
die nr. 7 li se pregătesc sur
prize plăcute. Un grup de elevi 
ai școlii va pleca într-o ex
cursie de 5 zile la Predeal, al
ții vor lua drumul regiunii Ar- 
'geș, pentru a cunoaște din mă
rețele realizări ale regimului 
nostru democrat popular.

Turul Bucureștiului va pri
lejui elevilor vizitarea noilor 
cartiere ale Capitalei, noilor 
obiective industriale ce apar

mereu pe harta orașului. !n- 
tîlnirile cu muncitorii pe sche
le, în fabrici și uzine vor pri
lejui elevilor și clipe de medi
tație asupra viitoarei lor profe
siuni.

Pasionații sportului cu bici
cleta vor face excursii ciclo
turistice la pădurile Băneasa și 
Mogoșoaia — o continuare a 
unei tradiții existente în aceas
tă școală.

Pentru trecerea normei de 
polisportiv, elevii vor face cî
teva excursii de orientare tu
ristică în împrejurimile Capi
talei. Terenurile de sport vor 
cunoaște animația întrecerilor

de volei, baschet, fotbal — în
treceri interclase și interșcoli.

în primele zile ale vacanței, 
tinerii „artiști" ai școlii se vor 
întrece, alături de colegii lor 
de la Școala medie nr. 32 și de 
la celelalte școli din raion, pe 
scenele sălilor de festivități 
din raionul 30 Decembrie.

Pionierii vor însoți pe colegii 
lor mai mari în excursiile de ia 
Predeal, la Pădurea Băneasa, 
vor privi pe geamurile auto
carelor animația Capitalei, în 
răstimpul turului orașului. Cî
teva ore vor călători în lumea 
astrelor cu ajutorul Observa
torului astronomic popular, vor

asculta cu atenție explicațiile 
din diferite muzee ale Capita
lei. Și o mare surpriză : vor 
putea privi de la... înălțime 
orașul București. Se va organi
za o plimbare de agrement cu 
avionul. Și cravatele roșii vor 
flutura pe terenurile de sport 
și pe scenele sălilor de festivi
tăți, în cadrul diferitelor ma
nifestări cultural-sportive...

Sînt numai cîteva surprize 
din bogatul program pe care 
vacanța îl pregătește elevilor 
la cele două școli care se vor 
bucura din plin de cele două 
săptămîni de vacanță. Le urăm 
vacanță plăcută I i

sportive de masă a anului, 
Șpartachiada Republicană. Așa 
se explică de altfel și faptul 
că în ziua de 1 martie, în 
majoritatea comunelor raionu
lui Rîmnicu Sărat' a avut loc 
deschiderea festivă a Sparta
chiadei, urmată de întreceri 
viu disputate. în acest an, Co
mitetul raional U.T.M. și 
Consiliul raional U.C.F.S. și-au 
stabilit un plan concret de 
măsuri privind atragerea unui 
mare număr de tineri colecti
viști la întrecerile Spartachia
dei Republicane. Pentru înde
plinirea acestui obiectiv, pro
fesorii de educație fizică din 
oraș, sportivi fruntași • au 
sprijinit concret asociațiile 
sportive sătești în atragerea 
tinerilor la practicarea diver
selor discipline sportive, la or
ganizarea propriu-zisă a între
cerilor. Așa, de pildă, Aldea 
Cornel, vizitează adesea co
munele Greabănu și Putreda, 
George Ștefănescu împărtă
șește cu multă bucurie din 
cunoștințele sale tinerilor co
lectiviști și mecanizatori din 
comuna Ziduri, iar luliu Mo- 
drean își petrece fiecare du
minică printre tinerii din co
muna Sihlea.

Despre felul cum muncesc 
acești profesori în satele raio
nului e deajuns să dăm un 
singur exemplu, dar deosebit 
de semnificativ.

Profesorul de educație fizi
că George Ștefănescu a venit 
în comuna Ziduri cu mult 
timp înainte de începerea pri
mei etape. împreună cu comi
tetul U.T.M. și asociația spor
tivă, a organizat antrenamen
te și lecții în care tinerii au 
învățat tehnica diverselor 
sporturi. Apoi a ajutat la pre
gătirea materialului sportiv 
necesar, 
cerilor.
mecanizatori și colectiviști au 
luat startul în probele de gim
nastică, șah, trîntă, tenis de 
masă. întrecerile continuă, iar 
numărul participanților crește 
mereu.

Pentru
discipline 
cunoscute 
viști, Consiliul raional U.CiF.S. 
a luat inițiativa organizării 
unor echipe model care să se 
deplaseze în asociațiile sporti
ve sătești. Astfel, echipele de 
gimnastică 
medii nr. 1 
handbal ale 
ale Fabricii
continua deplasările la sate 
unde vor susține meciuri

vizitează adesea co

Ia organizarea între- 
în prima zi, 400 de

popularizarea unor 
sportive, mai puțin 
de tinerii colecti-

fete de la școlile 
și 2, echipele de 
Școlii de meserii, 
de confecții vor

amicale cu echipele locale, 
vor împărtăși din experiența 
lor.

