
Să adăugăm noi
frumuseți —patriei!

Bilanț și perspective în munca
patriotică a tineretului tinerelului

ontinuînd tradiții
le muncii patrioti
ce, și 5n anul 1964 
sute de mii de ti
neri au dăruit o 
parte din timpul 
lor liber acțiuni

lor pentru înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor, construirea 
de noi edificii social-culturale, 
bucuroși să vadă cum, în ur
ma muncii lor, răsar podoabe 
ce vor incinta nu numai ochii 
contemporanilor, ci și genera
țiile viitoare.

Dacă am exprima cu ajuto
rul cifrelor entuziasmul cu 
care tinerii se străduiesc să a- 
dauge mereu noi frumuseți 
țării, să contribuie la dezvol
tarea economiei, ar trebui să 
începem înscriind în bilanțul 
realizărilor pe anul 1964 cele 
peste 288 000 tone metale 
vechi strînse ți trimise oțelă- 
riilor, să continuăm cu cele 
peste 16 000 de hectare redate 
agriculturii, de pe care anul 
acesta se va stringe prima re
coltă ; peste 853 000 ha de pă-

șune îngrijită de tineri și pes
te 4 600 de hectare împădurite. 
Să adăugăm acestor realizări 
sutele de kilometri de șosea 
străjuită de arbori plantați în 
anul trecut, noi parcuri și te
renuri sportive amenajate. A- 
cestea sînt numai cîteva din 
rezultatele activității însufle
țite desfășurate de tineri în 
anul 1964 în cadrul acțiunilor 
de muncă patriotică.

Biroul C.C. al U.T.M., anali- 
zînd participarea tineretului 
Ia acțiunile de muncă patrio
tică, în anul 1964, a hotărî t 
să fie distinse și premiate co
mitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M.. organizații
le de bază și tinerii care au 
obținut cele mai bune rezul
tate.

Pentru rezultatele cele mai 
bune obținute in mobilizarea 
tineretului la acțiunile patrio
tice în anul 1964. COMITETUL 
REGIONAL BUCUREȘTI AL 
U.T.M.. CLASAT PE LOCUL 
I. este distins cu DRAPELUL 
C.C. AL U.T.M și DIPLOMA

Școala profesională „Partizanul Roșu'-Brașov. Ore de clasă
Foto: GH. CUCU

CRONICA
ACTUALITĂȚII
• A IV-a Expoziție bienală

de artă plastică a artiștilor
amatori

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
și Consiliul Central al Sindicatelor organizea
ză anul acesta cea de-a IV-a Expoziție bie
nală de artă plastică a artiștilor amatori de 
la orașe și sate.

Expoziția bienală se va desfășura astfel: 
mai-iunie — expoziții ale cercurilor de arta 
plastică din întreprinderi, instituții și case de 
cultură; iulie-august — expoziții raionale de 
artă plastică; septembrie-octombrie — expo
ziții regionale, iar în 
organiza la București

luna decembrie se va 
Expoziția republicană.

• Pescuitul in Delta Dunării

In complexele piscicole din Delta Dunării, 
printre care Razelm, Pardina, Chilia Veche, 
a început campania pescuitului de primăva
ră. Echipele întreprinderii piscicole Tulcea și 
cele ale cooperativelor agricole, pregătite din 
timp cu un număr sporit de unelte de pescuit 
și ambarcațiuni, au prins. încă din primele 
zile, o importantă cantitate de pește. Pe brațul 
Sf. Gheorghe, la km 13, s-au semnalat pri
mele bancuri de scrumbie de Dunăre. La gu
rile Dunării și la Mare se instalează talienele 
în vederea începerii pescuitului la hamsii, 
stavrizi, pentru ca in zilele următoare, odată 
cu începerea vintului de sud, să se treacă la 
pescuitul scrumbiei, sturionilor și altor specii 
valoroase de pește marin.

• Construcții de drumuri

forestiere

în pădurile regiunii Maramureș au fost 
construite in ultimii ani noi drumuri forestie
re a căror lungime depășește 325 km, ceea ce 
a creat condiții pentru începerea exploatării 
lemnului din unele bazine greu accesibile, 
cum ar fi Lăpuș-Cavnic, Baicu-Tibleș, Rusco- 
va și altele. Noile căi de acces au înlesnit 
extinderea în continuare a gradului de me
canizare a lucrărilor în pădure.

Anul acesta vor fi construite drumuri auto- 
forestiere în masivele păduroase ale Mara
mureșului pe o distanță de peste 100 km

(Agerprcs)
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Pentru rezultatele obținute 
in anul 1964, în acțiunile de 
mobilizare a tineretului la în
frumusețarea orașelor și sate
lor patriei noastre sint distin
se cu Dipolma de Onoare a 
C.C. al U.T.M. COMITETELE 
ORĂȘENEȘTI U.T.M. DE 
SUBORDONARE REGIONA
LĂ: ONEȘTI. BRAȘOV, SU
CEAVA și COMITETELE O- 
RAȘENEȘTI U.T.M. DE SUB
ORDONARE RAIONALĂ: 
CALAFAT, CODLEA. ODO- 
BEȘTL

Biroul C.C. al U.T.M. a bo- 
tărît. totodată, premierea u- 
nui însemnat număr de orga
nizații de bază ale U.T.M. cu 
obiecte (materiale) culturale 
și sportive și stimularea a 
peste 5M* de tineri care s-au 
evidențiat in mod deosebit in 
acțiunile de muncă patriotică, 
cu excursii gratuite de 4—5 
zile in diferite localități din 
iară.

Fără îndoială că distincții
le acordate de Biroul C.C. al 
U.T.M. constituie un puternic 
stimulent pentru organele și 
organizațiile U.T.VU pentru 
întreg tineretul. de a participa 
cu un avint și mai puternic 
in organizarea și desfășurarea 
acțiunilor de muncă patrioti
că. in folosul patriei noastre 
dragi.

Așa cum a subliniat Plena
ra C.C. al U.TAL din ianuarie 
ax. folosind în continuare 
experiența acumulată ir. orga
nizarea muncii patriotice 
atît de îndrăgite de tineri

A început semănatul

CONSTANTA (de 

strut. — In uni
tățile agricole din 
regiunea Dobrogea. 
pregătirile pentru 
semănatul eulturi- 

de primăvară 
fost terminate. 

Timpul prielnic din 
ultima vreme a fă
cut ca pămintul să

se rvinte creind 

tru începerea lu
crărilor agricole. In 
prezent, se contro
lează semănăturile 
de toamnă, se ur
mărește tempera
tura solului. în gos
podăriile agricole 
de stat Tirgușor. 
Tortomanu. Cochir-

leni și altele a în
ceput semănatul 
culturilor din epo
ca intîi. In primele 
două zile, G.A.S. din 
Trustul Constanța, 
așezate 
sudică
au ___
ovăz, borceag ți 
alte plante furajere 
aproape 
tare.

Cu ajutorul

La calculele pentru Uzina 
hidroenergetică Porțile de Fier 
au colaborai ți cercetătorii de 
la Institutul de energetică al A- 
cademiei R. P. Romine. Cu aju
torul calculatorului analogic Me- 
can-11, construit aici, au fast ob
ținute o serie de date solicitate 
de Institutul de studii ți pro
iectări hidroenergetice.

După cum se arată m scri-

soarea de mulțumire adresată 
energetiăenilor de către protes
tanți, datele furnizate au permis 
întocmirea studiului, pe bâza re
partiției optime a sarcinilor in
tre diferitele hidrocentrale ji 
centrale electrice în condițiile 
unui consum minim de combu
stibil pe ansamblul sistemului e- 
nergetic.

Construcții metalice. (Com
binatul chimic de la Baia 

Mare)

Foto : ION CVCU

Pe șantierele de construcții
din București

Constructorii bucureșteni lucrează in prezent la aproape 
11 000 de apartamente prevăzute a fi date în folosință pînă la 
sfirșitul anului. Zilele acestea vor intra în lucru ultimele 
de apartamente prevăzute a se construi în 1965.

Printre ansamblurile de locuințe începute de curînd se nu
mără și cel din cartierul Militari, care va cuprinde trei microra- 
ioane, însumînd la un loc 6240 de garsoniere și apartamente 
pînă la 4 camere. Aici vor fi date în folosință și construcții 
social-culturale. Noul ansamblu va avea o linie arhitectonică va
riată, la aceasta contribuind și faptul că Za executarea blocu
rilor se vor 
prefabricate

Ligerpresl

Blocuri noi în Lunca Pomoslului — Reșița

la co- 
nos-

Foto: C. GHEORGHE
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folosi sisteme de construcție diferite : panouri mari 
din beton, cofraje glisante etc.'

DEVA (de 
respondentul 
tru).

La Combinatul si
derurgic Hunedoara, 
anul acesta se fa
brică peste 170 
mărci de oțel cu ca
racteristici supe
rioare. Aplicînd o 
serie de metode a-

O nouă
gospodărie 

agricolă
de stat

peste
vansate, oțelarii hu- 
nedoreni au reușit 
să sporească simți
tor indicii de utili
zare a cuptoarelor, 
în felul acesta, ei 
au produs de la în
ceputul anului 
pînă în 
7 000 tone 
țel Martin 
trie în plus față de

și 
prezent 
de o- 

și elec-

a-sarcina de plan, 
dică cu mult mai 
mult decît și-au 
propus să dea din 
angajamentul anual 
pînă la 1 Mai. Tn 
același timp, oțela- 
rii s-au încadrat în 
permanență sub 
procentul de rebut 
admis.

1 \velj_g fii a de penale!

GALAȚI (de la coresponden
tul nostru).

De curînd, în insula mare a 
Brăilei, paralel cu continuarea 
lucrărilor de îndiguiri, dese
cări și destufizări s-a trecut și 
la executarea unor lucrări de 
pregătire a terenurilor pentru 
cultivarea lor. In acest scop, 
aici a luat ființă o nouă 
G.A.S.: Vîlciu, care dispune de 
3 224 de hectare. Pînă acum a- 
ceastă suprafață era acoperită 
de apă. văpuriș și stufăriș. In 
vederea executării lucrărilor 
din campania agricolă de pri
măvară pe adresa noii unități 
au sosit recent primele 20 de 
tractoare și alte mașini și uti
laje agricole moderne, iar cu
rînd vor sosi altele. In total 
G.A.S. Vîlciu va primi un nu
măr de 46 tractoare noi cu care 
mecanizatorii vor lucra pe 
renurile smulse apelor.

te-

SA DISCUTAM

DESPRE

TINEREȚE,

EDUCAȚIE,

RĂSPUNDERI

metaforă poate 
dintre cele

na 
nun 

bine găsite — ase
muiește copilăria 
cu o floare. Se în
țelege, desigur, prin 
asta o puritate to

tală, o năzuință organică și 
sinceră spre luminos, o fragi
litate care își cîștigă vigurozi- 
tatea din solul pe care crește, 
dar și din ocrotirea celor care 
o înconjoară. Copilăria e o 
floare nebănuit de sensibilă, 
nici o adiere nu-i scapă, furtu
nile violente o lovesc și o 
vatămă în mod sigur. Florile 
nu au putut și nu vor putea 
niciodată să crească fără ocro
tire. Petala ruptă nu mai creș
te niciodată la loc.

De-a lungul a multor ani de 
gazetărie, am citit mii de scri
sori pe care cititorii ziarului

nostru le consacră chestiunilor 
de familie. Gîndindu-mă bine 
în această clipă, îmi dau sea
ma că în toate — dar absolut 
toate! — cazurile unde este 
vorba de 
care s-au 
despărțiri, aceștia rămîn în 
epicentrul 
dintre urmările nefaste ale a- 
cestor degringolade familiale 
nu i-au ocolit.

Recent a venit la redacție 
scrisoarea unei fete de 12 ani 
din orașul Băicoi. Fata aceasta, 
pe care o cheamă Elena, a ră
mas singură. Mama și-a pără
sit soțul pentru un alt bărbat, 
și și-a părăsit totodată și fiica. 
Au trecut de atunci șapte ani 
în care această mamă nu a do
vedit cu nimic că-și amintește 
de această fiică. Fata era în
grijită de tatăl ei și nu-i lip-

familii cu copii in 
produs certuri și

dramei, nici una

sea nimic — nimic altceva de
cît mama. Dar se obișnuise, 
așa cum se obișnuiesc unii co
pii, destul de repede, cu acea
stă infirmitate a vieții de fa
milie. Nu de mult însă, tatăl 
a intrat intr-un conflict cu 
actualul soț al fostei sale soții 
și acest soț, împreună cu ac
tuala sa soție, l-a bătut grav, 
drept pentru care acesta se 
află de o lună de zile în spital.

