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Un amator de ocupații ine
dite care ar studia filă cu filă 
dosarele de divorț ar putea, 
în cîteva cuvinte, să creio
neze măcar aproximativ por
tretul moral al fiecăruia din 
cei doi „eroi“ai unei căsnicii 
ajunsă la bara judecății. Hîr- 
tia, inexpresivă și străină, as
cunde trăsături de caracter, 
principii de viață, drame sau 
pur și simplu niște întîmplări, 
de-a dreptul incredibile.

După ce a semnat actul de 
căsătorie sub privirile festive 
ale rudelor și prietenilor, An
drei M. și-a părăsit soția cu 
florile în brațe, chiar pe 
rile sfatului popular, 
„mire“, Gheorghe A., a 
totuși, o zi cu soția, după 
a făcut cerere de divorț, 
poți să spui despre asemenea 
soți ? Ce calificative să dai 
„operativității" cu care trec

scă- 
Alt 

stat, 
care 

Ce

tineretului
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PREFAȚA LA 
UN SCHIMB

EXPERIEN TA
u de mult, la Baia 
Mare, s-au întrunit 
reprezentanți ai celor 
mai de seamă între
prinderi industriale 
din regiunea Mara
mureș : directori și 
ingineri șefi, preșe
dinți ai comitetelor 

de sindicat, secretari ai comitetelor 
U.T.C. și responsabili ai cursurilor 
de calificare și ridicare a calificării. 
Aproape patruzeci de unități econo
mice și-au dat întîlnire într-un 
amplu dialog care a analizat și_ a 
stabilit căile de ridicare a calificării 
muncitorilor la nivelul cerințelor 
actuale ale producției. Pe de altă 
parte, consfătuirea aceasta a însem
nat și un bun prilej de realizare a 
unui alt dialog, acela al colaborării 
fructuoase între cei doi factori care 
au inițiat acțiunea respectivă : Con
siliul regional al sindicatelor și 
Comitetul regional Maramureș al 
U.T.C.

Atît informarea cit și intervențiile 
celor mai mulți vorbitori s-au refe
rit cu precădere la organizarea și 
desfășurarea cursurilor de pregătire 
profesională existente în cadrul 
exploatărilor miniere și întreprinde
rilor forestiere — unități care deter
mină specificul industrial al regiunii.

A fost scos în evidență 
faptul că multe conduceri 
întreprinderi, sprijinte efectiv de 
comitetele sindicale și U.T.C., 
acordat atenție 
nării calificării 
organizarea de 
și simpozioane.
fost amintite frecvent numele unor 
întreprinderi ca: exploatările mi
niere Săsar, Herja, Băiuț, întreprin
derea forestieră Sighet, Combinatul 
chimico-metalurgic Baia Mare, Uzi
na Unio Satu-Mare, care au obținut 
rezultate demne de relevat pe linia

îmbunătățirii continue a procesului 
calificării profesionale a muncito
rilor. Consfătuirea a remarcat fap
tul că în aceste unități pregătirea 
profesională nu a fost limitată nu
mai la cursuri; aici s-au folosit, în 
raport cu cerințele producției, for
mele cele mal potrivite : lectorate 
tehnice, cicluri de conferințe, 
informări tehnico-științifice, con
cursuri ale tineretului pe teme pro
fesionale și altele. în momentul de 
față, la nivelul regiunii, sînt orga
nizate 144 cursuri de calificare, 
cursuri de ridicare a calificării 
46 de specializare care cuprind 
total 11 700 muncitori, tehnicieni 
ingineri.

D. MATALÄ
corespondentul „Scîriteii 

tineretului" pentru regiunea 
Maramureș

(Continuare în pag. a V-al

Imperativ în agricultură

lor din România. în prezent, in 

țoale orgtsnizațiiîc sindicale din

ÎNTREȚINEREA
CULTURILOR

Tot el, mecanizatorul Va- 
sile Ciocîrlan a pregătit a- 
ceastă „țesătură“ cu rindu- 
rile perfect drepte. Acum, 
la • lucrările de Întreținere a 
culturii de floarea soarelui 
pe ogoarele cooperativei 
agricole din Călugăreai, re
giunea București, poate să 
realizeze zilnic viteza 

lucru planificată.

i ndată după 
terminarea în- 

sămînțărilor, 
gospodăriile a- 
gricole de stat 
au trecut la în
treținerea cul
turilor prăși- 
toare. Folosind,

numărul mare de mașni și 
utilaje de care dispun, meca
nizatorii 
lucrare 
100 000 
porumb 
Pe suprafețe importante se 
aplică în acest an prășitul 
chimic, prin folosirea ierbici- 
delor.

Lucrările de întreținere a 
culturilor au fost executate 
pe cele mai mari întinderi în 
unitățile trusturilor G.A.S. 
Călărași, Constanța, Brăila și 
Ploiești, unde și însămînță- 
rile s-au făcut mai devreme 
decît în alte părți ale țării.

★
Țăranii cooperatori și me

canizatori din regiunea Plo
iești, care au terminat în 
timpul optim semănatul po
rumbului și al celorlalte cul
turi de primăvară, execută în 
prezent prașila I. Pînă acum, 
această lucrare a fost făcută 
pe mai mult 
din suprafața cultivată 
sfeclă de zahăr și pe 82 la 
sută din cea însămînțată cu 
floarea-soarelui. In unitățile 
agricole din raioanele Mizil, 
Buzău și Ploiești, unde aceste 
culturi s-au dezvoltat bine, 
prima prașilă a fost terminată.

(Agerpres)

au executat această 
pe mai mult de 

hectare cultivate cu 
și floarea-soarelui.

de 95 la sută
cu
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DIVERSIFICAREA
Șl CALITATEA

Examenele se pregătesc în

fiecare zi (In

PRODUCȚIEI

de la „sfat“ la tribunal ? Cu- 
vîntul neseriozitate e mult 
prea inexpresiv...

în fața instanței judecăto
rești, unul dintre cei doi pro
tagoniști ai „jocului de-a va
canța" (un soț, care se vrea 
„spiritual“ ne-a declarat că 
cele cîteva luni de căsnicie au 
însemnat pentru el o „vacanță 
prost organizată"1) și, uneori, 
amîndoi suferă de o ciudată 
amnezie sufletească care le 
șterge din memorie lunile sau 
anii de căsnicie, se privesc 
dușmănos sau indiferent, 
din sălile tribunalelor 
bucurie meschină de a fi 
zolvat, în sfîrșit, situația 
bertății“ lor. Ies calmi și zîm- 
bitori ca de la un tîrg pe care 
l-au încheiat favorabil.

★
Inginerul F. L. A. ieșise de 

la tribunal furios și nemulțu-

Ies
cu

re-

mit: In calea „libertății" lui 
se puseseră nu numai soția și 
copilul (care nu împlinise un 
an), dar și propria lui mamă, 
mătușile, vecinii.

— Nimeni nu mă înțelege... 
(e dispus la confesiuni proas
pătul depunător de cerere de 
divorț!) Cei șase ani de căs
nicie au fost pentru mine un 
calvar...

— Dar ai fost un erou re- 
zistînd gtîta 1

Ce fel de erou ?
El era student în anul II și 

ea în ultimul an al facultății 
de matematici. Dragostea a 
fost fulgerătoare. Cerută în 
căsătorie, ea a chibzuit mai 
serios: nu aveau încă o situa
ție materială stabilă, mai erau 
cîțiva ani pînă ce și el avea 
să lucreze ca salariat... I-a co
municat băiatului îndoielile 
ei, i-a propus să mai aștepte

pînă vor fi amîndoi indepen
denți din punct de vedere fi
nanciar. El a amenințat-o că 
se sinucide. întreaga lui fami
lie a venit s-o implore să nu-l 
nenorocească refuzîndu-l.

Ce declară el acum ?
— A fost o interesată... Nu 

avea buletin de București, 
voia și repartiție în Capitală 
își „reamintește" scîrbit ingi
nerul F.

— A obținut-o ?
— La început, nu... Mai tir- 

ziu, prin transfer...
Trei ani de zile singurii bani 

ai familiei îi cîștiga ea. S-a 
zbătut să vină în București 
pentru a fi aproape de soțul 
ei, încă student, pentru a-l 
ajuta, a-l scuti de griji... Dă
dea meditații, făcea mîncare, 
spăla, din cînd în cînd (foarte 
rar însă fiindcă el își pregă-

tea examenele) mergeau 
cîte un film sau teatru.

— Din primele luni au 
ceput discuțiile, continuă 
F. L. A. Era o fire închisă, 
aflasem despre ea lucruri care 
nu-mi conveneau... Era ge
loasă, nu mă puteam întîlni cu 
prieteni, cu colegi de facul
tate...

— De ce n-ai divorțat 
atunci ?

— N-aveam unde să plec... 
Trebuia totuși, să-mi termin 
facultatea... Singur, nu știu 
cum m-aș fi descurcat...