De asemenea, sportivii frun
tași au fost solicitați să ajute 
la popularizarea sportului în 
rîndul tinerilor. Zilele tre
cute, Constantin Slujitorii, șa- 
hist de categoria I, a susținut 
un simultan cu mecanizatorii 
de la S.M.T. Sihlea. A fost un 
bun prilej ca șahiștii amatori 
de aici să-și îmbogățească cu
noștințele în acest sport,

Concursurile gen „Cine știe, 
cîștigă" sînt mult apreciate 
de tinerii din acest raion. Prin 
organizarea acestora, tinerii 
sînt ajutați să cunoască regu
lamentul unor jocuri sportive 
și chiar unele probleme tehni
ce. La un asemenea concurs, 
susținut de elevii Centrului 
școlar agricol din Rîmnicu 
Sărat, au fost prezenți peste 
80b de spectatori și fiecare a 
avut lucruri noi de învățat 
despre jocul de volei. Con
cursuri de acest fel vor fi or
ganizate în multe sate ale ra
ionului.

Datorită atenției cu care 
sînt organizate întrecerile 
sportive, rod al unei colabo
rări strînse dintre organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive, 
în majoritatea satelor la în
treceri participă numeroși ti
neri, mulți care își încearcă 
pentru prima oară forțele în- 
tr-un concurs. La Băbeni, 41 
de atleți, 18 gimnașți, 28 ci
cliști, mulți șahiști sînt în 
plină întrecere. La Ciarăști, 
pe lîngă celelalte discipline, 
învățătoarea Elena Petre a în
ceput pregătirea unei echipe 
de handbal și a uneia de volei 
fete. La Boldu, Adela Taifas, . 
profesoară de educație fizică, 
cu sprijinul asociației sportive 
și comitetului U.T.M. pregăteș
te viitorii atleți ai comunei.

Cu prilejul diferitelor com
petiții sportive de masă au 
fost descoperite noi elemente 
tinere talentate : Maria Purna- 
vel la aruncarea discului, Va- 
sile Anton la săritura în înăl
țime, Niculae Bădinoiu la să
ritura în lungime, sînt numai 
cîțiva dintre aceștia.

încă de pe acum, prin atra
gerea a cît mai mulți tineri 
pe terenul de sport, prin orga
nizarea temeinică a concursu
rilor, Consiliul raional U.C.F.S. 
urmărește descoperirea și pro
movarea a noi tineri sportivi 
talentați.

La numai două săptămîni 
de cînd s-a dat startul în pri
ma etapă a Spartachiadei Re
publicane, mii de țineri din 
raionul Rîmnicu Sărat sînt 
prezenți la întreceri pe tere
nurile și în sălile de sport.

GH. NEAGU

© Disputat la 
Sofia în fața a 
30 000 do specta
tori, meciul ami
cal de fotbal în
tre echipele o- 
limpice ale R. P. 
Bulgaria și R S.

F. Iugoslavia, s-a soldat cu scorul 
de 1—0 (1—0) în favoarea jucă
torilor iugoslavi. Selecționata iu
goslavă, deținătoarea titlului olim
pic, a arătat o formă bună, a do
minat Ia mijlocul terenului și a 
fost mai incisivă îți acțiunile de 
poartă. Unicul gol al partidei a 
fost înscris în minutul 40 de cen
trul atacant Zambata. Întîlnirea a 
fost condusă de arbitrul romîn 
C. Petrea.

• S-au Încheiat meciurile din 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei cupelor' la fotbal. Ulti
mele rezultate n-au lost lipsite de 
surprize. Astfel, Sporting Lisabona 
a eliminat cu 5—0 pe Manchester 
United după ce în primul meci 
englezii eîștigaseră cu 4—1 Cea 
de-a 3-a întrlnire dintre M.T.K.—. 
Budapesta și Fenerbahce Istanbul, 
disputată la Roma, a revenit for
mației maghiare cu 1—0 printr-un 
gol Înscris de centrul atacant 
Kuti în minutul 87. In sfjrșiț, la 
Lyon, formația locală cu același 
nume a întrecut cu 2—0, echipa 
SV Hamburg.

© Turneul preolimpic de fotbal 
de la Mexico, care va da o echi
pă calificată pentru Jocurile de 
la Tokio, a început de cîteva zile. 
Pînă acum echipa Mexicului se 
anunță ca favorita principală, a- 
vînd două victorii repurtate asu
pra formațiilor din Panama (5—1) 
și Surinam (6—0). Echipa S.U.A. 
a cîștigat cu 4—2 (0—1) meciul cu 
Panama și se află pe locul 2 în 
clasament.

© Marele ma
estru Lev Polu- 
gaevski și maes
trul Eduard Gu- 
feld au plecat în 
Iugoslavia pen
tru a participa la 
turneul interna
țional de șah care se va deschide 
la Sarajevo, la 22 martie.