Faptul ca atare, deși foarte 
grav, este cu totul neobișnuit. 
Ceea ce m-a tulburat cînd am 
citit scrisoarea acestei fetițe de 
12 ani a fost că ea știe totul, 
absolut totul. Niciunul dintre 
amănuntele acestei tragedii. în 
care micimea sufletească se 
vede pretutindeni. în gesturile 
„părinților", nu-i este ei, feti
ței de 12 ani, străin. Ea știe că 
mama și-a părăsit tatăl (și pe

ea totodată) fără nici o expli
cație, pentru un alt bărbat care 
cîștigă mai mult, știe cit cîști- 
gă acest bărbat, știe că această 
mamă nu i-a cumpărat în 7 ani 
nici măcar un șorțuleț, știe tot 
ce și-au spus urît tatăl și mama 
la despărțire, cunoaște toate 
amănuntele care au dus la ul
timul scandal soldat cu intra
rea tatălui, grav molestat, în 
spital, știe că mama ei va tre
bui să răspundă pentru această 
faptă în fața tribunalului, știe 
totul și a apucat-o, la 12 ani, 
disperarea. Obligată de aceste 
crude împrejurări ale vieții, 
această fetiță își pune întrebă
rile grave ale 
cum poate fi
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năr critic *
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In obiectiv filmul 
„Sărutul"

— Cîteva puncte de 
vedere

— Marginalii

Orizont cultural

Jules Verne : tn fata



Tribuna prietenilor artei
Mu/fi cititori ai ziarului neutru care rte-an 

scris socotesc de neîndoielnică eficacitate schimbu
rile de opinii în legătură cu anumite iiime spectacole 
de teatru, cărți etc. Rubrica de iață îți propune »ă fie 
tocmai un dialog permanent intre cititori, oameni de 
artă, critici în care diversitatea opiniilor să poată în
gădui, pe cit se poate, fixarea celui mai concordant

punct de ședere eu conținutul creației dezbătute, cu 
valoarea ei reală.

Dialog ui astfel conceput in intențiile noastre, este 
des chit do aici Înainte tuturor tinerilor iubitori ai ar
tei pe care îi rugăm să ne scrie despre ce lucrări ct 
probleme vor Ml citească in cadrul rubricii noastre. 
cH ți celor ce se ocupă îndeaproape, pe toate planu
rile, de educația estetici a tineretului.

■

*
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Cîteva puncte de
CHIRIȚĂ anghel 

mecanic întreținere, 
ta tor C.P.C.S.

încercarea pe care au 
realizatorii acestui film de 
da o modalitate dificilă, 
sufletească, merită consemnată. 
Un film psiholoț . care să pună 
probleme de un mare dramatism 
interior și deci să solicite angaja
rea spectatorului, 
de înțelegere, 
presupune, după 
o remarcabilă 
situațiilor imaginate pe ecran: 
utenticitate psihologică a eroilor, 
a cadrului lor firesc, a obiceiurilor 
pe Care le au. Tocmai din acest 
punct de vedere filmul acesta nu 
m-a convins. Sigur că un fapt cum 
e cel relatat în scenariu — și ima
ginat în film — e posibil, dar pe 
mine m-a impresionat cu totul ne
plăcut situația sufletească, psiholo
gia pe care autorii — în primul 
rînd, totuși, regizorul — au de
dus-o din faptul respectiv. Atît 
bătrina cit și nora sa au o com
portare neverosimilă, atitudini â- 
normale, căci normal e să nu 
aștepți ceea ce nu mai e de aștep
tat! Spectatorul nu crede, nu poa
te socoti autentică, o psihologie 
chinuită de remușcări gratuite.

In mod firesc, cred, spectatorul 
se va mira că într-un film a cărui 
desfășurare se petrece într-un sat 
moldovenesc din zilele noastre ca
drul dramei relatate e obscur, lip
sit de personalitate. Cîteva scene 
sătești (sortarea merelor, balul ar
tificios de la cămin, un grup de 
colindători) nu au reușit să ne 
pună în legătură credibilă cu am
bianța actuală a satului.

mon-

făcut-o 
a abor- 
analiza

capacitatea lui 
un asemenea film, 

mea, 
a 

a-

părerea 
autenticitate

Dramatismul scenariului nu 
străbate suficient și. cu tot 
jocul nuanțat al Grazielei Al
bini, tensiunea pare artificia
lă. Frumoasele imagini de 
iarnă ne fac să regretăm ne- 
exploatarea apariției măștilor 
care puteau atinge valoare 
simbolică și care, așa cum in
tervine, are un simplu rol pi
toresc. E de remarcat scurta 
intervenție a personajului 
tractoristului, jucat firesc de 
Vasile Ichim, dar în ciuda 
unui scenariu interesant și a 
unor actori de valoare, .,Să
rutul" rămîne. eventual, un 
studiu pentru un film cu a- 
ceastă temă gravă : vindeca
rea traumatismelor pe care 
războiul le lasă în sufletele 
oamenilor.

ROXANA BUTNARU 
studentă

Am reținut din film ca reu
șite : montajul, imaginea (un
ghiurile de filmare, peisajul, 
combinația Simbolică de ca
dre), mimica Grațielei Albini. 
Dar, ca nereușite: felul afec
tat și nereal în care s-au ros
tit unele replici sau inspirația 
unor secvențe din filmul „Nop
țile Cabiriei".

vedere
ză viața — cînd O respiri ari
da, prin toți porri — devine 
un caz de ipocrizie și disrmv- 
lare care, departe de a stfmi 
compasiuni, provoacă dezgust. 
Păcat de o mare actriță — 
Grațiela Albini — care așteap
tă de ani de zile un rol pe 
măsura ei. Și ce i-a oferit 
scenaristul ? Aiecu Ivan Chi
lia e de nerecunoscut. Nici 
„Dragoste lungă de-o seară” 
nu fusese o capodoperă scena
ristică. Dar, oricum, părea o 
poveste adevărată într-un u- 
nivers real. In ..Sărutul” totul 
e fals, începi nd de la „drama” 
Șaretei, pînă la ultimul amă
nunt de .atmosferă” (coopera
tiva unde se sortează mesele 
cu grațioasă stîngâeie citadi
nă) și ultima turnură de dia
log.

Marginalii
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aAStrâ apreciat, fiăvîâă iAopC- | 

rae> aereușîtet. _
jeaae în Contempo-umi amm- I 

i» cu cealaltă' Retractil “ 
șexphcabUă timiditate, accidea- I 
irul face serioase avansuri ca ti- |

NINA CASIAN
Regizorul Lucian Bratu, 

după succesul lui „Tudor“, film 
de anvergură epică, s-a consa
crat unui film psihologic, cu o 
epicitate redusă, care îi soli
cita noi resurse de investiga
ție. Sobrietatea pe care și-a 
impus-o ar fi dus la rezultate 
nobile, dacă, din păcate, ea nu 
s-ar fi transformat adesea în 
monotonie și în stil searbăd.

ALICE MANOIU 
critic de artă

Nu așa ceva așteptam de la 
Lucian Bratu. După „Secretul 
cifrului" și, mai ales, „Tudor” 
— „Sărutul" se prezintă. dots 
ca o pretenție de film «psi
hologic”. fără a fi insă justifi
cat de mimările de sentiment, 
de stările lipsite de auten
ticitate. O femeie care se face 
că-și așteaptă bărbatul mort 
demult, nu numai față de 
mama defunctului, ci a între
gului sat, se face că respinge 
pe altul cînd ea îl soarbe din 
ochi, se face că n-o interesea-

i

COSTEL APOSTOLESCT 
student

Transpunere* pd ecran. * 
scenariului semnat de Aiecu 
Ivan Chilia cred ci necesita 
nu numai recuperarea cine
matografică a ideii literare. ci 
și o mai mare atenție acorda
tă dialogului.

Schema-cheie a conflictului 
a fost ne justificați, de aceea 
penibilă ți indecentă. Aceasta 
e cauza pentru care creațiile 
Grațielei Albini ți a hri I’m- 
noil Petruț nu pot fi memo
rate de spectatori.

nicarul7

un fihn»
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utorii filmului „Să- 
. rutul" (Lucian Bratu 

și AI. Ivan Ghiliai 
au ținut să-I și pre
fațeze cu următoarea 
declarație, cuprinsă 

' în programul de
sală : „Experiența a demonstrat 
că, de cele mai multe ori, un film 
de analiză nu este destinat să fa
că un succes răsunător de casă. 
Știm aceasta din capul locului, in
cit nu ne facem nici o iluzie. Spe
răm că acei spectatori care pă
trund dincolo de aparente, în u- 
niversul atît de complex al oame
nilor, ne 
cercat să 
darea de 
parențe”, 
univers atît de complex să 
țelegem intențiile autorilor, pe 
care să le facem cunoscute spec
tatorului, și credem că distanțarea 
față de public, evident, in rîndu- 
rile citate, e nejustificată A anti
cipă o neînțelegere din partea 
spectatorului e nemotivat : mai cu- 
rînd, am putea bănui — vizionînd 
filmul — că rîndurile respective 
ascund o subtilă autocritică a sce
naristului și regizorului care du
pă vizionările propriei producții, 
reclamă indulgentă în apreciere.

Despre scenariul lui Al. I. Ghi- 
lia vom vorbi succint, nu pentru 
câ acest compartiment al filmului 
âr fi mai puțin însemnat. Scenariu! 
rămîne un important punct de ple
care ; în cazul acestui film a și 
fost semnat de un scriitor de ta
lent. Dar principalul autor al ți
nui film rămîne regizorul : actfcta 
poate face dintr-un scenariu obiș
nuit un film bun, după cum poate 

■ MMM MM* BMD BOHM BM

vot înțelege". Am în- 
pătrundem, la recoman- 
mai sus, .dincolo de a- 
să ne strecurăm în acel 

în-

Una din cărțile mai puțin 
cunoscute ale lui Jules Veme, 
(dar cu tot atîtea drepturi la 
popularitate ca și Copiii căpi
tanului Grant, 20 000 leghe sub 
mări, Ocolul pământului în 80 
de zile și alte cîteva) este și 
In fața steagului. Mesajul a- 
cestui roman este plin de sen
suri actuale. Autorul combină 
ca de obicei, teze morale cu 
teze științifice în serviciu] că
rora pune procedeele romanu
lui de aventuri. Noutatea știin
țifică pe care o preconiza în 
1896 Jules Verne era descope
rirea unui explozibil cu o 
forță destruetivă care depășea 
tot ce se realizase pînă atunci. 
Fulgurătorul lui Roch zvîrlea 
proiectile a căror rază de ac
țiune prin șocul atmosferic și 
minima încărcătură de explo
zibil evocă cititorului bombele 
nucleare. Propunerea lui Jules 
Verne a părut Ia vremea apa
riției romanului de ordinul 
fanteziei, ceea ce și explică 
ecoul periferic al acestui ro
man în concertul comentarii
lor, scrise și nescrise, ale ope
rei scriitorului, anticipația sa 
depășind cu mult momentul 
Atitudinea pe care o orooune

UNUI
rata un scenariu excelent Al. I 
Chilia a imaginat situația unei fe
mei tinere, torturată de propria-' 
conștiință, de o vină care, de fapt 
nu-i aparține chmnrtâ in sfirsv 
de o bătrînâ soacră obsedată de 
ideea mortii uooi tiu pe care-1 aș
teaptă de ani. Faptele sini posi
bile, dar adună la un ioc prea 
multe complexe sufletești- Ti
nă r a femeie va fi scoasă din a- 
ceastă zonă sufletească a anorrre- 
lufui de un mediu rational și op
timist în speță de șoferul Petra, 
om plin de bunăvoință si bune in
tenții Ceea ce se poate constata 
fără prea mari nesrgurante. este 
tentatia naturalistă, adică tenta
ția spre accidental, spre emil ne
reprezentativ. identiticabită tneă 
din scenariu. Scenaristul vrea 
să spună că aceste apăsări 
sufletești sin: ale trocutaiai se 
spune chiar o fraiă de acest fel 
în film, insă nu este suficientă a-

a 
din

ceastă trimitere înapoi pentrts 
justifica anomaliile sufletești 
film.