Și cină a terminat-o, proas
pătul inginer a fost repartizat 
la Bicaz. Nu s-a dus, sau s-a 
dus doar pentru o lună, două, 
n-are importanță. A stat încă 
un timp sub ocrotirea mamei 
și a soției... A venit profesor 
la Oltenița, aproape de casă. 
Venea obosit de pe navetă, se

odihnea, se plimba. Mama lui 
se mira că nora cară singură 
alimente, kilograme întregi de 
provizii pentru iarnă.

— Lasă-l mamă, e obosit, 
eu m-am obișnuit...

Apoi soția a vrut să facă un 
copil. El voia însă mașină. 
Disputa a durat un timp pînă 
cînd mama lui le-a promis o 
sumă de bani pentru mașină, 
cu condiția să aibe un nepot...

— Nici n-am știut de copil 
— afirmă F. L. A. Situația 
era și așa foarte încordată, 
numai asta ne mai lipsea...

— Poate a vrut să te îmbu
neze, să te apropie mai mult 
de casă...

— Da de unde! E o egoistă, 
o interesată, nu s-a gîndit de
cît la fericirea ei...

Intr-adevăr, a crește un 
copil în loc de a te plimba cu 
un Fiat înseamnă... egoism 1 
Inginerul venea ,tot mai rar 
pe acasă ; „deplasări“ pe mun
te cu colegii, „repararea“ unui

GALINA BÄDULESCU

(Continuare in pag. a V-a)

a Brașov, a a- 
vut loc de cu- 
rînd consfă
tuirea con
structorilor de 
tractoare. Pro
blemele esen
țiale puse în 
discuție au fost

cele referitoare la diversifi
care, în actualul cincinal, al 
tipurilor de tractoare și îm
bunătățirea continuă a cali
tății lor, sarcini de mare răs
pundere izvorîte din directi
vele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. Participanții la Con
sfătuire au subliniat faptul că 
întrecerea socialistă a luat un . 
puternic avînt în acest prim 
an al noului cincinal. Angaja
mentele în cinstea aniversării 
partidului au fost înde
plinite și depășite. Pe primul 
trimestru producția globală a 
fost realizată în proporție de 
100,5 la sută, producția mar
fă 100,8 la sută, iar producti
vitatea muncii 100,2 la sută, 
în cadrul consfătuirii s-a a- 
preciat că rezultatele bune 
sînt urmare a unei mai bune 
organizări a producției pe linii 
tehnologice în flux, automati
zării și mecanizării procesu
lui tehnologic, introducerii 
metodelor de așchiere rapidă 
a metalelor, folosirii liniilor 
automate cu transfer la arbo
rele complex, utilizării pe

scară largă a mașinilor șl a- 
gregatelor semiautomate.

O experiență valoroasă s-a 
acumulat în activitatea de 
cercetare în domeniul con
strucțiilor de tractoare, de 
proiectare și construcție a u- 
nor mașini și 
înalt randament 
necesare utilării 
mai în ultimii 5 
au fost proiectate și construite 
120 de agregate de mașini. 
Colectivele de specialiști al
cătuite la nivelul uzinei au 
soluționat importante proble
me tehnice ridicate de pro
ducția sectoarelor. Printre al
tele, a fost redus numărul 
sortimentelor de oțeluri ne
cesare fabricării pieselor de 
la 64 la numai 24 de sorti
mente, îmbunătățind astfel 
calitatea produselor în sec
țiile forje și tratamente ter
mice. Același colectiv de spe
cialiști întreprinde în prezent 
studii în vederea micșorării 
sortimentelor de scule, dispo
zitive, verificatoare, astfel e- 
conomisind numai pe această 
cale în 1966 85 400 ore de
proiectare și 225 940 ore de 
muncă în sculerie, a căror va
loare se ridica la circa 
5 600 000 lei economii supli-

agregate de 
și precizie 

uzinei. Nu- 
ani în uzină

LAL ROMULUS

(Continuare tn pag. a V-a)



Pentru sănătatea
omului

Peisajele naturale 
atît de atrăgătoare din 
jurul Băii-Mari s-au 
retras parcă de curînd 
pentru a face loc unui 
element nou : o clă
dire impunătoare, înal
tă de 5 nivele, cu care 
ochiul omului încă 
nu s-a deprins. Fațada 
clădirii rivalizează în 
eleganță și suplețe cu 
Nord-hotelul bucureș- 
tean. înaintea scărilor 
de la intrare încă se 
mai udă pămîntul pen
tru a prinde temeinic 
puieții de brazi abia 
plantați și spațiile 
verzi în perspectivă, 
în interior, holul, care 
te cuprinde deodată 
din toate părțile, sea
mănă cu foaierurile 
unora dintre cele mai 
mari teatre, creîndu-ți 
impresia că te afli 
într-un lăcaș de cul
tură. Sus de tot, la 
etajul al V-Iea, un
de te afli la ace
eași înălțime cu

dealul din vecinătate, 
terasa care se întinde 
pe toată lungimea clă
dirii este aidoma cu 
cele ale marilor res
taurante din orice 
parte a țării.

Edificiul care întru
nește toate aceste ca
lități și obligă la ase
mănările amintite mai 
sus esLe noul spital 
de boli pulmonare din 
Baia Mare, recent ter
minat; unica construc
ție de acest gen din 
țară și una din cele 
mai bine utilate uni
tăți, dispunînd da o 
impresionantă apara
tură medicală. De-a 
lungul coridoarelor 
încă se mai simte mi
rosul de vopsea proas
pătă, iar ușile nu au 
încă imprimate in
scripțiile a ceea ae va 
fi în spatele lor. Sa
loanele, toate cu cîte 
2 și 3 paturi, mobilie
rul în întregime nou,

secțiile prin care treci, 
totul constituie de fie
care dată o nouă do
vadă a bunului gust.

Discutînd cu tova
rășul director Nicolae 
Rujdea, aflăm alte cî- 
teva amănunte demne 
de . reținut : spitalul 
dispune în total de 
400 de încăperi avînd 
o capacitate de 225 
paturi. El va fi deser
vit de peste 300 cadre 
medico-sanitare din 
care o mare parte ti
nere. Un sector im
portant al activității 
acestei mari instituții 
va fi destinat cercetă
rii științifice.

în prezent, spitalul 
se află în faza ultime
lor pregătiri în vede
rea dării sale în folo
sință. Este o nouă dò- 
vadă a grijii manifes
tate în patria noastră 
pentru sănătatea omu
lui!.

D. MATALĂ
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Librărie volantă pe b-dul Republicii din Capitală

M

...„Ziua ce zidea, noaptea 
se surpa

Manole, Manole, meștere 
Manole"

Mi-am reamintit aceste ver
suri, din cunoscuta legendă a 
Mînăstirii Curtea de Argeș, 
cînd am mers cu tinerii de .la 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini la muncă pa
triotică pentru amenajarea ba
zei sportive I.T.B. Floreasca. 
Mai fuseserăm și săptămîna 
trecută. Atunci ni s-a spus că 
avem de executat gropi pen
tru 
fost 
zut 
noi 
nul 
cîteva ore mă gîndesc cum 
să rezolv această problemă. 
Dacă eram însurat, procedam 
ca meșterul Manole, dar așa... 
Am propus unui tînăr, prieten 
al meu, să-și sacrifice el ne
vasta. Știți ce mi-a răspuns ? 
„Poate să-i iasă în cale nu un 
lup, ci o haită întreagă, tot 
vine să-mi aducă de mîncare. 
Pot să apară în drumul ei ba
lauri, cu și fără șapte capete, 
tot nu o abat din cale, dar 
dacă îi apar în față fîș-fîșuri, 
sînt pierdut; acolo rămîne, în 
fața magazinului." Deci, nu 
merge nici așa. Ar mai fi o 
singură variantă: Comitetul 
raional 30 Decembrie al U.T.C. 
să stabilească cu mai multă 
grijă frontul de lucru pentru 
noi, tinerii care venim, cu 
multă plăcere, la acțiunile de 
muncă patriotică. Nu de alta, 
dar nu vrem să fie creată și 
legenda... bazei sportive I.T.B. 
Floreasca.

Din septembrie anul trecut 
sînt elev de liceu. Nu mă în
trebați cum procedez de înti
neresc așa repede, că nu vă 
spun. E un secret al meu. Sînt 
elev la Liceul nr. 5 din Cra- 
iova. Clădirea a împlinit 8 luni 
de cînd a fost dată în folo
sință. învăț într-o școală nouă,

plantat pomi. Mare ne-a 
surpiza cînd am va
că gropile făcute de 
erau astupate și tere- 
nivelat ca-n palmă. De

într-o clasă frumoasă și fac 
sport pe terenul din curte. Eu 
sînt centru înaintaș. Pe tere
nul cu pricina a fost pusă 
zgură neagră, care arată mai 
bine-zis a negru de fum. Și 
dacă joci fotbal trebuie să dai 
și cu capul în minge, nu numai 
cu piciorul. Mingea e neagră 
de așa-zisa zgură, culoare pe 
care o capătă și chipurile 
noastre. După 90 de minute 
nu mai arătam ca un centru

dublă). O.C.L.-ul a luat tele
vizorul și l-a reparat. După 
o asemenea operație l-am mai 
reparat de 5 ori. Iar o sesizare, 
iar vine tehnicianul (1 aprilie) 
să-l repare (a opta oară dom-

AȘTEPT
RĂSPUNS

înaintaș, ci ca un veritabil 
homar. O dată, cînd am ajuns 
acasă mama nu m-a recunos
cut. Eu sînt fiul tău, i-am 
spus !