Polugaevski, în vîrstă de 29 de 
ani, este apreciat ca unul dintre 
cei mai valoroși șahiști sovietici. 
El a obținut premii la mai multe 
campionate ale U.R.S.S. și a făcut 

sovietică, clasată 
la campionatul

• După parti
ciparea la 
pionatele .
diale de la Pra- 
ga, echipa mas
culină de hand
bal a Japoniei 
s-a oprit în Fran

ța pentru a susține mai multe 
meciuri amicale, 
disputat 
la Sport 
nezi au 
25—23.

parte din echipa 
pe primul loc 
mondial.

cam- 
mon-

in primul joc, 
la Paris cu formația Stel- 
Club, handbaliștii japo- 
fost învinși cu scorul de

• Sigfrid Edstroem, fondator al 
Federației internaționale de atle
tism și membru al Comitetului 
international olimpic, a încetat 
din viață, în vîrstă de 93 de ani.

S. Edstroem a organizat în 1912 
Jocurile Olimpice de Ia Stockholm 
și a fost conducătorul delegației 
olimpice suedeze la majoritatea 
olimpiadelor și congreselor olim
picei*



Geneva: Tratativele 
pentru dezarmare

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La 19 martie s-a deschis la 
Palatul Națiunilor cea de-a 
176-a ședință a Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare sub președinția lui Aba
te Agede (Etiopia). Ședința 
este consacrată examinării 
măsurilor colaterale dezarmă
rii menite să promoveze des
tinderea internațională.

Delegatul S.U.A., Adrian 
Fisher, a prezentat amănun
te privind propunerea ame
ricană de distrugere a bom
bardierelor demodate. El a 
ridicat obiecții împotriva pro
punerii sovietice de distrugere 
a tuturor bombardierelor exis
tente.

Karlo Lukanov, delegatul 
Bulgariei, a vorbit în favoa
rea propunerii privind înche
ierea unui pact de neagresiu
ne între statele N.A.T.O. și 
statele participante la Tratatul 
de la Varșovia ceea ce, a spus 
el, „ar constitui o garanție îm
potriva unui război". 
Răspunzînd delegatului S.U.A., 
reprezentantul 
Țarapkin, a 
propunerea americană ar în
semna de fapt înlocuirea 
vioanelor de tip vechi cu avi-

oane moderne. „U.R.S.S. a 
prezentat propuneri în vede
rea distrugerii totale a bom
bardierelor. Americanii nune 
propun decît o distrugere par
țială și treptată, etalată pe 
mai mulți ani. Aceasta nu în
seamnă dezarmare". Repre
zentantul polonez, Lobodycz, 
a evocat planul Gomulka de 
înghețare a armamentului a- 
tomic în Europa centrală și a 
cerut țărilor interesate să exa
mineze în mod serios această 
propunere.

Paul Mason, Marea Brita- 
nie, și Francesco Cavaletti, 
Italia, au sprijinit propunerea 
americană.

îji problema cipriotă
NEW YORK 19 (Agerpres). -
Un purtător de cuvînt al secre

tarului general al O.N.U, U Thant, 
a declarat că la sediul O.N.U. se 
desfășoară tratative între U Thant 
și reprezentanții guvernului Cipru 
în legătură cu definitivarea statu
tului juridic al forței O.N.U. Re- 
ferindu-se la memorandumul tri-

U.R.S.S., 
declarat

s. 
că

a-

Represiuni împotriva
MADRID 19 (Agerpres). —
Potrivit relatărilor presei, 

autoritățile franchiste au a- 
restat nouă studenți de la Uni
versitatea din Madrid, iar pe 
alți 102 i-au exclus din univer
sitate pentru că au participat 
la demonstrații în care au ce
rut să se acorde tineretului 
studios dreptul la libertate 
sindicală.

studenților din Madrid
Federația democrată a stu

denților universitari din Spa
nia a dat publicității o decla
rație în care, protestînd îm
potriva acestui act arbitrar al 
poliției, demască în fața opi
niei publice caracterul fals al 
așa-numitei „politici de libe
ralizare" dusă de guvernul 
franchist.

mis de secretarul general guver
nelor celor cinci țări care s-au 
obligat să furnizeze trupe forței 
internaționale a O.N.U., purtătorul 
de cuvînt a subliniat că acest do
cument va rămîne o perioadă 
timp confidențial.

Din Nicosia, corespondentul 
genției France Presse anunță 
discuțiile, care au avut loc între 
reprezentanții O.N.U. în Cipru și 
conducătorii celor două comunități 
din insulă, privind misiunea for
ței internaționale a O.N.U., n-au 
dus pînă în prezent la nici un re
zultat practic.

Tot la Nicosia a fost dat publi
cității miercuri un mesaj adresat 
primului ministru al Turciei, Ismet 
Inonii, de liderul comunității turce 
din orașele Ktima și Paphos, dr. 
Ihsan Aii. In mesaj se cere lui 
Inonii să nu antreneze Turcia în
tr-o aventură în Cipru, care ar 
putea avea consecințe grave.