Pe de altă parte, noi luăm 
noștinlă de aceste complicat» ; 
cese psihologice prin intermediul

cu-

TÎNĂR CRITIC

JULES VERNE:
scriitorul în fața unei atari 
forțe era de a nu i se da în
trebuințări antiumane. Jules 
Veme face și o demonstrație 
a împrejurării în care acest 
temut explozibil ar încăpea pe 
mîinile unor oameni certați cu 
umanitatea. Tn acest scop fo
losește un subiect imaginar 
după toate canoanele literatu
rii de aventuri (și romanul 
putea figura firesc în colecția 
Aventura, care și-a întrerupt 
inexplicabil apariția! Jules 
Veme folosește aici, ca și în 
celelalte romane ale sale, ex
periența literaturii contempo
rane lui, or precedente, și în 
special a cetei romantice 
Toma Roch. inventatorul, e un 
om refuzat, scos în afara so
cietății. nimeni nu-i va achita 
vreodată prețul cerut pe ne
maipomenita-! invenție. De 
aici reacția de ură a inventa
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ș» BBgfctoi Ai care e atacată pro- 
Ueaa de Moil Rezultam! ne- 
rcacorăanter. aatre manieră șr 
proMeBa xxpoaă. a dat an hibrid 
r-jnox. ia care filtil de atmosfe
ră se întretaie ca intenția analiti
că ori de reconstituire etnografică. 
Nu treboia trecut ca vederea nici 
sciematisi-.il camuflat al con- 
fiictuiui (o ființă prizonieră a 
anei ambiante înapoiate e recupe
rată arm înțelegerea unui erou 
venit dm afară, un fel de apostol 
sufletesc!. schematism care nu 
știm cui se datoreste : scenaristu
lui ori nigrosâni de linii a regizo
rului ? A insista asupra reușitelor 
actoricești într-o producție în care 
nu interesează recitalul actoricesc 
ci reușita integrală, nu este justi
ficat i cronica pe compartimente 
îngreunează judecata de valoare 
si. in cazul acestui film, nu pu
tem vorbi despre o reușită. Filmul 
e conceput cu insuficientă artă și 
intuiție. Nu putem trece cu vede
rea. totuși, cîteva secvențe lucra
te cu o mare abilitate profesiona
lă (iluzia optică a bătrinei, scene
le finale, povestirile Savetei). Dar 
acestea sfnr reușite personale ale 
regizorului- într-un film în care 
scenariul și regia au vorbit două 
limbi diferite.

.M. UNGHEANU

,,//V FM STEmi“
torului și nebunia sa. O ceată 
de pirați — demoni ai răului 
în cea mai curată accepțiune 
romantică — conduși de un 
fals conte D”Artigas, un căpi
tan Spade și un inginer Serko 
exploatează depresiunea mo 
rală â inventatorului incer-

dea o justificare nouă acestor 
poncifuri. Este dovada unei 
arte literare căci aceasta nu 
se reduce numai la crearea de 
caractere. în această privință 
J. Veme utilizează caracterele 
antitetice. bine desemnate 
moral, fp linii simple, carac

NOTE DE LECTOR

cind să obțină teribilul fnlgu- 
rator. Jules Verne știe să pă
streze în permanență doza de 
mister necesară captivării lec- 
toruluî său. El folosește aici 
toate motivele unei asemenea 
literaturi (răpiri, insule miste
rioase, acTftnîî piraterești, sub
stituiri de nume etc.) știind să

tere cărora Ie sugerează însă 
complexitatea. D’Artigas, pira
tul maiaez, personaj negativ, 
are un comportament care 
dezvăluie mai multe fațetă, 
evitind monotonia unui per
sonaj redus doăr la cîteva re
acții. Arta Iui Jtiles Veme e 
de a integra senzaționalul unei

ordini firești, opinie pe care 
n-o aveau despre opera sa ci
titorii contemporani scriito
rului, care-i găseau creația 
riscată, fantasmagorică. Bunul 
simț estetic care a asigurat ro
manelor Iui o neobișnuită lon
gevitate poate fi regăsit și în 
prezentul roman. Pînă cînd 
faptele sîtit dintre cete obiș
nuite, expunerea e făcută aici 
de autor. După răpirea lui 
Toma Roch și a paznicului său. 
Simon Rarț. Jutes Verne in
tuiește necesitatea schimbării 
unghiului de vedere și trece 
relatarea Ia persoana I, repro- 
ducîrtd integral JUmalui ingi
nerului Simon Hart ceea ce dă 
tonul verosimil și realist unei 
narațiuni unde se colportează 
multe noțiuni tehnice Estetic 
vorbind, eroul nu mai e Toma

x-c-’es •- a-„~u: mare’ de Renato Lalli, în premieră la Teatrul „Barbu Delavtancea" 
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Roch ci inginerul S. Hart al 
cărui jurnal îl citim luînd cu
noștință de emoțiile și iniția
tivele sale.

Este interesant de știul că 
imediat după apariție, roma
nul a fost obiectul unui pro
ces. Un Inventator anonim, 
dornic de publicitate a acuzat 
pe Jules Verne de a fi utili
zat cazul său, de inventator al 
unei arme cumplite. Firește, 
tînărui avocat ai lui Jules 
Verne, H. Poincare, a cîștigat 
procesul făcînd demonstrația 
unei simple coincidențe și a 
dreptului unui autor de a-și 
alege subiectele de oriunde. 
Procesul n-a făcut decît să 
ateste marea popularitate a 
operei și autorului.

In ciuda unor vicii de con
strucție (proprii genului, de 
altfel) romanul (umanist prin 
problematica sa. captivant 
prin modalitate) cuprinde 
sensuri extrem de actuale și 
rămîne unul dintre cele mai 
rezistente, la timp, romane ale 
scriitorului.

MIHAI COSTEA

Concertele, mai ales 
cele din ultimul timp, 
ale Orchestrei de stu
dio a Radiotelevizitinii 
au dovedit cu priso
sință că acest colec
tiv are capacitatea de 
a se situa la nivelul 
unov ansamblul i sim
fonice prestigioase din 
jară, atît prin valoa
rea și varietatea re
pertoriului pe care îl 
abordează, cît și prin 
calitățile sale tehnico- 
intetpretâtive.

Aceste calități ni 
s-au relevat, din nou, 
cu prilejul recentului 
concert dat de orches
tră, sub conducerea 
dirijorului Liviu Io- 
nescu. A fost o mani
festare în general re
ușită, Ia care orches
tra. dirijorul și in
tr-o oarecare măsură 
baritonul David Oha- 
nesian și-au adus con
tribuții substanțiale.

Față de evoluțiile 
sale anterioare, dirijo

rul Liviu Ioneșcu :S-a 
prezentat la acest con
cert într-un real pro
gres. Muzician sensi
bil, cu o bună pregăti
re și cunoaștere a sti
lurilor muzicale, Li
viu Ioneșcu se pare că 
a dobîndit acum o mai 
mare claritate și, în 
același timp, precizie 
a gesticii, precum și 
o mai mare dezinvol
tură în urmărirea și 
sublinierea reliefuri
lor sonore și expresi
ve ale discursului mu
zical. Grația și ele
ganța gesticii sale par 
a fi acum mai strîns 
legate de sensul fi
resc și profund al 
desfășurării muzicii. 
Cîștigurile obținute de 
Liviu Ioneșcu pe linia 
măiestriei sale dirijo
rale s-au reflectat de-a 
lungul întregului pro
gram pe care l-a di
rijat, începînd cu 
dramatica uvertură 
beethoveniană „Eg-

mont" și terminînd cn 
Simfonia a V-â de 
Schubert, care a mar. 
cat, fără îndoială, 
punctul culminant al 
concertului.

Un succes deosebit 
al. concertului l-a 
constituit interpreta
rea dată „Siinfdni* 
ei-Poem“ de Dumitru 
Bughici.

Urmărind să sujjli* 
nieze conținutul eroic* 
revoluționar al lucră* 
rii (Simfonia Poem a 
fost scrisă de Dumi
tru Bughici cu prile* 
jul împlinirii a 40 dd 
ani de la înființarea 
Partidului Comunist 
din Romînia, și face 
parte din ciclul mai 
multor lucrări închina
te de tînărui compozi. 
tot luptei clasei noas» 
treT muncitoare cdn* 
duse âe partid) dirijo. 
rul Liviu Ioneșcu a im
primat acesteia o des* 
fășurare viguroasă, a* 
vintată.

V. DONOSE

LIMBĂ Șl LITERATURĂ
A apărut numărul pe 1964 

(VIII) al publicației „Limbă și 
literatură", editată de Societa
tea de științe istorice și filo
logice din R.P.R. Regretatul 
Tudor Vianu semnează artico
lul „Filologie și estetică", iar 
acad. D. Panaitescu-Perpessi- 
cius aduce o serie de „Rectifi
cări și contrarectificări la edi
țiile poeziilor lui Eminescu". 
Contribuții valoroase semnea
ză doi eminenți cercetători, 
Șerban Cioculescu și Ov. Pa- 
padima, primul făcînd o exce
lentă schiță tipologică (Rică 
Venturiano), iar cel de-al doi
lea se ocupă de reviste romî- 
nești între 1859 și 1881 (gru
puri, direcții și tendințe). Al. 
Piru face un bilanț al valori
ficării moștenirii literare în 
ultimii 20 de ani, iar Eugen Si
mian semnează un studiu util, 
intitulat „Orientări în litera
tura dintre cele două războaie" 
(Revistele „Cuvîntul liber" și 
„Reporter"). O bună analiză 
stilistică a variantelor Scrisorii

a III e semnată de Gh. Bul
găr.

Semnalăm bogatul sector 
documentaristic al publicației, 
cuprinzînd articole binevenite 
(Un capitol eminescian de is
torie literară: Veronica Micle,
— Ipoteșții — vatra copilăriei 
lui Eminescu, Costache Negri
— epistolierul, Noi mărturii 
despre Anton Pan la Rîmnicu- 
Vîlcea, Camil Petrescu, profe
sor și ziarist la Timișoara", 
etc.). Publicația înserează obiș
nuitele capitole de „limbă", 
„Folclor", „Bibliografie", „Tex
te și documente" susținute, în 
bună măsură, de articole sem
nate de profesori din învăță
mântul mediu. Spațiul relativ 
larg acordat acestora indică o 
preocupare meritorie a publi
cației în care și elevii studioși 
ai școlilor medii găsesc mate
riale utile îmbogățirii orizon
tului lor de cunoștințe de spe
cialitate.

c. ă.

LUCRĂRI ALE ISTORICILOR 
Șl LINGVIȘTILOR DIN CLUJ
CLUJ. — (de la 

corespondentul no
stru) :

Cercetătorii Fi
lialei din Cluj a A- 
cademiei R.P.R. au 
terminat în ulti
mul timp importan
te lucrări de spe
cialitate. Un colec
tiv de cercetători 
de la Institutul de 
istorie a alcătuit 
bibliografia lucră
rilor care tratează 
diverse probleme de 
istorie. Lucrarea, 
intitulată „Reali
zările istoriografi
ei romînești în cei

20 de ani de la eli
berarea patriei", 
este o culegere se
lectivă a tot ce s-a 
publicat mai de 
seamă în acest do
meniu între anii 
1944 — 1964. Sînt 
cuprinse majorita
tea lucrărilor pu
blicate în țară, pre
cum și peste 250 de 
titluri apărute în 
19 țări ate lumii 
sub semnătura is
toricilor noștri.

Lucrarea, aflată 
sub tipar, va oferi 
specialiștilor din 
tară și străinătate

o bogată bibliogra
fie prezentată în 
mod sistematic 
pentru fiecare ca
pitol.

Nu demult, a a- 
părut în două vo
lume „Dicționarul 
romîn-maghiar* re
dactat de către un 
colectiv de cercetă
tori ai Institutului 
de lingvistică din 
Cluj. Dicționarul 
cuprinde 66 000 de 
cuvinte și un mare 
număr de locuțiuni, 
expresii, idiomuri, 
proverbe etc.

„DISCOTECA PENTRU TOȚI
O nouă colecție de 

discuri, difuzată săp
tămânile trecute de 
Casa de discuri „E- 
lectrecord", vine să 
pună la dispoziția ti
nerilor iubitori de 
muzică o serie de im
primări de largă ac
cesibilitate.