Ce spui tu, copile, 
Costică-i departe.
El cu-a lui crampoane 
La... picioare bate.

Mamă, am strigat. Dacă o 
singură dată mă mai confunzi 
cu Năftănăilă, care în 5 mi
nute a cotonogit trei adver
sari, mă las de fotbal 1 Și cum 
mama mi-a promis că nu mă 
mai jignește niciodată, rămîn 
în continuare centru înaintaș. 
Dar cum rămîne cu zgura nea
gră ? tovarășe director, vedeți 
dv., poate o mai exista și 
altfel de zgură, care să nu ne 
mai „bronzeze".

Acum, iar m-am făcut mare. 
Am nevastă, copil, soacră și... 
televizor. Cu soacra mă împac 
bine, cu televizorul însă... Ne
norocirea mi se trage din ziua 
de 27.1.1966 cînd, de bună voie 
și nesilit de nimeni, m-am pre
zentat la Magaziunl nr. 9 din 
Brașov și am cumpărat tele
vizorul E. 47 seria 1 149. Erau 
două cu această marcă, dar 
eu l-am preferat pe cel care 
mai și mergea. Ajuns acasă 
l-am izolat, i-am pus antenă, 
am învîrtit butonul și... avea 
imagine, sonorul se cam au
zea, dar asta numai 15 minute, 
apoi s-a făcut liniște. Am a- 
lergat la Cooperativa tehnică 
unde era trecut în garanție.

Carnet

cinematografic

Cadru din filmul „Atentatul’

CINEMATOGRAFE
HAIDUCII — cinemascop

rulează la Patria (orele 10i 
12,15: 14,30: 16,45: 19:
21,15). București (orele 9,15: 
11,30: 13,45: 16,30: 18,45:
21) — completare 1 MAI 
1966. In programul viitor 
NU SINT COPACI PE 
STRADA > Melodia (orele 
9,30 i 11,45: 14: 16.15, 18,30: 
20,45) — completare ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. 
Flamura (orele 9,15; 11,30: 
13,45: 16: 18,15: 20,30).
Completare 1 MAI 1966.

GENTLEMENUL DIN COCO- 
DY

rulează la Republica (orela

de tu ești Pete, nu-ți sînt 
mamă eu I

Desene de NEAGU RADULESCU

Foarte operativi, tovarășii 
aici l-au reparat și tot atît 
operativ (15 minute de func
ționare) s-a și defectat. M-am 
dus tot o fugă la O.C.L. Me- 
talo-Chimice să aduc la cu
noștință cele petrecute. Am 
spus chiar că refuz acest apa
rat din mai multe motive : 
are sonorul minus și trei re
zistențe în plus, ceea ce în
seamnă că a fost folosit și 
chiar reparat. Are două cer
tificate de garanție : unul cu 
seria nr. 1 149 și celălalt cu 
seria nr. 18 061 (probabil din 
această cauză avea imagine

de 
de

nule...). Am spus la O.C.L. că 
am suficientă mobilă în casă, 
dar n-am televizor. In con
cluzie, nu am nevoie de un 
aparat surdo-mut. Acum știți 
ce a devenit televizorul meu ? 
obiect de licitație. Așa mi-a 
comunicat cooperativa. Direc
torul O.C.L. a spus că pe el 
nu-l interesează. L-am cum
părat să fiu sănătos. Un fel 
de... mortul de la groapă nu 
se mai întoarce (cum spuneam 
noi cînd eram mici). Deci, de 
la 1 aprilie, televizor nu mai 
am (așa păcăleală mai zic și 
eu), rate plătesc, abonament

de asemenea, iar timpul liber 
mi-l împart între O.C.L. și 
cooperativă. Acasă viu la ora 
21,00, cînd se închid magazi
nele. întrebarea la care aștept 
răspuns e următoarea : Tova
răși de la O.C.L., de la Coope
rativa de reparații, de unde 
mai vreți dv., care este me
toda cu care reușiți să îmbol
năviți oamenii de astenie, să-i 
purtați pe drumuri, să le faceți 
zile fripte ? Explicați-o cît mai 
pe larg, ca să învețe și alții 
cum să... n-o folosească.

în 
niște 
aș dori 
gent și mai ales să fie 
vingătoare. Nu ca acela primit 
de la Comitetul pentru Cultură 
și Artă al raionului Rădăuți. 
Am sesizat că tinerii din co
muna Frătăuții Noi doresc să 
participe la o activitate cultu
rală bogată, multilaterală, dar 
Căminul cultural e mai mult 
încuiat. Iată și ce ne răspunde 
într-un... referat, inspectorul 
metodist Ticaliuc Ion. „Din 
discuțiile purtate cu președin
tele sfatului popular comunal 
a reieșit, pe bună dreptate, 
că la căminul cultural nu 
există o formație de teatru, 
din lipsa de preocupare a di
rectoarei căminului cultural... 
Din cele discutate a reieșit că 
trebuie să se revadă stilul de 
muncă al 
ducere al

Adică... 
a plecat, 
varășe inspector metodist, nu 
era nevoie să vă obosiți pînă 
în comuna cu pricina 1 Că ați 
trecut prin această comună 
sînt sigur, dar mai vreau să 
aflu... ce a rămas pe unde ați 
trecut ? Mai aștept, deci, un 
răspuns

încheiere, 
răspunsuri pe 

; să le primesc

aștept 
care 
ur- 

con-

consiliului de con- 
căminului cultural“, 
a venit, a văzut șl... 
Pentru aceasta, to-

Costică Rezolvă-Tot 
pentru conf.

GH. NEAGU

(după scrisorile co
respondenților volun
tari: G. Aurelian, Pa- 
vel Hărănguș, Albu 
Haralambie, V. Du

mitru, G. Zoltan).
„Te pregătești pentru.concursul 

de triciclete de la 1 Iunie ?

Foto AGERPRES

veniment bine
cunoscut al ce
lui de al doilea 
război mondial 
— atentatul Îm
potriva gau- 
leiterului hitle- 
rist al Boemiei 
și Moraviei,

obergruppeniuhrerul von 
Heydrich, soldat cu moar
tea acestuia, a stirnit la
vremea sa o turibundă ac-
țiune de represalii dusă de 
cotropitorii naziști împotri
va populației pașnice. Eve
nimentul și-a găsit locul In 
nenumărate opere literare, 
dramatice și cinematogra
fice, represaliile care au cul
minat — după cum se știe — 
cu raderea de pe suprafața 
pămintului a satului Lidice 
conferind mai tirziu artei
cehe, inspirate de eveni
mentele războiului, un tra
gism cu totul aparte. Cu 
mai mulți ani in urmă am 
văzut și aplaudat un film, 
realizat de regizorul Jiri 
Krejcili după un scenariu 
de Jan Drda (nume de re
zonantă în arta contempo
rană a tării prietene) care 
iși propunea să arate con
secințele dramatice ale aten
tatului. Sute de oameni paș
nici, bătrini și copii, au fost
duși in țața plutoanelor de
execuție fără altă vină de-

Atentatul
cit aceea de a ti locuitori 
ai Pragăi — unde s-a comis 
atentatul — sau ai satului 
Lidice, de unde se bănuia 
că ar ti originar unul din 
atentatori.

Filmul pe care îl vedem 
acum pe ecrane aduce un 
valoros prolog filmului lui 
Krejcik Mai intii și întîi el 
stabilește adevărul istoric 
asupra atentatului, tncepind 
ca un film de aventuri, „A- 
tentatul“ ne introduce in 
culisele spionajului hitlerist, 
in rivalitățile dintre Af,wbe- 
rul (serviciul de spionaj al 
armatei) condus de amiralul 
Kanaris și Gestapo. Anumite 
interese ale spionajului bri
tanic cereau ca von Hey- 
drich — unul dintre promo
torii ideii de unire a celor 
două servicii secrete sub 
conducerea Gestapoului — 
să fie suprimat înainte de 
realizarea acestui plan. So
luția ? Se recurge la grupul 
de ofițeri cehi aflați în re
fugiu în Marea Britanie. 
Cițiva ofițeri sînt prin ur
mare pregătiți și lansați cu 
parașuta în Cehoslovacia 
avind misiunea expresă de

a-l ucide pe guvernatorul 
fascist. Filmul reușește să 
redea cu realism dezacordul 
dintre aventurismul unei a- 
semenea acțiuni și intere
sele mișcării de rezistență 
din interior. Partizanii înțe
leg că un asemenea act nu 
va rezolva nici una din pro
blemele vitale ale poporului, 
ci, dimpotrivă, va duce la o 
accentuare a violențelor, la 
represalii nemiloase și în
cearcă să-i convingă pe ofi
țerii parașutați să renunțe 
la planul lor riscant. Drama 
ofițerilor patrioți începe 
abia acum, în momentele 
cînd înțeleg urmările ges
tului lor, dar nici nu-l pot 
ocoli. Este în această ne
putință ceva din dramele ce 
sfîșiau cîndva sufletele eroi
lor lui Racine sau Corneille, 
aflați în dileme sufletești 
de nerezolvat. Filmul pre
zintă cu rigurozitate, mer- 
gînd pînă la detaliu, pregă
tirea și momentul atentatu
lui. iar apoi, lupta dispera
tă a celor cițiva patrioți în
tr-o catedrală, dați pradă 
naziștilor printr-o trădare.