Jublisul Ermitajului

I

Aproximativ 2 milioane de exponate dispuse în 300 de săli, 
aproape 1 500 000 de vizitatori pe an — iată cîteva cifre care 
caracterizează Ermitajul, unul din cele mai mari muzee sovietice, 

al cărui jubileu de 200 de ani va fi sărbătorit în cursul acestui an.
Tezaurul muzeului este extrem de variat. Numai Luvrul, Galeria de 

tablouri din Dresda și Muzeul național din Madrid (Prado) pot rivaliza 
cu colecțiile sale de tablouri. La Ermitaj se află opere de Leonardo da 
Vinci, Tizian,^ Rafael,- Giorgione, Poussin, Houdon, iar lucrările mește
rilor olandezi sînt reprezentate chiar mult mai complet decît în țările 
respectivilor artiști. Ermitajul1 se mmdrește cu o colecție de antichități 
scite și de bijuterii antice. Pe lîngă toate acestea, un monument remar
cabil este însăși clădirea principală a muzeului — Palatul de iarnă — 
construit în 1754—1762 după proiectul arhitectului Rastrelli.

Cutremur la Triest

Hidrocentrala de la Bratsk a intrat în tuncțiune. Hidrocentrala alimentează CU curent elec trie obiective industriale și 
construcții din Siberia răsăriteană, ținutul Krasnoiarsk și Cuzbas. In fotografie: vedere de ansamblu a hidrocentralei.

S.U.A.: Aspect de la o recentă demonstrație împotriva discri
minărilor rasiale, care a avut loc la Albany (statul Nev/

York).

amenințat
cu moartea

Adunarea o.n.s. ■

2| * iercuri după-amiază, orașul Triest a fost puternic zguduit de un 
jyj_ cutremur de gradul șapte. Agenția France Presse arată că este 

pentru prima oară în ultimii 40 de ani cînd la Triest se înregi
strează un asemenea cutremur. Unul din seismografele Observatorului 
geofizic din Triest a încetai să mai funcționeze. Numeroase imobile au 
avut de suferit. Nu s-au înregistrat victime omenești.

In cursul aceleiași după-amiezi s-au semnalat cutremure și în ora
șele Zagreb și Ljubljana (R. S. F. Iugoslavia). După unele calcule, epi
centrul cutremurului s-a situat la 60 kilometri de coasta Mării Adriatice.

Furtună de nssip pe Suez

GENEVA 19 (Agerpres). — 
La Geneva continuă lucră

rile celei de-a XVII-a Adu
nări Mondiale a Sănătății.

Una din problemele larg 
dezbătute în cadrul Adunării 
și.a Comisiilor sale principale 
a fost eradicarea paludismului 
în lume.

în urma discuțiilor purtate, 
Adunarea Mondială a Sănătă
ții a adoptat în unanimitate 
un proiect de rezoluție întoc
mit de delegațiile R. P. Ro- 
mîne, Italiei, Irakului, Gui
neei, Franței, Spaniei și Ca
merunului.

Pe

Agenția France Presse anunță că în urma unei violente furtuni de 
nisip, navigația pe Canalul Suez a fost suspendată pentru na
vele care se îndreaptă spre nord. Ea este, de asemenea, conside

rabil îngreunată în direcția1 opusă. Multe nave așteaptă îmbunătățirea 
condițiilor de navigație în largul portului Suez, care este închis

Furtuna de nisip a provocat perturbații și în transportul aerian
Trei gemeni

NEW YORK 19 (Agerpres) — 
Biroul federal de investigații 

(F.B.I.) a anunțat că organele 
F.B.I. au arestat două femei din 
Nashville (statul Tennessee), care 
au adresat amenințări cu moartea 
guvernatorului statului Texas, 
Connally, după condamnarea la 
moarte a lui Jack Ruby. Pînă la 
judecarea lor, care va avea loc în 
fața unui tribunal din San Anto
nio (Texas), ele au fost puse în 
libertate în schimbul 
de 2 500 dolari.

Miercuri seara, 
Connally a declarat 
ților presei că, după condamna
rea la moarte a lui Ruby de către 
tribunalul din Dallas, a primit mai 
multe scrisori și telefoane anoni
me în care era amenințat cu 
moartea.

Pe de altă parte, președintele 
Baroului avocaților din S.U.A., 
Walter Craigh, a criticat miercuri, 
cu prilejul unui discurs rostit în 
fața avocaților din San Francisco, 
atitudinea avocatului Melvin Belli 
în cursul procesului lui Jack

unei cauțiuni

Ruby. „Belii, a declarat Craigh, a 
arătat cel mai mare dispreț pen
tru codul profesiunii noastre. Co
mentariile lipsite de rațiune pe 
care le-a făcut după condamnarea 
la moarte a lui Ruby au constituit 
un blam la adresa lui și a profe
siunii 
roului 
primit 
partea 
rostite 
care vor fi examinate de o comisie 
de avocați. „Scopul lui Belii — a 
subliniat el — era să pună la în
doială cinstea tribunalului și a 

juraților. Regulamentele precizează 
că un avocat, dacă are ceva împo
triva tribunalului sau juraților, 
trebuie să ridice această problemă 
în fața autorităților competente 
și nu să recurgă la calomnii pu
blice".