Primele patru 
discuri cuprind cîte- 
va piese de valoare 
din istoria muzicii în 
interpretarea unor 
formații și soliști de 
prestigiu în viața 
muzicală națională și 
internațională: Mi
ca serenadă de Mo
zart (desăvîrșit mo

del de muzică de a- 
grement din creația 
clasică, in interpreta
rea orchestrei de 
coarde, sub conduce
rea lui Mircea Cris- 
tescu), celebra Cia- 
conna din Partita nr. 
2 de Each, în inter
pretarea marelui vi
olonist Henryk Szer- 
ț/ug, Dansul ritual 
al focului de Manuel 
de Falia și Espana 
de Emmanuel Cha- 
brier, și trei piese ro
mînești : Ciobăna
șul și Olteneasca de 
Paul Constantinescu 
și Tarantella din sui
ta „In munții Apu

seni" de Marțian Ne
grea.

După cite sîntem 
informați, cîteva noi 
imprimări vor îmbo
găți noua colecție în 
viitorul apropiat.

Interesant ar fi, de
sigur, ca noua serie 
dc imprimări să în
lănțuie, pe baza u-; 
nui anumit criteriu, 
o suită de piese care, 
în ansamblul lor, să 
poată da tinerilor 
suita de imprimări 
necesare însușirii ba
zelor unei culturi mu
zicale.

I. S.



Rubrica 
inițiativelor 
școlare

a expoziția școlilor medii din orașul Brașov — 
organizată la sfîrșitul anului școlar trecut — un 
exponat purta următoarea explicație : .-Mașină 
electrică de calcul — realizată de membri: 
cercului de mașini de calcul de la Școala medie 
„Unirea". Pentru majoritatea vizitatorilor — în
deobște elevi și profesori — atît mașina cit și

denumirea cercului constituia un fapt inedit. Mașina a fost 
cercetată cu deosebită curiozitate. Și, astfel am aflat despre 
o experiență interesantă, pe care încercăm să o prezentăm 
în rîndurile de față.

Locul pe care cibernetica îl ocupă în știința și tehnic?, ac
tuală este bine-cunoscut și interesul mereu sporit pentru 
această știință nouă — denumită și a viitorului — este in- 
trutotul justificat. Și e firesc ca și elevii să dovedească un 
mare interes pentru acest domeniu al științei.

— Ce este cibernetica ? Dar programarea lineară ? Cum 
arată o mașină de calcul ?

De cite ori nu și-au pus elevii Școlii medii ..Unirea" din 
Brașov asemenea întrebări. Lectura unor articole și publi
cații, diversele aspecte ale automatizării întilnite in între
prinderile vizitate i-au determinat să caute cu tot mai multă 
insistență răspunsuri. Ca întotdeauna, tovarășii profesori 
le-au venit în ajutor. Tovarășul profesor de fizică. Ladislau 
Muranszkiy, solicitat de elevi, le-a ținut, într-una din zilele 
anului școlar trecut, o expunere despre cibernetică. Aceasta 
a stîrnit și mai mult interesul. A urmat a doua expunere, 
apoi a treia... Și iată că discuțiile despre cibernetică au în
ceput să capete caracterul unei acțiuni organizate. Așa s-a 
născut cercul de mașini de calcul.

în activitatea cercului s-ar desprinde mai întii o perioadă 
de studiu teoretic. S-a citit o bogată bibliografie aleasă cu 
grijă de conducătorul cercului pentru a putea fi cit mai ac
cesibilă elevilor. S-au prezentat referate întocmite de elevi, 
s-au purtat discuții. Pornindu-se de Ia cunoștințele însușite

Cercul mașinilor 
de calcul

de alevi la orele de fizică și matematică — dezvolțindu-le 
— s-a ajuns la descifrarea unora din tainele ciberneticii. 
Elevii au aflat, astfel, despre programarea lineară, despre 
construcția diverselor mașini de calculat. Pentru ca toate 
aceste noțiuni să fie mai bine înțelese, s-a trecut la reali
zarea unor lucrări practice : la construcția unor mașini de 
calcul. Firește, prima a fost simplă. O mașină mecanică, 
funcționînd pe bază de scripeți, la eare se puteau efectua 
numai adunări și scăderi. Datorită ei, multe din problemele 
teoretice discutate au devenit mai clare. Ele au fost și mai 
bine înțelese cu prilejul celei de-a doua lucrări practice. 
Din întrerupători telefonici cu mai multe poziții, întrerupă
tori pentru deconectarea rezistenței din circuit, din galva- 
nometru și alte piese — multe realizate în atelierul școlii — 
membrii cercului au construit o mașină electrică de calcul, 
o mașină, funcționînd pe baza principiului punții lui Wheat
stone. Numărul operațiilor care se pot efectua este, firește, 
mai mare. Mașina elevilor face de data aceasta nu numai 
adunări și scăderi, ci și înmulțiri și împărțiri, chiar ridicări 
la putere, extragerea de rădăcini aritmetice de ordinul n, ca 
și rezolvări de ecuații de gradul Ii de forma x-'~px=q, 
pentru p și q pozitivi.

Cunoștințele acumulîndu-se, elevii avînd de acum o expe
riență și tot mai multă pasiune — în prezent cei peste 30 
de membri ai cercului construiesc o mașină de calcul cu 
relee electromagnetice, care lucrează în sistemul binar. Evi
dent, aceste mașini nu răspund unor exigențe tehnice deo
sebite, nu au rapiditate în efectuarea operațiilor, dar ase
menea obiective nici nu sfau în atenția cercului. Lucrările 
elevilor sînt menite doar să ilustreze practic principiile de 
funcționare, să-i ajute să înțeleagă, să-și însușească din 
tainele ciberneticii. Ele îi ajută să se obișnuiască cu me
todele de gîndire abstractă, cu abstractizarea fenomenelor — 
metodă care stă la baza acestei științe moderne.

Dat fiind interesul mare pe care l-a stîrnit în rîndul ele
vilor activitatea de pînă acum, cît și experiența dobîndită, 
s-a stabilit un plan pentru îmbogățirea și lărgirea activității 
cercului.

împărțiți în două secții și organizați pe clase, membrii 
cercului vor avea posibilitatea să studieze și mașini de cal
cul și circuite automate.

Firește, la absolvirea școlii medii, membrii cercului de 
mașini de calcul și circuite automate nu vor fi specialiști 
în cibernetică, ori constructori de mașini electronice com
plexe. Pentru aceasta, cei care — și cu siguranță vor fi 
dintre aceștia — vor opta pentru asemenea profesiune, vor 
trebui să studieze încă mult. Ei vor avea însă satisfacția că 
cercul le-a dat primele răspunsuri interesului lor pentru 
aceste atrăgătoare domenii, ajutîndu-i să-și îmbogățească 
cunoștințele însușite la lecții, să-și formeze deprinderea, 
încă din școala medie, de a urmări fenomenul științific și 
tehnic contemporan, preocupare pe care o vor continua în 
facultăți.

Inițiativa se recomandă de la sine.
 I. ANDREIȚA
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partidele: Progresă Bsores:. 
MwerW More toca K
Steaua Boc&reou — ȘtxMa C 
iova -ora 1L45|. la peovEorăe 
dispută meosrJe : Cnsd ( 
— Dîuamo Securest ; C

— Rapid Bttc*res6;
Chrj — Petrohd - I
Prtes»? — Fm! Contanta r Ut 
Arad — Sfeegol Rog» Bragov. 
Jocurile vor iacepe la ora Î6.

Statiile noastre de radio vor 
ti a as mi le in cadrul emls:un*<
,. Sport si .Mnzid', care începe 
la ora 15,30 pe programul î.
aspecte de Ja mecieriSe : Progre
sul București — Miner») Baia
NUse, Steaaa — 
Crișul Oradea - 
rești. C.S.M.S. 
București, Știința 
Ploiești și U.T. 
Roșu Brașov.

$ M 
S&=

- Miner»)
Suiaia Craîeva.

- Dinamo Bucu- 
lasi — Rapid

Cluj — Petrolul 
Arad — Steagul

• ieri, pe patinoarul localității 
finlandeze Tampere s-a consumat 
........................... ~~ ediții a 
campionatului mondial de hochei 
pe gheață, în care deținătoarea 
titlului, echipa U.R.S.S., a primit 
replica formației R.S. Cehoslova
ce. Confirmînd forma bună 
în care se află, echipa U.R.S.S. 
a repurtat victoria cu scorul de
3— 1 (2—0; 0—0; 1—1).

Intr-un alt joc urmărit cu mare 
interes sîmbătă, echipa Suediei a 
învins cu scorul de 6—4 (1—1;
4— 1; 1—2) echipa Canadei.

(Agerpres)

derbiul celei de-a 32-a

Crosistii■

Kpe ale aceetaă 
pîdaaî drrfăpani

ițea
Sd&teu.

jumori și junioare, 
n-ori si senioare 
vor desfășura pe 
traseu în circuit 
2 000 m cuprins între 
„Casa Scinteii*, blocu
rile cartierului Pajura 
și Pavilionul Expoziți
ei, cu sosirile în ace
lași loc iar plecările 
diferite, în funcție de 
distanțele 
respective.
— Federația 

tism a invitat 
peste 200 atleți, aproa
pe jumătate din numă
rul crosiștilor care 
vor evolua la această 
ediție a competiției 
(peste 400 de partici
pant) ne declara to
varășul Florian Laslău, 
secretar general ad
junct al federației 
specialitate. Numai 
categoria juniori 
s-au înscris pînă

peAUn 
se- 
se 
rm 
de

curselor

de atle- 
din țară

de 
la

I 
în

la primul examen
șest peste 130 de 
sCu ceea ce va o- 

pe ce 60 arixtri

rrtă sosirilor zzy 
s în campienatei 
ecinp* care cere 

tint imocKirea da- 
Beqnriui șt iaregi-

COB- 
curer* din cursă.

Caracteristica aces
tor fmale va fî des:- 
por lupta strînsă din
tre atleții fruntaș, 
concursul consCturita 
si un criteriu de se
lecție pentru aUăhiK 
rea echipelor care vor 
participa la cîteva im
portante competiții 
internaționale de cros 
Astfel la 28 martie cei 
mai buni dintre se
niori vor participa la 
crosul ziarului „I’Hu- 
manite*. Bucureștiui 
va găzdui la 11 apri
lie a X-a ediție a Cro- 
■sulni balcanic la toa
te categoriile (juniori, 
junioare, seniori, se
nioare si în plus o 
probă rezervată vete
ranilor). La 9 mai, de 
asemenea. cei mai 
buni crosisti vor par
ticipa la competiția 
ziarului ,.Pravda". în 
vederea participării la 
aceste competiții in
ternaționale ca și la 
primul examen intern: 
cucerirea titlurilor de 
campioni ai tării, at
leții noștri s-au antre-

za: c
resiâ boz ee de. 
praaeăe c—înmii ca 
si 7a arrtre&ajc*ez?e o 
bei fed az dere- 
c»t șenioyiiT A 
Bas- C. Grecesc» Z 
Vaoas L Mestată. se- 
z-oereie: E. Toâorcrr 
V. Gabor F. Staac». 
I. >Lkios-Zegrea-z— 
Dintre ei toi ft proba
bil selecționați și cosn- 
ponertii lotului repu- 
biican. La juniori lup- 
ia pentru ocuparea 8- 
nvi loc in echipa re
prezentativă va fi și 
mai strinsă Pe prunul 
plan se află: D. Sa
ves cu, A. Dîndăreanu, 
I. Domocos, M. Chi- 
tu, A. Dumitru, T. 
Buturugă, iar la juni
oare E. Baciu. Birsan, 
G. Moldoveanu.

Antrenorii M. Tinto- 
rescu și G. Stanei care 
răspund de pregătirea 
fondiștilor noștri ne-au 
informat că pentru 
componenții loturilor 
R.P.R. forma cea mai 
ridicată a fost plani
ficată în etapa întîlni- 
rilor internaționale de 
cros, campionatul 
R.P.R. fiind o prima 
treaptă a acestei for
me sportive.

SILVIU 
DUMITRESCU 

antrenor de atletism

O dMCgațse de specialiști din 
industria petrolieră a plecat 
simbătâ la prînz spre Cairo 
pentru a participa lă lucrările 
celui de-al V-lea Congres al 
petrolului arab, care va avea 
ioc intre 16 și 23 martie în 
Republica Arabă Unită.