Evenimentele amintite au o 
gradație cinematografică 
savantă — regizorul Jiri 
Sequens (a mai realizat 
„Evadare din umbră", „Moar
tea în insula de zahăr“, „Al 
nouălea nume“) realizind în 
această privință imagini a- 
proape antologice printr-o 
abilă ingemînare a mijloa
celor filmului jucat cu cele 
ale documentarului. Filonul 
dramatic al filmului rămîne 
însă în zbuciumul interior 
al patrioților din grupul care 
realizează atentatul, în tra
gismul înțelegerii că reali
zează un act pe undeva ab
surd, care nu servește miș
cării de rezistență din inte
rior — von Heydrich fiind 
înlocuit foarte simplu de un 
gauleiter la fel de sîngeros.

Tocmai pentru acest fapt 
filmul se și bucură de un 
meritat succes, el fiind dis
tins, după cum se știe, cu 
Medalia de aur a Festivalu
lui internațional al filmului 
de la Moscova.

ATANASIE TOMA

imagine ?
UN NOU CONCURS

ORGANIZAT DE

^Scintela 
tineretului

ORGAN CtNTRAl Al UNIUNII flNIRlîUlUI COMUNI51

Chipul țării s-a schimbat mult în anii construc- 
ției socialismului. Mîna harnică a oamenilor muncii, 
conduși de partid, a îmbogățit peisajul patriei cu 
uzine și fabrici, cu noi cartiere de locuințe care 
înfrumusețează orașele și satele României. O dru
meție prin toate regiunile țării oferă tînărului sur
priza unor impresionante înnoiri. Vă propunem, 
dragi cititori, o asemenea drumeție. în zilele urmă
toare vom publica în paginile ziarului fotografii 
reprezentînd uzine și combinate, centre industriale 
noi, orașe și construcții înălțate în anii socialismu
lui, imagini din minunatul peisaj al țării.

Cititorii sînt chemați să recunoască aceste 
construcții și peisaje și să relateze pe scurt ceea 
ce cunosc și consideră caracteristic pentru ace
ste locuri și realizări fără ca dimensiunea co
mentariului la o imagine să depășească o filă 
de text.

Concursul este deschis tuturor cititorilor zia
rului nostru. în perioada 15 mai — 15 iulie, în 
care se va desfășura concursul, „Scînteia tinere
tului“ va publica de două ori pe săptămînă ima
gini pe care participanții la concurs vor trebui 
să le recunoască. Imaginile vor fi însoțite de un 
cupon de participare la concurs (în total 15 cu
poane, numerotate de la 1 la 15).

Fiecare răspuns, însoțit de cuponul de partici
pare publicat în ziar, trebuie trimis prin poștă re
dacției cu mențiunea: PENTRU CONCURSUL „CU
NOAȘTEȚI ACEASTA IMAGINE?" cel tîrziu 
după 10 zile de la publicare. (Dacă ștampila oficiu
lui de la care se expediază răspunsurile indică o 
depășire a termenului de 10 zile de la apariția ima
ginilor, plicul se anulează). A nu răspunde la una 
din imagini nu înseamnă însă a pierde dreptul de 
participare la concurs, ci doar a totaliza un număr 
mai mic de puncte la sfîrșitul desfășurării lui. Ca
litatea răspunsurilor va fi apreciată de un juriu 
care va acorda fiecărui răspuns corect (pentru re
cunoașterea imaginii) cîte 5 puncte, iar în plus 
pentru amănuntele relatate — amănunte pe care 
participantul la concurs le consideră caracteristice 
acelor locuri și realizări — se vor acorda cîte 1—5 
puncte. Cele mai bune răspunsuri vor fi publicate.

Pentru cele mai bune răspunsuri redacția 
noastră acordă următoarele premii:

@ 5 excursii 
in străinătate

■ 15 excursii in țară

■ Numeroase premii 
in obiecte
și abonamente la 

„Scinteia tineretului"

Pentru primul premiu — excursiile în străină
tate — participă numai concurenții care totalizează 
minimum 150 de puncte. Pentru premiul doi par
ticipă toți concurenții care au acumulat minimum 
100 de puncte. Pentru premiile în obiecte, participă 
toți concurenții care au acumulat cel puțin 50 de 
puncte.

în cazul în care cei care totalizează punctele ne
cesare celor trei categorii de premii vor fi mai nu
meroși decît totalul premiilor stabilite, cîștigătorii 
vor fi desemnați prin tragere la sorți.

In plus, redacția acordă, la jumătatea concursului,

5 PREMII SURPRIZĂ

Acestea se vor acorda, prin tragere la sorți, la 
care participă toți concurenții, indiferent de cali
tatea răspunsurilor trimise.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR : la concurs 
se poate participa trimitînd pentru fiecare apariție 
a imaginilor publicate în ziar cîte un singur cupon. 
Deci, maximum de cupoane pe care un concurent 
le poate trimite (însoțite de răspunsuri, desigur), îl 
reprezintă cele 15 pe care le însumează concursul.

(
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8,45; 10,45: 12.45, 14,45;
16,45, 19: 21,15).

OPERAȚIUNEA „1“
rulează ia Festival (orele 
10 , 12,45 ; 15,30 : 18,45 ; 21, 
orele 20 — grădină.

O CLASA NEOBIȘNUITA 
rulează là Victoria (orele 
9,30, 11,45, 14, 16,15: 18,30; 
20,45).în completare SUITĂ 
BĂNĂȚEANĂ. Lira (orele 
15,30: 18; 20,30). In comple
tare CARTIERE NOI IN 
BUCUREȘTI.

ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Luceafărul (orela

8,30: 11: 13,30: 16: 18,30;
21). în completare ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2.
Capitol (orele 9,45: 12,30;
15,15: 18, 20.45), Feroviar 
(orele 9, 11,45: 14,30: 17.15:
20), Excelsior (orele 10,15:
13,15^ 15,45; 18,30; 21,15),
Modern (orele 9,30; 11,45;
14; 16,30: 18,45: 21).

ADEVĂRATA FAȚĂ A FAS
CISMULUI

rulează la Central (orele 9i
11,45; 14,30; 17,15; 20,15).

AVENTURA
rulează la Grlvița (orela 9; 
12: 15; 18: 21), Tomla (orele 
9,30: 12,15: 15: 17.45: 20.30).

VERIFICAȚI-VĂ CEASUL — 
KATIUȘA — 2 SĂPTĂMÎNI 
ÎN YEMEN — CÎND IARNA 
TRIUMFA — VREAU SĂ 
ȘTIU TOT 41.

rulează la Timpuri noi (orele 
10—21 în continuare).

HAI, FRANȚA
rulează la Buzeștl (orele 10; 
13,30: 16: 18,30). In comple
tare. PICTORUL DIN PRA- 
GA. Flacăra (orele 10; 16;
18,15; 20,30). In completare 
STAȚIUNEA DE PRELU
CRARE A BALENELOR.

DARCLEE
rulează la Doina (orele 
11,30) 15,30; 18, 20,30). Pro
gram pentru copii ora 10 In 
fiecare zi, In completare 
ORAȘUL CARE IUBEȘTE.

A FOST CINDVA HOȚ — ci
nemascop —

rulează la Dacia (orele 9,30 
- 14 în continuare : 16,15:
18,30; 21) In completare 
RĂȘINARI

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele 
15,30 : 18 : 20,30 grădină. 
In completare, TÎRGURI ȘI 
IARMAROACE.

CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop —

rulează la Bucegl (orele 
9,30: 12,15: 15: 17.45: 20.30).

DRAGOSTE LA ZERO GRA
DE

rulează la Progresul (orele 
15, 17; 19; 21). In comple
tare, COTIDIENE.

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Crîngași (orele 
16 ; 18 : 20).

PARCAREA INTERZISĂ
rulează la Gloria (orele 9,30
11.45; 16.15, 18,30: 20,45).
In completare. SECRETUL 
TRECUTULUI,

LA PORȚILE PĂMINTULUI 
— cinemascop —

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15: 20,30). In completare, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT. 
Popular (orele 16, 18,15;
20,30), Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30), duminică ora 
13 completare, IVAN FU- 
NEV.