DALLAS 19 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută ziaru
lui „Dallas Moring News“ 
membrii familiei lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, 
au anunțat că au renunțat la 
serviciile avocatului Melvin 
Belli, „deoarece sînt dezamă
giți de genul de apărare adop
tat de acesta și au fost șocați 
de tirada rostită împotriva lo
cuitorilor orașului Dallas, sîm- 
băta trecută, după ce a luat 
cunoștință de verdictul de 
condamnare la moarte a lui 
Ruby". Belli a declarat că 
sentința reprezintă „o victorie 
a fanatismului" și că „con
damnarea la moarte a lui 
Ruby fusese hotărîtă încă îna
inte ca procesul să fi în
ceput".

Sora lui Ruby a declarat că 
încă la 22 ianuarie a încercat 
să renunțe la serviciile lui 
Belii „după o discuție privi
toare la tactica de urmat în 
cursul procesului", dar acesta 
a impus prezența sa la proces 
fără să consimtă să fie asistat 
de avocați locali competenți. 
Potrivit declarațiilor unuia din 
frații lui Ruby, el se află în 
posesia unei scrisori din par
tea lui Belii în care acesta se 
angajase să-1 apere gratuit pe 
Jack Ruby. „Or, a adăugat el, 
din cauza lui Belii sîntem a- 
cum cu toții înglodați în da
torii".

noastre“. Președintele ba- 
american a declarat ca a 
numeroase plîngeri din 
avocaților pentru cuvintele 
în public de Belii, plîngeri

r 7 alentina Eribniak, muncitoare la o întreprindere de electricitate 
j/ din Moscova, a născut trei gemeni în greutate totală de 8 kilo

grame, anunță agenția TASS.
Unul din noii nascuți are greutatea de 3,150 kilograme, al doilea 

— 2,850 kilograme, și fetița — 2 kilograme. Noii nascuți, precum și 
mama, se simt bine.

Tunel sub Alpi

La 18 martie a fost deschis în mod oficial primul tunel sub munții 
Alpi destinat transporturilor rutiere dintre Elveția și Italia. Tu
nelul, care va fi deschis în tot timpul anului, începe în locali

tatea elvețiană Bourg St. Pierre și se termină în localitatea italiană 
Rhemy.

Darea în folosință a tunelului dă o mai mare securitate circulației 
automobilelor între Italia și Elveția. Vechea trecătoare dintre cele două 
țări, apărată în antichitate de garnizoanele romane, este impracticabilă 
în fiecare iarnă din cauza zăpezilor și avalanșelor.

guvernatorul 
reprezentan-Frontului Popular Patriotic 

din R. P. Ungară.
La Congres ia parte o de

legație din R. P. Romînă, con
dusă de tov. Gheorghe Stoica, 
membru al C.C. al P.M.R., 
șeful Direcției pentru proble
mele organelor locale ale ad
ministrației de stat din Con
siliul de Miniștri.

VIENA. — Președintele Re
publicii Austria, dr. Adolf 
Schărf, a vizitat joi expoziția 
turistică a O.N.T.-Carpați din 
cadrul Tîrgului internațional 
de la Viena.

înaltul oaspete a fost primit 
de reprezentanți ai O.N.T.- 
Carpați.

Președintele Austriei a dat 
o înaltă apreciere noilor con
strucții «realizate pe litoralul 
Mării Negre si în diverse orașe 
din R-P. Romînă.
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egatul în care secole 
de mult trecute par 
a fi reînviat este 
tulburat de o aprigă 
luptă pentru putere. 
Arabia Saudită nu 
evocă doar nesfîrșite 

întinderi pustii, acoperite de nisipul 
fierbinte, ci și păduri de son
de ce sorb din adîncuri 75 000 000 
tone de „aur negru" în fiecare an. 
Concurenții ce ce înfruntă la 
Ryad visează nu atît domnia 
asupra dunelor de nisip, cît va
luta forte pe care o aduc în te
zaurul regal procentele oferite cu 
destulă zgîrcenie de stăpînii străini 
ai petrolului saudit. Cum scria 
„CORRIERE DELLA SERA"^: 
„Cu toate că petrolul aduce în 
trezoreria regală bogății fabuloase, 
în această țară există noțiuni foar
te aproximative cu privire la bu
getul statului. Se poate spune că 
aproape jumătate din venituri sînt 
cheltuite de rege, prinți și șeici".