★
La Casa de cultură a sindi

catelor din Baia Mare — oraș 
id care se petrece acțiunea 
romanului ..Triunghiul", de 
-■ : a avut loc stmbă-
tă cupă-amiază o manifestare 

terară care a prilejuit intîl- 
rirea ctitorilor cu- autorul.

Parttctpanții — mineri, me- 
tatazgMi. cbimiști. construe- 
•-ori de mașini, intelectuali și 
MMMi ai muncii din locali
tate. au împărtășit opiniile și 
aprecierile lew iu legătură cu 
----.r.*p:ra: de evenimen
te petrecute in orașul lor.

♦
V.r’.jsrjto Ayla Erduran din 

Tarria a fost simbătâ seara

solista concertului simfonie 
al Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu", dirijat de Mircea 
Basarab, care a avut loc în 
studioul de concerte al Radio
difuziunii. în program au fi
gurat lucrări de Brahms, Dvo
rak și Zeno Vancea.

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerilor Ministerului A- 
facerilor Externe și Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, ai unor instituții cultu
rale, oameni de artă și cultu
ră,- un numeros public. Au 
asistat ambasadorul Turciei la 
București, Semsettin Arif Mar- 
din și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★

La Teatrul din Galați a a- 
vut loc premiera comediei 
..Mult zgomot pentru nimic" 
de W. Shakespeare. Aceasta 
este cea de a șaptea premie
ră din actuala stagiune a tea
trului.

TELEVIZIUNE
BOOMCA 14 MARTIE

VSO G^asarCrc* de ÎBvforare Ia 
*wr»-âw f.90 Rețeta. gospodinei. 
9J9 teșeau paetre cep* *i ti- 
aesecoi «iar 11 90 Eansncnea 
șeotre sate. Kfo—16JB Campio- 
■M> «a*M *• lachei pe ghea- 
* Saefca — 19 Cehoslovacă. 
Trzas«rsm»a *e la Taaspere (Fîn- 
saariaț. 1645 Traasanicuae de la 
» adxacă _23 Aeguit* a reprizei a 
deee a buifoim de fotbal dfotra 
eeîpeto Sceaaa * Wiiata Crafova. 
:~J0 Casat ocatnl mondial de ho
chei pe gheața-, I.ÎS.S. — Ca
zaca. TraasKxSzune de la Tampere 
•Ftr'aedal. 19 30 Varietăți... cu 
Băone. 3030 Jurnalul televiziunii.

20,45 Partea a. Il-a i emisiunii de 
varidtăti. In încheiere: Buletin de 
știri. Buletin meteorologic.

LUNI 15 MARTIE

19,09 Jurnalul televiziunii. f$țîO 
Pentru pionieri și școlari: Știți să 
expfiGâti ? ! Î9,40 Recitalul violo
nistei Ayla Erduran, solistă a Fi
larmonicii din Ankara. La pian 
Roger Aubert-Eiveția. 20,00 Docu
mentarul „ Pădurea și nisipul*. 
20.20 Transmisiune de Ia Conser
vatorul „Ciprian Porumbescu*: 
opera ,,Boema* de Puccini. în 
pauză: Telesport. în încheiere: 
Buletin de știri. Buletin meteoro
logic.

In împărăția plantelor... (Stu- 
denfi din anul 1 al Facultății 
de științe naturale — Insti
tutul pedagogic de 3 ani din 
Pitești, în laboratorul de bo

tanică)

Foto : O. PLECAN

CINEMATOGRAFE

într-unul din atelierele Institutului Proiect-București

REGINA CÎNTECELOR rulează 
la Patria (orele 8; 10,45; 13,30; 16; 
18,45; 21,30). București (orele: 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), Excelsior 
(orele: 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 
20,15), Feroviar (orele: 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30), Melodia (ore
le: 9,15; 11,30: 14: 16,30; 19; 21,15), 
Modern (orele: 8,30; 10,45: 13; 
15,30; 17,45; 20). SOȚII ÎN ORAȘ 
rulează la Republica (orele: 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15).
MOFTURI 1900 rulează Ia- Bu- 
zești (orele: 11; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; duminică ora 11,30), Floreasca 
orele : 16; 18,15; 20,30). STRIGĂTUL 
CORLEI rulează la Luceafărul (o- 
rele: 9; 11,30; 13,45-, 16,15- 18,45; 
21). Festival (orele: 9: tl,30: 14 :
16,30; 19 ; 21,30). PATRU FETE
ÎNTR-O CURTE rulează la Grivița 
(orele: 10-, 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Flacăra (orele : 15,45; 18; 20,15). LE
GEA ȘI FORȚA rulează la Capitol 
(orele: 9,30; 11,45; 14; 16; 18,45:
21). CINE-I CRIMINALUL ? — ci
nemascop — rulează la Victoria 
(orele; 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Volga (orele: 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Ciulești 
(orele: 10; 12,30; 15, 17,30; 20).
TOVARĂȘII rulează Ia Central (o- 
rele: 10; 12,30: 14,15, 18; 20,30). 
HATARI (ambele serii) ru
lează la Lumina (orele: 10; 13,15; 
16,30; 20j, Cotroceni (orele: 15,30; 
19). 30 DE ANI DE VESELIE rulea
ză la Timpuri noi" (orele: 10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17r 18,45; 20,45), 
INTÎLNIRE CU SPIONUL rulează 
Ia Union (orele; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). O STEA CADE DIN CER — 
cinemascop — rulează la Înfrățirea

între popoare (orăle: 9,45; 16,30; 
18,30; 20,30), Pacea (orele 16;
18, 20), Lira (orele: 10,30; 15;15. 
16,30. 18,45; 21). ROȘU SI
NEGRU (ambele serii) rulează la 
Dacia (orele: 9,30; 13, 16,30; 20). 
PAULA CAPTIVĂ rulează la Cul
tural (orele: 15,30; 18; 20,30). CEI 
TREI MUȘCHETARI — cinemascop 
— (ambele serii) — rulează la 
Crîngași (orele: 16; 19,30). ZBORUL 
ÎNTRERUPT rulează la Bucegi (o- 
rele: 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) . TITANIC VALS rulează U
Unirea (orele: 16; 18,15; 20,30),
Popular (orele: 16; 18,30; 21). UN 
ENORIAȘ CIUDAT rulează la To
mis (orele: 10; 12; 14; 16,15*: 18,30;
20.45) , Miorița (orele: 10; 12; 14;
16,15; 18,30; 20,45). VIAȚĂ UȘOA
RA rulează la Vitan (orele; fSf 17; 
19; 20,45). AH, EVA! rulează fă 
Munca (orele: 10,30: 14,30: 16,30; 
18,30; 20,30). CEL MAI MARE 
SPECTACOL rulează la Moșilor 
(orele: 10,30, 14,30; 17,30; 20,30). 
NEVASTA NR. 13 rulează ta Au
rora (orele 9; ti, 15; 13,36; 16; 
18,30; 21), Doina (orele r 8,30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45), Ar
ta (orele 8,30, 11,15; 12,30; 16;
18,30; 20,45). CU MÎINILE PE 
ORAȘ rulează la Cosmos (orele: 
16; 18; 20). VREMEA PAGINILOR 
rulează la Viitorul (orele: 15,30-, 
18; 20,36). LA PATRU PAȘI DE 
INFINIT rulează la Colentina fo
tele: 16; 18,15; 20,30). SĂRUTUL 
rulează la Rahova (orele: 16; 
18,15; 20,30), Ferentari (orele: 16; 
18; 20).

URMĂRI DIN PACINA I
Să adăugăm noi 

frumuseți — 
patriei!

organele^ și organizațiile 
U.T.M. sînt chemate să orien
teze mai judicios acțiunile de 
muncă patriotică, să mobilize
ze tineretul ]a realizarea unor 
obiective concrete, cu efica
citate economică, care să aibă 
totodată și o puternică influ
ență educativă asupra tineri
lor.

Comitetele regionale, raiona
le și orășenești, organizațiile 
de bază ale U.T.M. și-au sta
bilit angajamentele privind ac
țiunile de muncă patriotică pe 
care și le-au propus să le rea
lizeze. Principalul este, .acum, 
ca organele și organizațiile 
U.T.M. să ia toate măsurile 
pentru a organiza temeinic fie
care acțiune de muncă patrio
tică și pentru a mobiliza masa 
largă a tineretului să participe 
cu entuziasmul său caracteris 
tic la realizarea obiectivelor 
stabnite. A sosit primăvara, 
perioadă cînd se pot organiza 
acțiuni de masă cu o largă 

participare a tineretului. Acum 
este timpul ca organele și or
ganizațiile U.T.M. să treacă la 
organizarea acțiunilor de mun
că patriotică pentru a începe 
realizarea angajamentelor ce 
și le-au luat

Fără îndoială că, In decursul 
anului, pot apare noi obiective 
izvorîte din necesitatea unei și 
mai bune gospodăriri a loca
lităților în care trăim și mun
cim. A participa la realizarea 
acestora pentru a da un plus 
de frumusețe orașelor și sate
lor patriei este o datorie de 
cinste a fiecărui tînăr.

Tinerii din întreprinderi și 
instituții sînt chemați să dea 
amploare și mai mare, in tim- 
pul lor liber, acțiunii de co
lectare a metalelor vechi atit 
de necesare oțelăriilor patriei.

Pentru fiecare tînăr trebuie 
să fie o chestiune de mîndrie 
ca orașul în care locuiește să 
fie cît mai frumos, parcurile 
publice, străzile, spațiile verzi 
să fie eît mai bine îngrijite și 
întreținute. Zilele primăverii 
trebuie să însemne tot atîtea 
prilejuri perrtru fiecare orga
nizație U.T.M. de a-și dovedi 
inițiativa și spiritul gospodă
resc. mobilizînd pe toți tinerii 
la aceste acțiuni. Aproape că 
nu există oraș din patria noas
tră în care să nu se ridice noi 
construcții. Si nu este bucurie 

și satisfacție mai mare ca a- 
ceea a conștiinței că in noile 
frumuseți adăugate orașului 
prin aceste construcții se află 
și o parte din munca ta.

Organizațiile de la sate ale 
U.T ĂL trebuie să acorde o a- 
tenție deosebită antrenării ti
nerilor ia acțiuni de redare a 
noi terenuri agriculturii prin 
desecări, îndiguiri, consolidări 
de terenuri, defrișări, la acțiu
nea patriotică de curățire și 
întreținere a pășunilor.

în anul care a trecut, ca și 
în alți ani tinerii de Ia sate 
au participat la lucrările de 
Împădurire. îngrijirea arbore
tului. combaterea dăunătorilor, 
recoltarea semințelor fores
tiere. în multe locuri din 
tară au fost organizate în a- 
cest scop tabere in eare feerii 
au lucrat -a refacerea patri
moniului forestier, petrevînd 
totodată z3e de neuitat. Expe
riența acumulată trebuie folo
sită și in acest an șt îmbogă
țită cu noi actirități utrie ?i 
cu un bogat conținut educa
tiv. Toate aceste acțiuni tre
buie însă astfel organizate 
incit să nw se suprapună pe
rioadelor de virf ale muncilor 
din campaniile agricole, cînd 
este necesară contribuția acti
vă, zi de zi a tutuim tinerilor 
săteni.

O parte din timpul lor liber 

elevii și studenții trebuie să-l 
dedice acțiunii patriotice des
tinate înfrumusețării școlilor 
și facultăților, a căminelor. Ei 
trebuie să-și facă o chestiune 
de mîndrie personală ca școa
la sau facultatea in care în
vață. căminul in care locuiesc 
să aibă un aspect cit mai 
plăcut, să fie bine îngrijite.

Pentru a asigura o bună 
desfășurare a muncii patrioti
ce a tineretului, comitetele re
gionale. raionale și orășenești 
aie U.TM , in colaborare cu 
sfaturile populare și celelalte 
organizații de masă, trebuie 
să stabilească din timp obiec
tivele precise de muncă pa
triotică, să acorde atenția cu
venită asigurării tuturor con
dițiilor materiale și tehnice. 
Totodată organele și organiza
țiile U.TĂL vor trebui să asi
gure acțiunilor de muncă pa
triotică un caracter profund 
educativ, care să rezulte. îna
inte de toate, din modtri de 
organizare a acestora, <En ex- 
piiearea amănunțită- eu ațme- 
nd specialiștilor acolo unde 
este nevoie, a utilității și efio- 
rifăfr. economice a munci: ti
nerilor.