INSPECTORUL
rulează la Floreasca (orele 
10; 12,30; 15,30; 20,30). In

completare CARTIERE NOI 
1N BUCUREȘTI.

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30: 20). In
completare, ORIZONT
ȘTIINȚIFIC NR. 1.

DESENE SECRETE
rulează la Vitan (orele 16— 
18). In completare, LIPSA 
DE APĂ.

DUPĂ MINE, CANALII — ci
nemascop —

rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,30).

DEPĂȘIREA
rulează la Munca (orele 
13,30; 16; 18,30: 21). In com
pletare, ȘI ACUM PUTINĂ 
GIMNASTICĂ.

Televiziune
JOI 12 MAI

19 : Telejurnalul; 19,15 ;
„Ciopîrțilă" ; 19,30 : Actori
de seamă : Aristizza Roma- 
nescu; 20 : Trei tablouri pe 
săptămînă ; 20,15 : Studioul 
mic : Pasărea — piesă de Mi- 
loș Obrenovic; 20,45 ; Cro
nica discului; 21 : Album fol
cloric ; 21,30 : Film : comedia 
„Cum se reușește în dragos
te“ ; 23 : Telejurnalul.
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Revista revistelor
gassalolevi școlare

8

V1OREL STAMATE — elev — clasa a 
ll-a — Școala generală nr. 166 București

IONEL PIROȘ — elev clasa a VIII-a 
— Școala generală nr. 56 București

epigramistului
Unui poet care scrie versuri albe :

Versul alb, albă hîrtia — 
Cum să se vadă poezia?

LĂCRIMIOARA M. ;
Liceul nr. 1 — Iași 

clasa a IX-a A,
Unui elev care lipsește nemotivat

M-am gîndit acum, firește 
Să-l întreb în acest fel: 
Dacă dînsul tot lipsește 
Nu se pot... lipsi de el ?

CONSTANTIN PȘAIT
Liceul nr. 1 — Iași 

clasa a IX-a C,

O experiență personală de (fost odată 1) adolescent și 
alta desprinsă din sfera de influență a lui „omul cit tră
iește, învață“ îmi dădeau dreptul să fiu ferm convins 
că orice publicație școlară (și poate nu numai școlară) 
ia ființă începînd cu găsirea unui titlu care să-i. simbo
lizeze intențiile și aspirațiile și, dacă vreți, s-o distingă 
de altele. (In paranteză fie spus, cu niște ani, deloc pu
țini, în urmă, revista liceului meu și-a amînat vreo șase 
luni apariția pentru că în cele — fără exagerare —- 
peste o sută de ședințe ale „comitetului de redacție" 
nici unul dintre titlurile propuse nu a întrunit sufragii 
unanime!) De la regula generală se pare însă că face 
excepție publicația Liceului „Dimitrie Cantemir" pentru 
că ne este greu să considerăm drept titlu această kilo
metrică precizare de pe copertă : „Preocupări literare, 
științifice și artistice ale elevilor Liceului nr. 11, „Dimi
trie Cantemir“...

Un pic mîhniți că n-am descoperit pe frontispiciul 
revistei ceea ce este departe de a fi o simplă formali
tate — găsirea unui titlu, mai cu seamă în asemenea ca
zuri, constituind ea însăși un prilej de emulație crea
toare, de sondaje în straturile adînci ale poeziei, ale 
fanteziei, ale ideilor în gepere — am ajuns, după o lec
tură atentă a publicației, la o concluzie care mi-a risi
pit nemulțumirea inițială, pentru că lipsa de inspirație, 
vizibilă pe copertă, este cu prisosință compensată de 
reala satisfacție pe care o oferă citirea revistei, fără în
doială una dintre cele mai izbutite tipărituri școlărești 
din cîte mi-au căzut în mînă.

„Cantemiriștii* au ridicat la o înălțime care le face 
cinste „ștacheta“ (îmi peTmit termenul deoarece publi
cația are, deși nemărturisite în pomenita precizare, și 
preocupări sportive) calității generale a materialelor, re- 
fuzînd să confunde producția de debut cu diletantismul, 
cunoștințele dobîndite în orele de școală cu cultura ge
nerală implicînd o multitudine de surse de informație, 
rezistînd tentației de a face loc în pagini acelor com
puneri „de nota 10" din care nu lipsește nimic și toate 
sînt la locul lor, dar, vai 1 seamănă atît de bine cu co
piii cuminți (din cărți, firește, nu din viață) gata să 
schimbe o prăjitură pe un păhărel cu untură de pește... 
Preocupările revistei sînt, în cea mai bună parte, cu a- 
devărat literare, științifice, artistice, redacția dovedind 
o foarte îmbucurătoare exigență și un gust artisic dez
voltat în alegerea materialelor, mărturisind a sensibilă 
receptivitate la teme majore, la expresia poetică de 
substanță, la verbul generînd o notație sugestivă, dina
mică.

Paginile științifice, bogat reprezentate, aduc intere
sante comentarii pe marginea unor teme de matematici 
superioare („Cu privire la proprietatea polinomului de 
gradul 111“) de fizică („Legea conservării energiei în cir
cuitul oscilant“), de geografie („Un fluviu pe ocean...“ ; 
„Vulcani înalți“ i „Polii pămîntului"). Un amplu și alert 
reportaj notează vizita elevilor la o uzină, un comentat 
ne trimite în lumea viitorului („Laserul — un aparat 
care va revoluționa știința"), „Cronica plastică" a fost 
Inspirată de „Retrospectiva Țuculescu". Revelatoare 
pentu nivelul ridicat al preocupărilor culturale ale ele
vilor este rubrica „Dialog", care, relatînd o întîlnire a 
claselor a Xl-a cu un critic literar, ne informează că 
elevii au cerut oaspetelui informații cu privire la „ipos
tazele poeziei argheziene“, la fenomenul literar francez 
cunoscut sub numele de „nouveau roman“, la „perso
nalitatea artistică a lui Lucian Blaga* etc.

Un număr de revistă școlară interesantă, utilă, emo
ționantă prin competența și nivelul preocupărilor.

N-ați vrea, totuși, stimați și foarte tineri colegi de 
condei de la Liceul „Dimitrie Cantemir“ să găsiți publi
cației voastre un titlu î

O.P.I.

P. S. : Invităm pe această cale școlile în care apar 
reviste școlare (indiferent că sînt dactilografiate sau ca
ligrafiate de „graficienii" claselor) să le expedieze pe 
adresa „Scînteii tineretului" cu mențiunea Pentru Pre
ludiu, în scopul recenzării lor.

Cuvinte

pentru

om
Bună dimineața, Românie ! 
Azi bunul tău fiu pe nume Ion 
Vorbește din neamul neamurilor lui 
Pentru toată tăcerea și pentru vorbele 
Niciodată destule pe care poeții 
Le-au rupt din cămașa lor 
Și le-au lipit pe ziduri, 
în România om de viață este 
Cel care a băut apă din fluviu 
Cu ochii de zeu mai puternic în chip 
Decît zeii norocului și ai averii.
Fluviul lui Zamolxe dacă te-a primit 
Cu mîinile cofă în iia lui
Atunci rămîi toată viața hamal: 
Cari cuvintele de la un vapor la altul 
Nemulțumit doar că nu poți purta mai multe 

vorbe deodată

Glasul meu are liniștea caselor tinere 
Unde — noptez, unde mănînc — 
Fiecare om îmi pune masa lui sfîntă 
Și-mi arată pozele copiilor lui. 
Pentru poeme e loc în ogradă 
în inimi și pe casele cu steaguri.
Cineva mănîncă boabe de struguri, 

îmi întinde palma să iau.
Iau și mănînc strugurii dulci, stafidiți 
Urcați în palma omului din pămînt.
Cîte cuvinte spui într-o zi 
Pentru om, pentru sîngele cîmpului I 
Azi s-a urcat primăvara-n copaci 
A dat jos lenea lor cenușie — 
Căutați: sămînța e vie I
Lumea e plină, plină de muguri, 
în România te bucuri de mugurii de pe lut 
Și de fier, și de casă nouă — a vecinului 
Și că 6o(ia poetului a născut.