Lupta pentru putere este destul 
de complicată și adversitatea s-a 
copt de-a lungul timpului. Prota
goniștii — regele Saud și primul 
ministru, prințul Feysal — se în
fruntă cu o înverșunare ale cărei 
ecouri au răzbătut în afara pala
telor de basm ale Ryadului. După 
o relativă acalmie, (sau, probabil, 
mai exact — după absența unor 
știri) aflăm despre un nou episod 
al conflictului de la curtea saudi
tă. Regele a cerut iarăși primului 
ministru să demisioneze. Acesta 
nu numai că a refuzat dar a de
clarat stare de alarmă și a pus 
sub controlul armatei punctele 
strategice esențiale (obiectiv im
portant : radiodifuziunea care în 
condițiile Arabiei Saudite are o 
valoare cu totul specială). Meciul 
este departe de a se fi terminat. 
Feysal s-a retras la Djeddah> unde 
așteaptă. Ce ? Greu de spus.

Motivul noii reprize din neînțe
legerile de la Ryad este explicat 
prin viziuni diferite asupra pro
blemei yemenite. S-ar putea, de
sigur, să existe divergențe și în 
acest domeniu, chiar ascuțite. 
Punctul central al discordiei îl 
reprezintă însă ambițiile celor doi 
— regele și primul ministru. Iar 
țara lor trăiește un Ev Mediu con
servat în secolul XX.

E. O.

WASHINGTON. — La două ore 
după lansarea lui „Explorer 20“, 
N.A.S.A. a anunțat că a pierdut 
contactul cu satelitul și că al trei
lea etaj al rachetei „Delta" nu a 
funcționat cum fusese prevăzut. 
Informațiile captate de stația de 
recepție din Antigua, regiunea Ca
raibilor, arată că al treilea etaj nu 
a ars decît 22 de secunde în locul 
celor 40 prevăzute, astfel îneît ve
hiculului spațial nu i-a putut fi 
imprimată viteza necesară plasării 
sale pe orbită. Satelitul este con
siderat pierdut.

PARIS. — Rectorul Univer
sității din Paris, Jean Roche, 
a oferit un dejun în saloane
le Universității Sorbona în 
cinstea delegației Universi
tății București, condusă de 
acad. Gh. Mihoc, rectorul Uni
versității. Delegația Universi
tății București a vizitat apoi 
orașul Chartres și renumita 
catedrală din acest oraș.

BUDAPESTA. — După cum 
transmite M.T.I., la 19 mar
tie s-a deschis la Budapesta 
cel de-al III-lea Congres al

RANGOON. — Guvernul 
birman a anunțat joi naționa
lizarea majorității magazine
lor universale. într-un comu
nicat publicat la Rangoon se 
arată că guvernul a fost ne
voit să întreprindă această 
măsură deoarece negustorii 
particulari au îngreunat tot 
mai mult aprovizionarea cu 
mărfuri a populației, cumpă- 
rînd acestea de la magazinele 
de stat și revînzîndu-le pe 
prețuri mai ridicate, ceea ce 
echivalează cu o bursă neagră 
a mărfurilor de larg consum.

WASHINGTON. — Consiliul 
Organizației Statelor Americane, 
întrunit miercuri seara, a hotărît 
să ceară celor cinci membri ai co
misiei speciale însărcinate să me
dieze în conflictul dintre S.U.A. și 
Panama să continue eforturile în 
vederea unei apropieri între cele 
două țări. Mai înainte, ambasado
rul Paraguayan, Juan Plate, a pre
zentat Consiliului O.S.A. un ra
port asupra activității comisiei. 
După cum au anunțat membrii co
misiei, misiunea acesteia a fost 
considerată ca încheiată, fără să 
se fi obținut vreun rezultat, după 
ce președintele S.U.A., Lyndon 
Johnson, a dezmințit luni că s-a 
realizat un acord între Statele 
Unite și Panama în vederea resta* 
bilirii relațiilor diplomatice.
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Atacuri
sud-vietnameze

împotriva 
Cambodgiei

PNOM PENEI 19 (Agerpres). 
Un comunicat al guvernului 
cambodgian anunță că, în 
cursul zilei de joi cîteva avi
oane militare sud-vietnameze 
au bombardat și mitraliat o 
localitate situată în provincia 
Svay Rieng, situată la 6 kilo
metri de frontiera cu Vietna
mul de sud. Comunicatul pre
cizează că în rîndul locuito
rilor s-au înregistrat morți și 
răniți.

în același timp se arată în 
comunicat, unități ale infan
teriei motorizate a forțelor 
armate sud-vietnameze au 
violat frontiera Cambodgiei, 
pătrunzînd în interiorul țării 
pe o distanță de patru kilo
metri în regiunea Kauk.

din jungla peruviana
Corespondentul agen

ției FRANCE PRESSE 
transmite din Iquitos, 
partea răsăriteană a Pe
rului :

Coșmarul pe care l-au trăit 
cei 34 de membri ai expe
diției peruviene, asediați 

într-un luminiș al pădurii virgine 
în apropiere de frontiera cu Bra
zilia de indieni primitivi conduși 
de contrabandiști și traficanți de 
narcotice, a luat sfirșit •. o coloană

Viena : masă in cinstea

delegației R.P.R,

VIENA. — Ministrul comer
țului al Austriei dr. Fritz Bock 
a oferit o masă în cinstea dele
gației R. P. Romine, condusă 
de Mihail Florescu, ministrul 
industriei petrolului și chimiei, 
care vizitează Austria la invi
tația ministrului Comerțului.