O deosebită grijă trebuie să 
acorde organele și organizațiile 
U.T M. bunei organizări a bri
găzilor de muncă patriotică 
pentru fiecare obiectiv in par
te ș» pe timpul cit durează lu
crările. precum și stimulării 
celor mai harnici tineri care 
se erider.țîazâ in acțiunile 
de muncă patriotică, pe par
cursul întregului an.

Asigurînd organizarea cît 
mai bună a tuturor activități
lor patriotice, comitetele re
gionale, raionale și orășenești 
ale U.T.M.. fiecare organizație 
de bază în parte trebuie să 
militeze pentru îndeplinirea 
integrală și în mod exemplar 
a angajamentelor luate. Nu 
este stimulent mai mare decît 
conștiința că ți-ai respectat 
cuvîntul dat în fața oamenilor 
din întreprinderea, orașul sau 
satul în care muncești și tră
iești. Si caracteristic pentru 
tineretul patriei noastre este 
unitatea deplină dintre cuvînt 
și faptă.

Comitetele regionale, raio
nale și orășenești ale U.TăL 
vor trebui să stimuleze hărni
cia tinerilor, pe cei care se evi
dențiază prin rezultatele deo
sebite obținute în muncă. Co
mitetele regionale ale U.TĂf. 
să acorde de cite ori este 
nevoie Diploma de Onoa
re a comitetului regional tine
rilor care s-au evidențiat in 
acțiunile de muncă patriotică, 
cei mai harnici să fie eviden- 
pați in adunările generale 
U T M-. popularizați la stațiile 
âe radt-oampuficare. prin pre
să. in cuaatea '.or să se orgam- 
aeze resmiwni tovărășești etc.

Este o datorie de mare cm- 

munci eu însuflețire pe șan
tierele muncit patriotice, adu- 
dndu-și astfel contribuția la 

>5 •«» «fi îyG~C“L>r pSCcfxJ 
continua înflorire a scumpei 
noastre patrii

h e li grijă 

de petale!

haină la suflet cu copilul ei, 
pe care să refuze pînă să-l și 
vadă, ce vină are ea, copil fiind, 
în această rușinoasă afacere, 
ce s-ar fi făcut ea — se întrea
bă — dacă mama ei și actualul 
soț îi omorau tatăl (pe care 
l-au lovit cu ceva în cap și 
l-au părăsit intr-o baltă de 
singe), pentru că de ea are gri
jă acum numai acest om ? Un 
copil care își pune la această 
virstă asemenea probleme de 
viață înseamnă că nu e copil, 
deși virsta i-ar mai da încă 
dreptul la acest ireversibil și 
tulburător de frumos privile
giu. Ea gîndește atît de matur 
îneît, punîndu-și în față cea 
mai neagră alternativă, aceea 
că tatăl ei ar fi fost omorit, 
știe că ar fi existat cineva eare 
să albă grijă de ea, știe că tn 
rifefe noastre poartă o grijă 
nețărmurită tuturor copiilor — 
și spune asta textual în scri
soare. Durerea ei rămî-.e însă 
de nemînpfet, și aricit de feri
cită va fi viața ei personală 
mei ttrsfo,-crntf te fl om ma
tur, ea nu ra putea uita nicio
dată aceste răni pe care le-a 
primit ,'cni mei o vină. Din 
f.tarea copilăriei ei a fost rup
tă și strivită barbar o petală 
(sau mai multe), iar florile a- 
eesiea vor trebui să-și ceară 
mai tirriu multe eforturi supli

mentare pentru a da rodul de 
care, potențial, este capabilă, 
va trebui să se supună, con
știentă, la dureroase cicatri
zări ale sufletului.

Dar ceea ce este și mai trist 
și mai grav, poate faptul cel 
mai revoltător, este că lectura 
acestei scrisori, îți spune de la 
sine cum că ea n-a fost scrisă 
— în întregime sau parțial, — 
doar din capul și din inima fe
tiței, că, într-o măsură, ea i-a 
fost dictată de altcineva, pro
babil de tată, ori de vreo mă
tușă oarecare. Se înțelege asta 
din niște amănunte pe care, la 
o asemenea virstă, un copil nu 
poate să le știe. Iată dar că în 
această familie nu numai că 
n-a căutat cineva să-l ferească 
pe copil de murdărie ba, dim
potrivă, i-a pus tocul în mînS, 
i-a servit noi „amănunte” des
pre ceea ce face, pe unde um
blă și cu cine umblă mama etc, 
etc, amănunte de care pînă și 
unui om matur i se face silă. 
Și așa era fetița înconjurată 
pină peste poate de vorbe urt- 
te, de scandaluri, de înjurături, 
oferite de„. iubiții ei părinți, ca 
să le ia drept modeL Acum 
au făcut-o și mijlocitor de «- 
semenea vorbe, se folosesc și 
unul și altul de ea pentru a-și 
transmite reciproc înjurăturile, 
o folosesc ca pe o cîrpâ cu 
care ștergi murdăriile. Această 
amestecare a copilului in niște 
treburi atît de urîte ni s-a pă
rut din cale afară, contrară ori
căror tegî omenești.

Nici un om cinstit din acea
stă țară, însușindu-și cu adîncă 
convingere normele unei mo

rale noi, în spiritul adevăratu
lui umanism, nu aprobă pe cei 
care murdăresc cu fapte josni
ce și iresponsabile instituția 
nobilă a familiei. Sînt totuși de 
înțeles, de la caz la caz, moti
vele care-i pot duce pe unii 
soți la despărțire. Nu există 
însă absolut nici o scuză, din 
partea nimănui, pentru cei care 
lasă să se scurgă în sufletul 
copiilor asemenea impresii ru
șinoase, care fatalmente, re
nasc în asemenea triste împre
jurări. Un elementar bun simț 
și o elementară îndatorire ci
vică reclamă din partea fiecă
rui părinte o comportare de 
așa natură incit să-i ferească 
pe copii, viitori cetățeni ai ță
rii, în care se pun nemăsurate 
nădejdi, de răni pe care nu te 
merită eu nimic. Trebuie să 
existe (iar la cei la eare nu 
există, trebuie impus prin toa
te mijloacele !) respect față de 
întreaga și uriașă operă de 
educație care se face copiilor, 
prin școală, organizația de pio
nieri, literatură și artă etc., și 
care ie insuflă nobile senti
mente de respect față de pa
trie, muncă, părinți, natură —, 
operă care trebuie păzită de a- 
ceste știrbiri grave și Cu con
secințe negative inevitabile.

Există constituit întru apă
rarea acestei purități a copilă
riei un for suprem și invinci
bil, opinia publică, iar Elena 
U., fetița de 12 ani din Băicoi, 
care scrie, — acestui for i se 
adresează încă din primul find 
al scrisorii pe care ne-a tri
mis-o, chiar dacă ea știe său 
nu știe aceasta.



Recomandările lui II Thant

cu privire
NEW YORK 13 (Agerpres). 

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a recomandat vineri, 
într-un raport periodic adresat 
Consiliului de Securitate, ca 
mandatul forțelor Națiunilor U- 
nite în Cipru, care urmează să 
expire la 26 martie, să fie pre
lungit, pentru a patra oară, pe 
o nouă perioadă de trei luni. 
Secretarul general a subliniat că 
în absența unui progres pe ca
lea unei soluții politice în Cipru 
și ca urmare a ostilităților care 
continuă să se manifeste între 
cele două comunități — „mult 
mai bine pregătite astăzi din 
punct de vedere militar decît au 
fost ele vreodată" — se impune 
menținerea acestei forțe. In ra
port se precizează, de aseme
nea, că este necesară în prezent 
o desființare progresivă a forti
ficațiilor construite de cele două 
comunități pentru a se putea ob
ține cît mai curind posibil, sub 
protecția și garanția O.N.U., eli
minarea tuturor posturilor mili
tare și fortificațiilor care nu sînt 
indispensabile apărării Ciprului 
împotriva unui atac exterior. „A- 
dresez un apel urgent părților

la Cipru
pentru ca ele să sprijine aceste 
eforturi", a declarat U Thant, 
subliniind că reprezentantul său 
personal în Cipru, precum și co
mandantul forței O.N.U. de aici 
vor prezenta autorităților cipri
ote grecești și turcești propuneri 
concrete în acest sens, secreta
rul general a cerut în același 
timp părților să facă un nou efort 
pentru a găsi o bază comună în 
soluționarea actualului conflict.

Secretarul general a subliniat 
în continuare că el ar dori o re
ducere a efectivelor forțelor 
O.N.U. din insulă, care numără 
în prezent un personal militar de 
5978 de oameni și o poliție ci
vilă alcătuită din 173 de persoa
ne. El a arătat, însă, că împo
triva acestui lucru s-a ridicat co
mandantul acestor forțe, care 
consideră dificilă reducerea lor 
în actuala situație.

Vorbind de limitele manda
tului acordat foițelor O.N.U. din 
Cipru, secretarul general a arătat 
din nou că scopul lor este de a 
împiedica violența și să ajute la 
restabilirea ordinei. și nu să a- 
jute o parte sau alta la realiza
rea obiectivelor lor politice.

PE SCURT
PARIS. — La Palais d’Or- 

say a avut loc festivitatea de
cernării marelui premiu in
ternațional al discului pe 
1965 de către Academia 
Charles Cros. Juriul a decer
nat un număr de 20 de premii 
pentru diferite genuri de 
discuri (muzică simfonică, u- 
șoară, soliști și orchestre, o- 
peră etc). Potrivit tradiției, 
au fost desemnate mai multe 
premii memoriale pentru 
discurile cu înregistrările u- 
nor cunoscuți interpreti de 
muzică simfonică și vocală din 
diferite țări, dispăruți din via
ță în ultimul timp. Dintre a- 
cestea a primit premiul in
ternațional pe 1965 și discul 
„O seară la București", care 
cuprinde înregistrări din re
pertoriul regretatei cintărețe 
de muzică populară ramî- 
nească Maria Tănase. Discul 
a fost imprimat de cunoscu
ta casă de discuri din Franța 
„Le Chant du Monde".

PEKIN 13 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China Nouă, la 12 martie gu
vernul R. P. Chineze a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă energic hotărîrea 
guvernului american de a tri
mite unități de infanterie ma
rină în Vietnamul de sud. în 
vederea intensificării războiu
lui de agresiune din această 
regiune. Calificînd această 
măsură drept o „acțiune gra
vă menită să extindă mai de
parte războiul din Indochina", 
declarația subliniază că. „tri- 
mițind forțele sale terestre in 
Vietnamul de sud. Statele U- 
nite au rupt in bucăți acordu
rile de la Geneva din 1954 ca 
privire la Indochina si în spe-

cestor acorduri stă interzice-

este singura cale 
ționări politice 
vietnameze. Guvernul ameri
can trebuie făcut răspunzător 
de consecințele rezultînd 
extinderea războiului din 
dochina.

Declarația subliniază în 
cheiere că ..poporul chinez va 
lua cu hotărîre și neclintire 
toate măsurile posibile pentru 
a sprijini poporul vietnamez 
și întreaga Indochinâ să ducă 
pînă la capăt lupta împotriva 
agresorilor americani".

a unei solu- 
a problemei

Consultări
intre reprezentanții
țărilor neangajate

Londra
Dezamăgire

după convorbirile de la Bonn

C
u prilejul discutării în 
Camera Comunelor a 
problemei cheltuielilor 

de întreținere a trupelor bri
tanice de pe Rin, primul mi
nistru Harold Wilson a pre
zentat rezultatele tratativelor 
sale la Bonn arătînd că de 
fapt nu s-a hotărît nimic con
cret în acest domeniu. Cance
larul Erhard a promis că „va 
studia unele idei britanice11, 
destinate îmbunătățirii actua
lei situații, fiind de părere că 
„este necesară semnarea unui 
acord".

Agenția France Presse men
ționează că Wilson ar fi cerut 
guvernului R.F.G. ca partici
parea sa la cheltuielile în de
vize pentru întreținerea tru
pelor britanice de pe Rin să 
crească la cel puțin 70 la sută. 
El a precizat că, dacă guver
nul R.F.G. nu-și va duce la 
îndeplinire intențiile sale (de. 
sporire a contribuției), Anglia 
„va denunța acordul și va ne
gocia altul" (U.P.I.)