DUMITRU M. ION

Desen de ANGHELACHE LAURENȚIU 
Liceul de arte plastice București

• Acad. Victor Eftimiu despre I 
I. L. CARAGIALE

• Revista revistelor școlarilor |

I SUMAR • Poezii de la elevi
• Acad. Aurel Beleș vă pre

zintă : «
DRUMUL MARILOR CON-

STRUCȚII
• Ora de compunere
• Colocviu liric
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Dicționar de teorie literară INTERVIU

TEORIA LITERATURII
Teoria literaturii e un 

nume nou pentru o disci
plina foarte veche. Timp 
de două milenii — de la 
Aristotel care i-a pus ba
zele prin Poetica sa, lu
crare fundamentală, care 
a înrîuril gindirea în a- 
cest domeniu aproape in 
tot timpul acestor două 
milenii — ea a fost cunos
cută și practicată sub nu
mele pe care t l-a dat 
Aristotel. Poetica nu e alt
ceva decît aplicarea la li
teratură, la specificul ei 
între celelalte arte, a prin
cipiilor generale ale Este
ticii. Poate că termenul de 
„aplicare“ nu e prea feri
cit. Am putea spune mai 
bine că Poetica este o es
tetică văzută sub unghiul 
de perspectivă al litera
turii. Cit privește aplica
ția in sine, e de observai 
că Poetica, încă de la Aris
totel, e totodată și o teo
rie și o practică a litera 
turii, deoarece nu cuprin 
de numai definiții. dife
rențieri șl observații cu 
caracter general dar și în
drumări practice pentru 
scriitori, pentru desăvîrși- 
rea meșteșugului lor ar
tistic. în aceste două mi
lenii am avut atîtea ..poe
tici“ cîte stratificări dis
tincte au existat în Istoria 
culturii europene șl cîte 
personalități puternice

de 
Ovidiu Papadima
le-au dat expresie, cuge 
tînd în acest domeniu. 
Epistola despre Arta poe
tica a lui Horațiu este în 
același timp o expresie a 
înfloririi literaturii latine 
în epoca lui Augustus, dar 
și opera unui poet care 
vorbește despre poezie în 
primul rînd ca un mește
șugar al ei. Poeticele Re
nașterii italiene sînt pline 
de respectul pentru mo
dele. îndeosebi cele an
tice. Arta poetică a Iul 
Boileau este expresia voin
ței de ordine și de lucidi
tate a epocii sale în Fran
ța, și atestă ca atare un 
vizibil caracter normativ. 
Poetica lui Hegel e o par
te constitutivă a grandio
sului său sistem estetic, 
— și are toate înălțimile 
și toate rigiditățile unei 
mșrl arhitecturi filozofice.

Prin Integrarea ei în 
programul de învățămînt 
al școlilor,. Poetica a că
pătat Cu timpul mai mult 
un înțeles didactic. Odată 
cu dezvoltarea prodigioa
să a științelor naturii spre 
sfîrșitul secolului XIX și 
cu tendința firească a 
științelor sociale de a se 
apropia — în definițiile șl

terminologia lor — de 
precizia științelor pozitive 
i s-a căutat Poeticii un alt 
nume, care să o caracteri
zeze ca știință. I s-a zis, 
în consecință, știința lite
raturii. Dar termenul de 
Știința liteiaturii are o 
sferă mult mai largă declt 
cea a Poeticii. Știință e șl 
istoria literară, care se 
ocupă de condițiile de 
naștere în timp și spațiu 
ale operei literare și în 
primul rînd de viața și 
personalitatea autorului 
ei. Stiintă e și sociologia 
literaturii, care se ocupă 
de soarta operei literare 
după ce a intrat în circu
lația publică.

Aici își are originea 
termenul de Teorie a lite
raturii. Ea are, prin ur
mare, aceeași sferă ca șl a 
Poeticii, ca și a Științei 
literaturii în sens restrîns i 
e o estetică a literaturii, 
o estetică a specificului ei. 
Bineînțeles, așa cum este
tica nu poate face abstrac
ție de filozofia marxist- 
leninistă, așa și teoria li
teraturii nu poate face ab
stracție de estetica ei. 
Astăzi. în patria noastră, 
Teoria literaturii se con
cretizează sub luminile 
profunde ale acestei filo
zofii dominante în epoca 
noastră și a literaturii în
florind sub luminile el.

14 HASA
DE LUCIEU

Spunem doar : „Din
colo de nisipuri*. „Co
coșul roșu", „Ningea în 
Bărăgan” și nu mai e 
nevoie da nici o reco
mandare. Istorisirile 
din viața Bărăganului 
l-au făcut cunoscut pe 
Fănuș Neagu ca pe un 
povestitor de un far
mec aparte. Presupu
nând curiozitatea tine
rilor lectori privind 
noile sale lucrări, i-am 
adresat cîteva între
bări.

— Anul acesta îmi 
apare la E.P.L. un ro
man a cărui acțiune se 
întinde între anii 1934 
—1954, „îngerul a stri
gat“ sau „Satul hoți
lor da cai“. Detalii

De vorbă 
cu Fănuș Neagu

IN VIITOR suplimentul nostru va publica o pagină

„CARNET“ în care vom prezenta scurte recenzii de cărți, 

filme, expoziții, spectacole teatrale și muzicale, scrise de

elevi. Așteptăm, deci, pe viitorii critici literari dramatici, 

plastici etc., să expedieze pentru PRELUDIU „opiniile lor“,

anticipine!, poate, prin acest debut deveniri remarcabile.

despre el am mai dat 
în presă ca și cîteva 
fragmente. Am predat 
și un „volum“ de două 
nuvele („Acasă“) pen
tru Colecția de buzu
nar pe care o va inau
gura Editura. Con
tactul scriitorilor cu 
cititorii va fi astfel 
mai prompt și colecția 
e foarte stimulatoare. 
Toți colegii mei mi-au 
spus că va fi o remar
cabilă realizare edito
rială, De altfel și 
ideea înființării ei vine 
tot de la un scriitor : 
acad. Zaharia Stancu.

La Editura tineretu
lui am un volum de 
nuvele inedite „Casa 
din Crivăț“ iar pentru 
că povestirile publica
te în periodicele pentru 
copii (circa 30) s-au 
bucurat de „aprecie
rea“ micilor cititori, 
mă gîndesc să le dă
ruiesc într-un volum. 
Intenționez să scriu un 
nou scenariu de film 
pentru Gh. Naghy în
demnat de felul cum 
acesta a realizat după 
scenariul meu filmul 
„Vremea zăpezilor", 
care va fi prezentat 
în premieră la festiva
lul de la Mamaia.

Mă interesează în 
literatură, fie pentru 
film sau nu, problema
tica de actualitate.
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Necesitatea creării 
unui adăpost contra 
intemperiilor șl atacu
lui animalelor a stat la 
baza alcătuirii con
strucțiilor și desigur că 
la început aproape fie
care om a fost con
structorul adăpostului 
său.

încetul cu încetul, 
prin intuiție și experi
ență, alcătuirea adă
posturilor s-a perfec
ționat.

Aspectele acestor 
manifestări ale civili
zației umane s-au păs
trat de-a lungul veacu
rilor sub formă de mo
numente istorice care 
caracterizează în fie
care regiune evoluția 
culturală, socială și a 
întregii civilizații din 
vremea respectivă.

Mărturiile acestei e- 
voluți' impresionează 
și astăzi pe om. Pira
midele Egiptului, ridi
cate cu mii de ani în 
urmă, în care 2 500 000 
m.c. de piatră au fost 
înălțate pînă la 128 m, 
înălțime în forme care 
prin precizia și alcătu
irea lor uimesc și azi 
pe constructorii mo
derni, sînt o dovadă a 
posibilității minții o- 
menești de a stăpîni 
legile naturii cu meto
de și unelte încă pri
mitive. Prin intuiție, pe 
de o parte, prin expe
riență, dobîndită, pe 
de altă parte, transmi
să de la o generație ia 
alta sub formă de tra
diții și de legi empiri
ce, oamenii au reușit 
să mînuiască legile na-

turii al căror sens 
încă nu-1 cunoșteau și 
să construiască bolți 
pentru trecerea fluvii
lor cum a fost celebrul 
Ponte Aelius, construit 
prin anii 600 înaintea 
erei noastre în bolți de 
piatră avînd 21 m des
chidere și care a în
fruntat zece secole vi
cisitudinile vremurilor 
pînă în 558 e.n. 
cînd a fost distrus de 
Totilas, regele ostro- 
goților, pentru a fi re
constituit apoi pe ace
leași fundații și care 
durează pînă în zilele 
.noastre.

O ingeniozitate mai 
mare în mînuirea gre
utăților au arătat-o

trează stigmatul social 
și este cu drept cu- 
vînt disprețuit în ce
tatea noastră" — scria 
Xenofon.

Chiar și mal tîrziu, 
prin 430 e.n. scrii
torul latin Martianus 
își exprimă disprețul 
său față de construc
tori spunînd :

„Dacă fiul tău fuge 
de gramatică și retori
că, el nu are să de
vină niciodată Cicero
ne sau Marius, dacă 
face versuri, desmoște- 
nește-1, dacă vrea să 
învețe o artă care să-i 
aducă bani fă-1 cîntă- 
reț sau muzicant, iar 
dacă este tare de cap 
fă-1 constructor'.

pus să se bată marea 
cu biciul ca pe un 
sclav nesupus iar con
structorului i-a tăiat 
capul. Al doilea pod 
construit la ordinul lui 
Xerxes a rezistat dar... 
istoria nu spune dacă 
aceasta se datorește 
pedepsei aplicată mă
rii sau schimbării ca
pului constructorului.