Joi, delegația R. P. Romine 
a vizitat Întreprinderea de pro
duse azotoase din Linz și Com
binatul metalurgic Voest.

de ajutor compusă din 40 de sol
dați a reușit să ajungă pină la ei 
după un marș forțat de cinci zile 
prin „infernul verde".

După un repaus de 24 de ore, 
pentru a permite grupului de aju
tor, complet epuizat, să-și refacă 
forțele, cele două grupuri expedi- 
ționare vor trebui să-și croiască 
drum pînă la fluviul Yavari, unde 
o canotieră fluvială a marinei mi
litare peruviene îi așteaptă spre 
a-i transporta la Iquitos.

Locul dramei este acum marcat 
. de două morminte, ale ghizilor ex

pediției. Cit privește pe răniți, ei 
au recăpătat forțe suficiente pen
tru a putea porni la drum.

Cu toate acestea, ținînd seama 
de drumul pe care cei 74 de oa
meni îl mai au de străbătut, avia
ția și-a intensificat activitatea 
împotriva indienilor care se află 
probabil la pîr.dă în împrejurimi 
pentru a ataca expediția cînd va 
porni să-și facă drum cu cuțitele 
prin desișul junglei.

Locuitorii din Iquitos, care cu
nosc de multă vreme pădurea vir
gină, cred că dificultățile expedi
ției nu s-au terminat. Ei mai 
un greu drum de străbătut.

cu

n fața coastei Afri
cii, în rada portului 
Tripoli, nava stațio
nează în așteptarea 
pilotului. O șalupă 
apare între faruri și 
după cîteva minute 

acostează. Pilotul s-a cățărat pe 
scara verticală cu gesturi grăbite, 
precise, a aruncat în italienește un 
„bună ziua" grăbit și a fugit pe 
„comandă". Intre cincizeci și șapte 
zeci de ani, puteai să-i dai orice 
vîrstă: avea un păr scurt, rar, o 
față negricioasă, smochinită, cu o 
expresie contorsionată și ochi 
mici, agili și veseli. După termi
narea manevrei a coborît la fel de 
grăbit pe chei.

Formalitățile se rezolvă ușor. 
Debarcăm pe chei.

Tripoli este principalul port al 
Libiei. Orașul expune spre mare 
o fațadă de ziduri albe terminată 
în cenușiul parapetului cetății, în
văluită de siluetele elegante ale 

|« curmalilor care poartă în vîrf bu
chetul de frunze verzi.

Cu autocarele ajungem în cîteva 
I minute pe faleză și de acolo în 

bazar, obiectivul turistic numărul 
I 1 al oricărui oraș oriental. Spre 
1 deosebire de bazarele din alte o- 

rașe orientale pe care le-am vizi- 
1 tat, acesta este surprinzător de 
I curat. Străduțele înguste sînt pa

vate cu mici dale patrate, acope- 
1 rișurile se unesc pentru a rezema 
I șarpele unei bătrîne vițe de vie 

care suspendă ciorchini plini dca- 
I supra capetelor. Una lîngă alta 
I sînt înșirate brutării, ateliere de 

fierărie sau de reparat biciclete, 
I dughene cu țigări și mărunțișuri, 
1 magazine de textile sau suveni

ruri. Aici se lucrează și se vinde. 
' Simplu, pentru o bucată de pîine, 
I meșteri necunoscuți „ bat în aramă 

tăvi și vase splendide, lucrate cu 
talent și migală. Negustorii, ca în

bazar, te lasă să pri- 
alegi liniștit, fără să
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nici un alt 
vești și să 
te tragă de haine și să dărîrne 
rafturile ca să-ți bage pe gît ceva 
„excepțional". Te simți bine, puțin 
surprins că nimeni nu se repede la , 
tine cu un „chilipir" în brațe. Co
pii desculți și murdari, sperioși, 
stau lipiți de ziduri căscînd ochii 
mări la cortegiul de străini care 
pocnesc tot timpul din aparatele 
de fotografiat.

La un colț, în fața unui maga
zin de covoare orientale, sînt în
tinse cîteva zeci de blănuri de că
milă, pufoase, moi, de galbenul 
murdar al nisipului.

Ghidul, cu programul și ceasul 
în mînă, ne face semne nervoase. 
Traversăm o stradă și intrăm în 
cetate. A fost construită de spa
nioli în secolul XVII, cînd au 
transformat Tripoli în bază pen
tru campania de lichidare a pira
ților din Mediterană. Mai tîrziu, 
cînd legăturile maritime se aflau 
în afara pericolului, importanța 
cetății a scăzut. Atunci Carol 
Quintul o dăruiește cavalerilor de 
Malta.

Cetatea e construită în stil 
maur, în prezent fiind trans
formată în muzeu arheologic. 
De pe terasa superioară, a- 
colo unde altădată erau instalate 
tunuri, orașul, marea și curmalii 
oferă o priveliște îneîntătoare. 
Involuntar, îți amintești de foto
grafiile în culori ale reclamelor li
niilor aeriene pentru Africa.