Guvernul de la Bonn trebuie 
să prezinte în decurs de cîteva 
săptămîni propunerile sale 
concrete înainte ca J. Dia
mond, secretar șef la Mi
nisterul de finanțe, să se în
toarcă în capitala R.F.G. Pri

mul ministru englez a de
clarat, de asemenea, că regre
tă faptul că în prezent spe
ranțele nutrite la Londra pen
tru a vinde Germaniei occi
dentale avionul britanic cu de
colare verticală „P-1127" nu 
au șanse, deoarece aceasta a 
încheiat un acord similar cu 
Italia. Astfel, arată France 
Presse, sînt dezmințite afir
mațiile purtătorului de cuvînt 
britanic, care l-a însoțit pe 
Wilson la Bonn. El declarase 
că există perspective bune 
pentru exportul avionului 
„P-1127". Acest lucru, subli
niază agenția, nu face decît să 
sporească decepția manifesta
tă de cercurile politice brita
nice.

Karl Gunther von Hase, purtă
torul de cuvînt al guvernului fe
deral, a luat poziție în legătură 
cu declarațiile făcute de premierul 
Wilson în Camera Comunelor. El 
a declarat că guvernul vest-ger- 
man este dispus să satisfacă ,,pe 
cit posibil" dorințele britanice în 
această direcție, dar a arătat că 
nu există nici o legătură între ac
țiunile menite să înlesnească re
zolvarea problemelor de devize ale 
Marii Britanii și staționarea arma
tei britanice în Germania occiden
tală.

Incidentele rasiale din S.U.A.
WASHINGTON 13 (Ager

pres). — In timp ce la Selma 
tensiunea continuă, la Wa
shington integraționiștii își 
multiplică demonstrațiile și 
cererile în favoarea unei in
tervenții a guvernului federal 
în Alabama. Președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson, scrie 
France Presse, se arată rezer
vat față de ideea trimiterii de 
trupe în statele din sud și își 
concentrează eforturile, îndeo
sebi asupra proiectului de lege 
privind drepturile civile pe 
care îl va prezenta în viitorul 
apropiat Congresului.

încetarea din viață la Selma 
a luptătorului integraționist 
James Reeb, după atentatul 
împotriva lui, a stîrnit în în
treaga țară demonstrații de 
protest împotriva violențelor 
rasiale. Studenții Universității 
din Hawai au cerut guvernu
lui să intervină pentru regle
mentarea situației din Selma. 
La Chicago numeroși mani- 
festanți au organizat un marș 
de protest împotriva violențe
lor. Asemenea manifestări au 
fost semnalate și la Boston și 
Pliiladelphia.

RIO DE JANEIRO. — Pre
ședintele Braziliei, Castelo 
Branco, a anunțat vineri des
tituirea ambasadorului brazi
lian la Saigon, întrucit acesta, 
în cadrul unui interviu acor
dat ziarul „Jornai de Bra
sil'', a recomandat trimiterea 
de trupe braziliene în Vietna
mul de sud.

NEW YORK. — Aproximativ 
300 cunoscuți fruntași ai vieții pu
blice americane au semnat o de
clarație în care cheamă pe pre
ședintele Johnson și congresul 
S.U.A. să anuleze legea McCarran 
în baza căreia Ministerul de Justi
ție a deschis o acțiune judiciară 
împotriva P.C. din S.U.A.

MISIUNE COMERCIALA 
CEHOSLOVACA 

IN S.U.A.

PRAG A 13 (Agerpres). — 
Agenția C.T.K. transmite că o 
misiune comercială ceho
slovacă a plecat la 13 martie 
spre S.U.A., unde timp de trei 
săptămîni va vizita o serie de 
centre comerciale americane 
și va avea un schimb de pă
reri cu privire la dezvoltarea 
comerțului între Cehoslovacia 
și Statele Unite.

ROMA. — Vineri seara s-au în
cheiat în Camera deputaților dez
baterile asupra moțiunii prezenta
te de deputății comuniști, în care 
se cerea un vot de neîncredere în 
guvern. In încheierea dezbaterilor 
a luat cuvîntul Aldo Moro, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

Trecîndu-se la vot, moțiunea 
de neîncredere în guvern a fost 
respinsă cu 329 de voturi ale de- 
putatilor din partidele din coaliția 
guvernamentală. Pentru moțiunea 
de neîncredere au votat 222 de 
deputați (comuniști, deputății din 
P.S.I.U.P. și din alte partide). Trei 
deputati s-au abținut de la vot.

MADRID. — Referindu-se la 
vizita de patru zile pe care 
vicepreședintele Spaniei, Au
gustin Munoz Grandes, a fă
cut-o la Lisabona, observato
rii politici din capitala Spani
ei declară că ea a avut drept 
scop punerea la punct a unor 
măsuri comune împotriva tul
burărilor studențești care au 
avut loc în ultima vreme în 
cele două țări.

După ce atrage atenția ca 
„trimiterea de forțe terestre 
americane in Vietnamul de 
sud a blocat și mai mult ca~ 
lea unei soluționări politice a 
problemei vietnameze", decla
rația arată că guvernul R. P. 
Chineze sprijină cu hotărîre 
cererile juste formulate de 
guvernul R. D. Vietnam în de
clarația sa din 10 martie. Sta
tele Unite trebuie să pună ca
păt imediat agresiunii din 
Vietnam. Forțele armate ame
ricane trebuie retrase în în
tregime din Vietnam. Aceasta

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
Tan jug, la 13 martie au început 
la Belgrad consultările în
tre reprezentanții țărilor ne
angajate în legătură cu situa
ția din Vietnam. La intilnire 
participă șefii misiunilor di
plomatice din Algeria. Ceylon, 
Ghana. Guineea. India. Cuba 
Mali, Tunisia, R.A.U., acredi
tați la Belgrad, precum și re
prezentanți ai Iugoslaviei. Re
prezentantul 
participă ca

Tensiune politică în

RIO DE JANEIRO. — Situa
ția politică din Bolivia s-a 
complicat brusc, inregistrin- 
du-se o încordare în relațiile 
dintre junta militară și parti
dele de opoziție. Un comuni
cat al guvernului afirmă că 
„există încercări de răsturna
re a juntei militare și de asa
sinare a generalului Barrien
tos". Pe de altă parte, cu pri
lejul aniversării unui an de ia 
crearea P.N.R.S. (Partidul na
țional revoluționar de stingă), 
Juan Lechin, liderul acestui 
partid, s-a declarat adversar 
categoric al juntei și al gene-

PE SCURT
olumbia, cea de a patra țară ca mă
rime de pe continentul sud-ameri- 
can, nu-și găsește liniștea de mai 
multe decenii. în decurs de 14 ani 
(1946—1960), potrivit datelor ofi
ciale, aproximativ 200 000 de per
soane au căzut victime asasinatelor

politice, raidurilor sângeroase ale bandelor de 
„forajidos" (descreierați) aflate în solda latifun
diarilor cît și operațiunilor punitive ale trupelor 
diverselor guverne perindate în răstimp la cirma 
țării. Zeci de mii de colibe țărănești au fost date 
pradă flăcărilor, sute și sute de mii de oameni 
și-au abandonat gospodăriile fugind unde ve
deau cu ochii pentru a-și salva viața.

Calvarul țărănimii columbiene n-a luat sfîrșit 
nici pînă în ziua de astăzi. Columbia continuă 
să rămînă pe mai departe „tieira de tiolencia" 
— pămînt al violenței...

Tara lui „El dorado"

cu pulbere de aur, a atras spre interiorul Colum
biei, în perioada conchistei spaniole, mii și zeci 
de mii de aventurieri din Europa, dornici de îm
bogățire rapidă.

Tării cucerite de conchistadori i s-a dat nu
mele de Noua Granada, devenind îți secolul XIX 
nucleul republicii Columbia, proclamată la 10 au
gust 1819, după înfrângerea spaniolilor la Boyaca 
de către armata revoluționară condusă de cele
brul general Simon Bolivar ales apoi primul pre
ședinte al noului stat independent.

Columbia dispune de mari bogății naturale, 
în străfunduri se află: petrol, cărbune, aur, pla
tină, sare. Pietrele prețioase din Columbia sînt 
renumite departe peste hotare ; ea este singura 
producătoare de smaragde din întreaga lume. Pă
durile tropicale, care acoperă peste 60 milioane 
de hectare, adică circa 50 la sută din suprafața 
țării, conțin arbori cu lemn prețios. în cîmpiile 
fertile (stratul de humus atinge uneori 14 metri 
și terenurile pot fi cultivate fără asolament timp

Columbia, țara nurilor aurifere, a smaragdelor 
și a celei mai bune cafele din lume ocupă 
1138 338 km.3 din continentul sud-american, a- 
dică o suprafață egală cu aceea a Franței, Spa
niei și Portugaliei la un loc, pe care însă trăiesc 
doar 17 milioane de locuitori.

Europenii au pus pentru prima oară piciorul 
pe aceste meleaguri cu peste patru veacuri și ju
mătate în urmă cînd expediția spaniolului Alonzo 
Hojeda atingea în septembrie 1499 peninsula 
Goajira de pe coasta Mării Carcibilor.

Cucerirea ținuturilor din interior avea să fie 
începută trei decenii mai târziu de conchistadorul 
spaniol Petro Heredia care în fruntea unui deta
șament de 150 de soldați a pătruns adine în inte
riorul ținuturilor muiscilor în căutarea țării mis
teriosului „El dorado" (omul aurit). Cu acest pri
lej, un ofițer de-al lui Heredia, un anume Joao 
Sezar, însoțit de cîțiva soldați a ajuns la nul 
aurifer Cauca, completînd în cursul peregrinări
lor sale descoperirea principalei regiuni aurifere 
din America de Sud care avea să dea spaniolilor 
în decursul a trei secole de ocupație nu mai pu
țin de un milion și jumătate de kilograme din 
prețiosul metal. (Și astăzi, Columbia ocupă pri
mul loc din America de Sud în ce privește ex
tracția aurului).

Legenda lui „El dorado", avînd la bază ritul 
de investire a marelui preot al muiscilor care era 
pudrat, cu acest prilej, din cap pînă-n picioare

nm de
de 40 de ani) se întâlnesc mari plantații de cafea, 
cacao, trestie de zahăr, bumbac și altele.

Cu toate bogățiile sale, Columbia continuă să 
rămînă o țară slab dezvoltată ; majoritatea locui
torilor ei trăind într-o cumplită mizerie. Copiii 
sînt în marea lor majoritate subalimentați, consu
nând doar 50 la sută din cantitatea minimă de 
alimente necesare organismului. Analfabetismul 
cuprinde mai mult de jumătate din populație. 
Numărul șomerilor atinge procente extrem de ri
dicate iar condițiile de locuit sînt din cele mai 
grele.

Dar în timp ce sărăcirea poporului columbian 
se accentuează, marii bogătași autohtoni și mono
polurile străine își sporesc profiturile an de an. 
Societățile străine care achiziționează anual 
4250 000 saci cu cafea pentru S.U.A. (din totalul 
de 5 milioane saci produși) realizează un supra- 
profit de 50 la sută. Companiile petrolifere străi
ne cîștigă 20 de dolari la fiecare tonă de petrol 
extrasă. La rindul lor, marii proprietari de pămînt 
autohtoni își rotunjesc neîncetat averile. Este de 
ajuns să spunem că în timp ce 1 888 681 familii 
țărănești dețin în total mat puțin de două mili
oane hectare, 8 000 de latifundiari stăpânesc peste 
11 milioane hectate!...

din viata tineretului lumii

Studenți vest-berlinezi demon- 
strînd împotriva politicii rasiste 

a guvernului sud-african
SPANIA

Afganistanului 
observator.

Bolivia
îiralului Barrientos, pe care 

acuză că nu și-a îndeplinit 
promisiunile de a prezida și 
garanta alegeri libere, fără 
nici un candidat militar. Exis
tă indicii că tensiunea din ulti
mele zile va spori pe măsură 
ce se apropie termenul prevă
zut pentru ținerea alegerilor 
(26 septembrie). Și ceea ce as
tăzi a luat forma unor acuza
ții reciproce între guvern șt 
partidele politice, ar putea să 
se transforme în viitorul apro
piat într-o reeditare a clima
tului care a precedat căderea 
președintelui Paz Estenssoro.