Cum se vede, mese
ria de constructor era 
plină de riscuri -, con
structorul avea de în
fruntat nu numai legile 
inexorabile ale naturii, 
ci trebuia să răspundă 
și în fața legilor sau a 
mîniei acelor care îi 
cereau să lucreze.

Multă vreme con-
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constructorii care pe 
vremea lui Hadrian în 
anul 26 î. e. n. au con
struit Panteonul din 
Roma avînd o cupolă 
din cărămidă de 43 m 
diametru și care dăi- 
nuește pînă azi. Aceas
tă cupolă nu a fost în
trecută ca deschidere 
decît acum vreo 50 de 
ani.

Cînd s-au construit 
aceste monumente re
marcabile prin alcătui
rea și îndrăzneala lor, 
nu exista încă nici o 
știință care să ajute 
mintea omenească în 
execuția unor aseme
nea construcții.

„Aceea ce este de
numit artă antică, păs-

în acele vremuri 
meseria de constructor 
era plină de riscuri i 
constructorul nu se 
putea baza decît pe in
tuiție, inteligență și o 
experiență acumulată, 
rareori sistematizată.

Istoria ne spune că 
atunci cînd regele per
șilor Xerxes (486—465 
î. e. n.) a . pornit în 
anii 480 î. e. n. înain
tea grecilor, a pus să 
se construiască un pod 
peste Hellespont, în
tre Abydos și Sestos 
(în locul unde lord 
Byron a trecut în 1810 
înot strîmtoarea în- 
tr-o oră și zece minu
te). Marea înfuriată a 
distrus podul. Xerxes a

structorli au lucrat 
după „legile" experi
enței proprii, mai ales 
că Ia început chiar 
unele calcule ale unor 
oameni de știință ai 
epocii s-au dovedit 
inexacte. Iată un e- 
xemplu care ilustrează 
această neîncredere.

Ivindu-se în cupola 
bisericii Sf. Petru din 
Roma unele crăpături, 
Papa Benedict XIV în
sărcinează o comisie 
de oameni de știință 
cu renume : Boscovici, 
Jacquet și Le Sueuer 
(primul cunoscut pen
tru încercarea de a da 
o explicație matemati
că fenomenelor elasti
ce, bazîndu-se pe apli
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carea legii de atracția 
universală stabilită a- 
tunci de Newton) să 
găsească cauzele cră
păturilor și remediile 
pentru reparația cupo
lei.

într-un raport publi
cat în 1743 respectivii 
savanți arată Că aceste 
crăpături se datoresc 
cedării inelului de la 
baza cupolei și stabi
lesc pe baza legilor de 
echilibru al forțelor, 
rezistențele ce se dez
voltă în inel.

Concluziile întocmi
te de acești savanți, 
pe bază de calcule 
matematice și pe con
siderații mecanice, au 
stîrnit proteste vii din 
partea practicienilor, 
care au ridicat obiec- 
țiuni asupra concluzii
lor teoretice. Ei s-au 
exprimat astfel :

„Dacă cupola biseri
cii Sf. Petru a putut fi 
concepută, proiectată 
și executată fără ma
tematică și în special 
fără această mecanică 
atît de slăvită astăzi, 
desigur va putea fi re
parată fără matemati
cieni și matematici. 
Michel Angelo nu cu
noștea matematica și 
totuși a putut con
strui această cupolă?.

Ahia spre. finele 
veacului al XVIII-lea 
încep constructorii să 
rezolve soluționarea 
unora din problemele 
de construcții prin fo
losirea mecanicii și 
matematicii.

Dezvoltarea creseîn- 
dă a industriei și în 
special răspîndirea căi
lor ferate, care necesi
tau construcții de po
duri capabile să susți
nă șuvoaiele grele ale 
trenurilor au favorizat 
abordarea științifică a 
problemelor de con
strucții. Odată cu fo
losirea elementelor 
științifice șl aplicarea 
metodelor matematice 
Ia proiectarea șl di
mensionarea construc
țiilor, realizarea aces
tora a cunoscut o dez
voltare neașteptată.

Astăzi tehnica con
strucțiilor a devenit 
-..a din ramurile prin
cipale de activitate 
tehnică a civilizației 
moderne. Dacă ne gîn- 
dim că omul modern 
își petrece aproape 
trei părți din viață în 
clădiri și construcții și 
toată activitatea mo
dernă este strîns lega
tă de construcții în 
diferitele ei forme, ne 
putem da seama de 
importanța și rolul pe 
care tehnica construc
țiilor îl are în viața 
modernă și rolul- jucat 
de constructori în pro
gresul civilizației.
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Revista revistelor 

școlare
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VLOREL STAMATE — elev — clasa a
Il-a — Școala generală nr. 16S București

IONEL PIROȘ — elev clasa a VIII-a 
— Școala generală nr. 56 București

epigramistului
Unui poet care scrie versuri albe :

Versul alb, albă hîrtia — 
Cum să se vadă poezia ?

LĂCRIMIOARA M.;
Liceul nr. 1 — Iași

clasa a IX-a A,
Unui elev care lipsește nemotivat 

M-am gîndit acum, firește 
Să-l întreb în acest fel:
Dacă dînsul tot lipsește 
Nu se pot... lipsi de el ?

CONSTANTIN PȘAIT 
Liceul nr. 1 — Iași 

clasa a IX-a C,

O experiență personală de (fost odată I) adolescent și 
alta desprinsă din sfera de influență a lui ,,omul cit tră
iește, învață" îmi dădeau dreptul să fiu ferm convins 
că orice publicație școlară (și poate nu numai școlară) 
ia ființă începînd cu găsirea unui titlu care să-i, simbo
lizeze intențiile și aspirațiile și, dacă vreți, s-o distingă 
de altele. (In paranteză fie spus, cu niște ani, deloc pu
țini, în urmă, revista liceului meu și-a amînat vreo șase 
luni apariția pentru că în cele — fără exagerare —- 
peste o sută de ședințe ale „comitetului de redacție" 
nici unul dintre titlurile propuse nu a întrunit sufragii 
unanime 1) De la regula generală se pare însă că face 
excepție publicația Liceului „Dimitrie Cantemir" pentru 
că ne este greu să considerăm drept titlu această kilo
metrică precizare de pe copertă : „Preocupări literare, 
științifice și artistice ale elevilor Liceului nr. 11, „Dimi
trie Cantemir“...

Un pic mîhniți că n-am descoperit pe frontispiciul 
revistei ceea ce este departe de a fi o simplă formali
tate — găsirea unui titlu, mai cu seamă în asemenea ca
zuri, constituind ea însăși un prilej de emulație crea
toare, de sondaje în straturile adinei ale poeziei, ale 
fanteziei, ale ideilor în genere — am ajuns, după o lec
tură atentă a publicației, Ia o concluzie care mi-a risi
pit nemulțumirea inițială, pentru că lipsa de inspirație, 
vizibilă pe copertă, este cu prisosință compensată de 
Teala satisfacție pe care o oferă citirea revistei, fără în
doială una dintre cele mai izbutite tipărituri școlărești 
din cîte mi-au căzut în mină.

„Cantemiriștii“ au ridicat la o înălțime care Ie face 
cinste „ștacheta“ (îmi permit termenul deoarece publi
cația are, deși nemărturisite în pomenita precizare, și 
preocupări sportive) calității generale a materialelor, re
fuzând să confunde producția de debut cu diletantismul, 
cunoștințele dobîndite în orele de școală cu cultura ge
nerală implicînd o multitudine de surse de informație, 
rezistînd tentației de a face loc în pagini acelor com
puneri „de nota 10“ din care nu lipsește nimic și toate 
sînt la locul lor, dar, vai I seamănă atit de bine cu co
piii cuminți (din cărți, firește, nu din viață) gata să 
schimbe o prăjitură pe un păhărel cu untură de pește... 
Preocupările revistei sînt, în cea mal bună parte, cu a- 
devSrat literare, științifice, artistice, redacția dovedind 
o foarte îmbucurătoare exigență și un gust artisic dez
voltat în alegerea materialelor, mărturisind a sensibilă 
receptivitate la teme majore, la expresia poetică de 
substanță, la verbul generînd o notație sugestivă, dina
mică.

Paginile științifice, bogat reprezentate, aduc intere
sante comentarii pe marginea unor teme de matematici 
superioare („Cu privire la proprietatea polinomului de 
gradul III“) de fizică („Legea conservării energiei în cir
cuitul oscilant“), de geografie („Un fluviu pe ocean..." ; 
„Vulcani înalți* i „Polii pămîntului"). Un amplu și alert 
reportaj notează vizita elevilor la o uzină, un comentat 
ne trimite în lumea viitorului („Laserul — un aparat 
care va revoluționa știința"), „Cronica plastică“ a fost 
inspirată de „Retrospectiva Țuculescu". Revelatoare 
pentu nivelul ridicat al preocupărilor culturale ale ele
vilor este rubrica „Dialog", care, relatînd o întîlnire o 
claselor a Xl-a cu un critic literar, ne informează că 
elevii au cerut oaspetelui informații cu privire la „ipos
tazele poeziei argheziene“, la fenomenul literar francez 
cunoscut sub numele de „nouveau roman", la „perso
nalitatea artistică a lui Lucian Blaga" etc.