Pornim din nou Ia drum în a- 
fara orașului. Șoseaua este limi
tată de trunchiurile albicioase ale 
arborilor plantați regulat și de 
două valuri de pămînt pe creasta 
cărora cactuși țepoși etalează frun
ze imense și cărnoase ; cînd gar
dul viu crește, formează o barieră 
impenetrabilă. Libienii își îngră-

dese în felul acesta casa sau bu
cata de pămînt cultivată.

Pe ambele părți ale șoselei : 
plantațiile de lămîi și portocali 
și, aproape una lîngă alta, fîntîni.

In Libia, fîntînile sînt extrem 
de numeroase. Le privim — pe
reți tăiați în scară între care se 
deschide pata neagră cu reflexe de 
apă la numai doi-trei metri adîn- 
cime. Un scripete de lemn se învîr- 
tește pe un ax tot de lemn, trecut 
prin cele două ziduri. Găleata e de 
cele mai multe ori din piele de că
milă ; în față, un jgheab și într-o 
parte un bazin de vreo 30 metri 
patrați de la care pornește un șanț 
de irigare.

Apa este o problemă importantă 
în această zonă aflată la margi
nea deșertului și libienii o rezolvă 
construind sute de fîntîni, toate 
descoperite, expuse prafului.

Deșertul nu înseamnă numai o 
imensă pustietate . ostilă omului. 
In 1955, în deșert au fost desco
perite mari rezerve petroliere (o- 
perativ acaparate de companiile, 
străine). Extracția petrolului s-a 
dezvoltat considerabil, fiind la 
sfîrșitul lui 1963 de aproape trei 
ori mai mare ca în anul prece
dent.

Autobuzele stopează într-o mica 
piață : sîntem în oaza Tajura. Pe 
bucățica aceasta de pămînt este a- 
șezat un mic sat, cu cîrciumi, o 
piață de fructe și zarzavat pustie 
și cîteva străduțe întortocheate. 
Căsuțele respectă stilul : la fel ca 
în Tripoli (exceptînd blocurile noi, 
modeme), reduse la dimensiuni de 
jucărie și fără terasele superioare, 
sînt cuburi văruite, cu gemulețe 
mici, simple, austere, fără nimic 
ornamental. înăuntru lipsesc deo- 
bicei obiectele înscrise în inventa
rul secolului XX. In fața cîrciu- 
milor, așezați pe rogojini la um
bra zidului, libieni sorb cafea din

pahare minuscule. Carnea expusă 
pentru vînzare e plină de muște 
și încălzită de soare.

Intrat între liniile verticale ale 
curmalilor ești într-o veritabilă 
oază. Cămile legate la stîlp se în- 
vîrtesc pe loc nervoase, scoțînd 
răgete puternice sau plînsete ca de 
copil, speriate de invazia necuno- 
scuților.

Cămilele își au, firește, pro
prietarii lor. Aceștia trăiesc în cor
turi din piele : ei te vor da afară 
cînd vei voi să le vizitezi colibele 
și îți vor cere bacșiș pentru că 
i-ai fotografiat. Femeile, foarte pu
ține față de numărul bărbaților, 
își ascund fața sub șalul alb pc 
care îl poartă pe cap, privindu-tc 
cu un singur ochi prin deschiză
tura îngustă pe care i-o permite 
religia.
Din nou cu autocarul ne în

toarcem în oraș. Tripoli are o cen
tură de colibe construite din lăzi, 
bucăți de tablă, cutii de conserve, 
frunze de palmier. Aici locuiesc 
muncitorii fabricilor de textile și 
pielărie, ai rafinăriilor de ulei și 
fabricilor de tutun concentrate la 
Tripoli. Muncitorii industriali re
prezintă o mică parte din popii- 

, îație..80 .la sută din. locuitori șîn: 
ocupați în agricultură, cultivînd 
orez — baza hranei —, grîu, po
rumb, curmale și citrice. Li 
bienii care cunosc încă consecin
țele anilor grei de dominație stră: 
ină năzuiesc către o viață pros
peră, pe deplin liberă. Mișcarea 
pentru înlăturarea bazelor militari 
străine de pe teritoriul libian izvo
răște tocmai din aceste năzuințe,

In oraș, intrăm pe o șosea 
situată pe faleza mării, cu vile 
strălucitoare în stil oriental, retu
șat în sticlă și aluminiu. Trecem 
pe lîngă Arcul de Triumf ridicat 
de Marc Antoniu în timpul stă- 
pînirii romane, pe faleza de „pro
menadă" pe trotuarele căreia pes
carii își cîrpesc năvoadele și cobo- 
rîm în port. La catarg flutură pa
vilionul de plecare.

ANDREI TEODOR

X" A.S"

Tripoli, oraș al contrastelor: clădiri moderne și tradiționale 
minarete, automobile luxoase și rudimentare trăsuri.
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