ITALIA

Solidaritate

cu studenții spanioli

/n diferite orașe 
liei continuă să 
fășoare acțiuni 

daritate cu studenții 
și cu 
luptă 
franchist. O asemenea mani
festație s-a desfășurat la Na
poli. unde timp de peste patru 
ore, a avut loc o demonstrație 
a studenților pe străzile ora
șului. Poliția a intervenit îm
prăștiind demonstrația.

ale Ita- 
se des- 
de soli- 
spanioli 

oamenii muncii care j" 
împotriva regimului
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R. S. F. IUGOSLAVIA — Vede re de interior a Gării din Novi-Sad, clădire recent construită, una 
din cele mai iurmoase construcții de acest gen din țară

„Operația Marquetaliă"
„Operația Marquetalia" a fost declanșată în 

luna aprilie a anului 1964. O armată de 16 000 
de soldați, dispunând de cel mai modern arma
ment a dezlănțuit o adevărată campanie de război 
pentru a lichida așa-numita „republică indepen
dentă" Marquetalia.

Denumirea de „republică independentă" con
stituie invenția, cu caracter tendențios, a șefului 
aripii de dreapta a partidului conservator colum
bian — exponentul marilor proprietari funciari — 
care a interpelat cu doi ani în urmă, în parlament, 
pe primul ministru cu privire la „dezmembrarea 
teritoriului național" prin formarea de „republici 
independente". Despre ce este vorba ?

Intre 1935—1946, președintele liberal al repu
blicii, Alfonso Lopez, în timpul celor două man
date ale sale, a încurajat acțiunea de împroprie
tărire a țăranilor cu păminturi necultivate (și în 
prezent pănunturile cultivate nu ajung decît la

Un puternic detașament care luptase ani de-a 
rindul în sudul departamentului Tolima, refuzînd 
să depună armele, a combătut cu succes coloanele 
militare trimise împotriva sa de Pinilla și organi- 

.zîndu-se în colonii pe păminturi virgine au înce
put să le defrișeze și să le lucreze. In acest fel 
aici, ca și în alte regiuni în Columbia, au luat 
ființă zone eliberate de teroarea bandelor de „des
creierați", în care țăranii înarmați au putut lucra 
in liniște pământul. Marquetalia, o regiune de 
circa 5000 km3 a devenit una din primele zone 
de acest fel.

O înțelegere încălcată

FACULTĂȚI ÎNCHISE

F
acultățile de litere și filo
zofie de la Universitatea 
din Madrid au fost în

chise de autoritățile spaniole 
sub motiv că mai multe sute 
de studenți au vrut să parti
cipe la „Adunarea liberă a 
studenților". Facultatea de li
tere a mai fost închisă timp 
de cîteva zile, ca urmare a 
manifestațiilor studențești de 
la 24 februarie.

Agenția France Presse a-

nunță pe de altă parte că pro
fesorul universitar, Augustin 
Garcia Calvo, de la Faculta- 
tatea de litere a fost pus în 
libertate după ce a fost reținut 
timp de trei zile de autorită
țile polițienești. (Calvo este 
unul dintre profesorii univer
sitari care s-au alăturat mișcă
rii revendicative studențești 
care cere acordarea de liber
tăți în universități).

Azi, alegeri în Franța

A
 stăzi are loc în Franța pri

mul tur de scrutin al ale
gerilor municipale, cel 

de-al doilea urmînd să se desfă
șoare la 21 martie. Campania 
electorală pentru aceste alegeri a 
luat sfîrșit vineri. Aproape 23 
milioane de alegători înscriși în 
liste sînt chemați să aleagă pen- 

j tru următorii sase ani pe consi
lierii municipali din aproximativ 
38 000 de localități.

Actualul scrutin capătă o mare 
importanță deoarece, pentru pri
ma dată, se pune în aplicare 
noua lege electorală. Aceasta 
prevede că în cele 159 de orașe 
cu peste 30 000 de locuitori, lis
tele de candidați se vor prezen
ta la cel de-al doilea tur de scru
tin fără nici o modificare, ceea 
ce înseamnă că listele sînt blo
cate. Noile prevederi au obligat 
partidele să întocmească listele 
și alianțele înaintea primului tur, 
ceea ce a determinat, de altfel, 
pe comentatorii politici să con
sidere că alegerile de duminica 
aceasta sînt un adevărat al doi
lea tur.

Caracterul politic al alegerilor 
municipale este întărit și de fap
tul că ele preced alegerile pre
zidențiale în cursul cărora ce
tățenii francezi ' 
tru prima dată 
prin vot universal, 
aceasta, trebuie 
Gaston Defferre, primarul so
cialist al Marsiliei, ca mărime al 
doilea oraș al Franței, care se va 
prezenta drept candidat la preșe
dinție, a suferit în urmă cu cî
teva săptămîni o înfrîngere, cînd 
o aripă a organizației din Mar-

vor alege pen- 
președintele 
Legat de 

amintit că

viom
2,2 la sută din întregul teritoriu al țării). Această 
împroprietărire s-a făcut fără a atinge pămîntu- 
rile moșierilor. In condiții naturale extrem de 
grele, un număr de țărani au defrișat și cultivat 
păminturi înainte acoperite de junglă și de ierburi 
înalte.

Dar guvernul conservator Perez, venit la putere 
în 1946, a pornit o acțiune fără precedent: a pus 
la dispoziția latifundiarilor armata pentru a aca
para de la țărani pământurile desțelenite. Țăranii, 
hotărîți să-și apere cu viața pământurile smulse 
cu truclă de la natură au luat armele în mîini și 
timp de șapte ani au rezistat cu succes atacurilor* 
conjugate ale armatei și bandelor de „forajidos" 
(descreierați) organizate de moșieri.

In condițiile înfrângerilor militare ale guvernu
lui conservator, un ofițer lipsit de scrupule și de
magog de ultima speță, Rojas Pinilla a răsturnat 
regimul, întinzînd pentru moment mina țăranilor 
partizani pentru a-i determina să depună armele. 
Stratagema i-a reușit în parte și după ce a de
zarmat unele detașamente de partizani a aruncat 
armata împotriva celorlalte. Artileria și aviația au 
bombardat regiuni întinse de junglă unde se cre
dea că sînt ascunși cei ce reușiseră să se sustragă 
arestărilor.

ln 1957 „generalissimul" — dictator Pinilla a 
fost răsturnat de o mișcare la care a participat 
cele mai diverse forțe politice ale țării, inclusiv 
partidele și organizațiile de stingă. După dobo- 
rirea regimului Pinilla, partidele liberal și con
servator care se dușmăneau de decenii și ale că
ror dispute politice erau tranșate adeseori 
mod singeros, au semnat, după cum scria o re
vistă mexicană „cel mai antidemocratic acord pe 
care l-a cunoscut vreodată America Latină: 
funcțiile politice și cele guvernamentale sînt re
partizate în mod egal pe 16 ani între cele două 
partide, iar locul de președinte al republicii trece 
pe rind de la liberali la conservatori. Adunarea 
constituantă a legiferat această tranzacție..."

ln primii ani după răsturnarea dictaturii lui 
Pinilla, armata a încetat atacurile împotriva re
giunilor pământurilor desțelenite de țăranii parti
zani. Miliția țărănească organizată in aceste zone 
a reușit să facă față cu succes bandelor de „fo
rajidos".

Climatul de securitate a vieții și muncii țăra
nilor existent în Marquetalia și în alte zone ase
mănătoare a început însă să fie tulburat cînd 
autoritățile, încâlcind înțelegerea cu zonele ocu
pate de țărani, a trecut la operațiuni militare me
nite să le smulgă pămînturile obținute cu atîta 

■ greutate. Prima acțiune de acest fel a fost de
clanșată împotriva Marquetaliei. Dar țăranii au 
pus din nou mina pe arme și de aproape un an 
se apără cu îndârjire.

Tot mai multe personalități columbiene, oa
meni politici, reprezentanți ai organizațiilor obș
tești cer cu insistență încetarea operațiunilor îm
potriva Marquetaliei

I. CRĂCIUN

in
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silia a partidului socialist — 
S.F.l.O. — s-a desprins, încheind 
alianțe cu comuniștii. Această 
acțiune reprezintă un protest îm
potriva faptului că, deși Defferre 
se va prezenta la alegerile prezi
dențiale drept candidatul forțe
lor de stânga, el a încheiat la 
actualele alegeri alianțe cu par
tidele de dreaptă — M.R.P. și 
independent. Iată de ce agenția 
France Presse consideră că scru
tinul din Marsilia constituie 
„punctul cald" al alegerilor mu
nicipale. Poziția adoptată de 
~ '' — „„„ —„„„.a acorduri- 

încheiate la_Paris de uiți 
cu Parti- 
Este de

Defferre este contrară 
lor 
conducători ai S.F.l.O. 
dul Comunist Francez, 
remarcat că S.F.l.O. s-a împărțit, 
după împrejurări locale în ali
anțe fie cu centru fie cu comu
niștii, dar caracteristic este 
numărul alianțelor încheiate cu 
comuniștii este de două ori mai 
mare decît al celor încheiate cu 
partidele de centru.

Alegătorii au în față trei 
puri de liste principale care 
glindesc coalițiile încheiate : lis
ta uniunii democratice alcătuită 
din Partidul Comunist Francez, 
partidul socialist — S.F.l.O.,
P.S.U și, în unele locuri, radi
calii. Lista centrului este for
mată din partidele M.R.P., inde
pendent și în unele cazuri, 
S.F.l.O. Lista U.N.R., este com
pusă din membri ai partidului 
gaulist, din independenții conduși 
de Giscard D’Estaing și din 
personalități locale.

ca

ti-
o-

G. DASCAL
corespondentul Agerpres la Paris

Unde se ascund Borman și Mengele?

ger- 
care 

corn- 
co-

j săsinarea. criminalului de 
război Herbert Cukurs 
de către agenți miste

rioși și extinderea cercetărilor 
întreprinse de Poliția interna
țională (Interpol) în statul Sao 
Paulo pare să fi stîrnit panică 
in rîndurile refugiaților 
mani din Brazilia, dintre 
sute au un trecut nazist 
promițător" — transmite
respondents din Brazilia al 
agenției France Presse.

Ultima descoperire făcută 
este arestarea în portul San
tos a unui german Alfred 
Trenker, aflat în posesia unui 
pașaport argentinian fals — 
pe numele Carlos Rodrigues 
— în momentul cînd încerca 
să se îmbarce pe o navă pen
tru a părăsi țara. In cursul 
anchetei s-a stabilit că Tren
ker era în realitate fostul ofi-

țer nazist SS Detlev Sonnen
berg. El a relatat cum a fugit 
din Germania la terminarea 
războiului și a ajuns în Brazi
lia după ce s-a ascuns mai iu
tii într-o mînăstire spaniolă 
în haine de călugăr. Sonnen
berg a făcut și unele dezvălu
iri privind situația unor foști 
criminali de război naziști. 
Astfel, el a declarat că Martin 
Borman, fostul locțiitor al lui 
Hitler, se găsește în prezent 
în Brazilia unde se 
sub un nume fals, după ce 
printr-o operație și-a schimbat 
complet fizionomia. Pe de altă 
parte, Sonnenberg a spus că 
s-a întîlnit de două ori în 
Paraguay cu Joseph Mengele, 
autorul sinistrelor experiențe 
medicale în lagărele de con
centrare naziste, unde acesta 
„beneficiază de protecția re
gimului Stroessner" și l-a re
văzut în Uruguay.

ascunde

Descoperirea mormintului

lui Arhimede
rpiarul „Gior-
/j nale d’Italia" 

anunță că un 
arheolog italian a 
descoperit, în apro
piere de Siracuza, 
mormântul lui Arhi
mede. Descoperito
rul, prof. Salvatore 
Ciancio, a declarat 
că, după o studiere

atentă a acestui 
mormânt, caracte
risticile sale coincid 
cu descrierea pe 
care a lăsat-o în a- 
cest sens Cicero. In 
anul 75 î.e.n., Cice
ro, care era chestor 
în Sicilia, a desco
perit, mormântul 
marelui matemati-

cian și fizician șira- 
cuzan, care a murit 
în anul 212 î.e.n. 
Prof. Ciancio a re
marcat că mormîn- 
tul este bine.conser
vat, deși se observă 
că în timpuri foarte 
îndepărtate a mai 
fost cercetat.