Un număr de revistă școlară interesantă, utilă, emo
ționantă prin competența și nivelul preocupărilor.

N-ați vrea, totuși, stimați și foarte tineri colegi de 
condei de la Liceul „Dimitrie Cantemir' să găsiți publi
cației voastre un titlu ?

O.P.I.

P. S. : Invităm pe această cale școlile în care apar 
reviste școlare (indiferent că sînt dactilografiate sau ca
ligrafiate de „graficienii” claselor) să le expedieze pe 
adresa „Scînteii tineretului" cu mențiunea Pentru Pre
ludiu, în scopul recenzării lor.

SUPLIMENT CULTURAL - ȘTIINȚIFIC AL „SCÎNTEII TINERETULUI? PENTRU ELEVI

Cuvinte

pentru

om

8

Bună dimineața, Românie ! 
Azi bunul tău fiu pe nume Ion
Vorbește din neamul neamurilor lui 
Pentru toată tăcerea și pentru vorbele 
Niciodată destule pe care poeții 
Le-au rupt din cămașa lor 
Și le-au lipit pe ziduri.
In România om de viață este 
Cel care a băut apă din fluviu 
Cu ochii de zeu mai puternic în chip 
Decît zeii norocului și ai averii.
Fluviul lui Zamolxe dacă te-a primit 
Cu mîinile cofă în iia lui
Atunci rămîi toată viața hamal: 
Cari cuvintele de la un vapor la altul 
Nemulțumit doar că nu poți purta mai multe 

vorbe deodată

Glasul meu are liniștea caselor tinere 
Unde — noptez, unde mănînc — 
Fiecare om îmi pune masa lui sfîntă 
Și-mi arată pozele copiilor Iui.
Pentru poeme e loc în ogradă 
In inimi și pe casele cu steaguri.
Cineva mănîncă boabe de struguri, 

îmi întinde palma să iau.
Iau și mănînc strugurii dulci, stafidiți 
Urcați în palma omului din pămînt. 
Cîte cuvinte spui într-o zi 
Pentru om, pentru sîngele cîmpului! 
Azi s-a urcat primăvara-n copaci 
A dat jos lenea lor cenușie — 
Căutați: sămînța e vie I
Lumea e plină, plină de muguri.
In România te bucuri de mugurii de pe lut 
Și de fier, și de casă nouă — a vecinului 
Și că soția poetului a născut.

DUMITRU M. ION

Desen de ANGHELACHE LAURENȚIU 
Liceul de arte plastice București

• Acad. Victor Eftimiu despre I 
I. L. CARAGIALE

• Revista revistelor școlarilor |

I SUMAR • Poezii de la elevi
• Acad. Aurel Beleș vă pre

zintă : «
DRUMUL MARILOR CON-

STRUCȚII
• Ora de compunere
• Colocviu liric
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Dicționar de teorie literară INTERVIU

TEORIA LITERATURII
Teoria literaturii e ud 

nume nou pentru o disci
plina toarte veche. Timp 
de două milenii — de la 
Aristotel care i-a pus ba
zele prin Poetica sa, lu
crare fundamentală, care 
a înrîuril gindirea în a- 
cesl domeniu aproape in 
tot timpul acestor două 
milenii — ea a fost cunos
cută șl practicată sub nu
mele pe care i l-a dat 
Aristotel. Poetica nu e alt
ceva decît aplicarea la li
teratură, la specificul ei 
între celelalte arte, a prin
cipiilor generale ale Este
ticii. Poate că termenul de 
„aplicare“ nu e prea feri
cit. Am putea spune mai 
bine că Poetica este o es
tetică văzută sub unghiul 
de perspectivă al litera
turii. Cît privește aplica
ția în sine, e de observat 
că Poetica. încă de la Aris
totel, e totodată și o teo
rie și o practică a litera
turii, deoarece nu cuprin
de numai definiții. dife
rențieri șl observații cu 
caracter general dar și în
drumări practice pentru 
scriitori, pentru desăvîrși- 
rea meșteșugului lor ar
tistic. In aceste două mi
lenii am avut atîtea ..poe
tici" cîte stratilicări dis
tincte au existai în istoria 
culturti europene șl cîte 
personalități puternice

de 
Ovidiu Papadima
le-au dat expresie, cuge 
tind în acest domeniu. 
Epistola despre Arta poe
tica a lui Horatiu este în 
același timp o expresie a 
înfloririi literaturii latine 
în epoca lui Augustus, dar 
și opera unui poet care 
vorbește despre poezie în 
primul rînd ca un mește
șugar al ei. Poeticele Re, 
nașterii italiene sînt pline 
de respectul pentru mo
dele. îndeosebi cele an
tice. Arta poetică a Iul 
Boileau este expresia voin
ței de ordine și de lucidi
tate a epocii sale în Fran
ța, șl atestă ca atare un 
vizibil caracter normativ. 
Poetica lui Hegel e 0 par
te constitutivă a grandio
sului său sistem estetic, 
— și are toate înălțimile 
și toate rigiditățile unei 
tnjri arhitecturi filozofice.

Prtn Integrarea ei în 
programul de învătămînt 
al școlilor,. Poetica a că
pătat Cu timpul mai mult 
un înțeles didactic. Odată 
cu dezvoltarea prodigioa
să a științelor naturii spre 
sfîrșitul secolului XIX și 
cu tendința firească a 
științelor sociale de a se 
apropia — în definițiile șl

terminologia lor — de 
precizia științelor pozitive 
i s-a căutat Poeticii un alt 
nume, care să o caracteri
zeze ca știință, I s-a zis, 
în consecință, știința lite
raturii. Dar termenul de 
Știința literaturii are o 
sferă mult mai largă declt 
cea a Poeticii. Știință e și 
istoria literară, care se 
ocupă de condițiile de 
naștere în timp și spațiu 
ale operei literare și în 
primul rînd de viața și 
personalitatea autorului 
ei. Știință e și sociologia 
literaturii, care se ocupă 
de soarta operei literare 
după ce a intrat în circu
lația publică.

Aici își are originea 
termenul de Teorie a lite
raturii. Ea are, prin ur
mare, aceeași sferă ca șl a 
Poeticii, ca și a Științei 
literaturii în sens restrîns t 
e o estetică a literaturii, 
o estetică a specificului ei. 
Bineînțeles, așa cum este
tica nu poate face abstrac
ție de filozofia marxist- 
leninistă, așa și teoria li
teraturii nu poate face ab
stracție de estetica ei. 
Astăzi, în patria noastră, 
Teoria literaturii se con
cretizează sub luminile 
profunde ale acestei filo
zofii dominante în epoca 
noastră și a literaturii în
florind sub luminile el.

LA MASA
DE LUCRU

Spunem doar : „Din
colo de nisipuri", „Co
coșul roșu", „Ningea în 
Bărăgan“ șl nu mai e 
nevoie de nici o reco
mandare. Istorisirile 
din viața Bărăganului 
l-au făcut cunoscut pe 
Fănuș Neagu ca pe un 
povestitor de un far
mec aparte. Presupu- 
nînd curiozitatea tine
rilor lectori privind 
noile sale lucrări, i-am 
adresat cîteva între
bări.

— Anul acesta Îmi 
apare la E.P.L. un ro
man a cărui acțiune se 
întinde între anii 1934 
—1954, „îngerul a stri
gat“ sau „Satul hoți
lor de cai“. Detalii

De vorbă 
cu Fănuș Neagu

IN VIITOR suplimentul nostru va publica o pagină 

„CARNET“ în care vom prezenta scurte recenzii de cărți, 

filme, expoziții, spectacole teatrale și muzicale, scrise de 

elevi. Așteptăm, deci, pe viitorii critici literari dramatici, 

plastici etc., să expedieze pentru PRELUDIU „opiniile lor“, 

anticipînd, poate, prin acest debut deveniri remarcabile.

despre el am mat dat 
în presă ca și cîteva 
fragmente. Am predat 
și un „volum“ de două 
nuvele („Acasă") pen
tru Colecția de buzu
nar pe care o va inau
gura Editura. Con
tactul scriitorilor cu 
cititorii va fi astfel 
mai prompt și colecția 
e foarte stimulatoare. 
Toți colegii mei mi-au 
spus că va fi o remar
cabilă realizare edito
rială. De altfel și 
ideea înființării ei vine 
tot de la un scriitor : 
acad. Zaharia Stancu.

La Editura tineretu
lui am un volum de 
nuvele inedite „Casa 
din Crivăț" iar pentru 
că povestirile publica
te în periodicele pentru 
copii (circa 30) s-au 
bucurat de „aprecie
rea" micilor cititori, 
mă gîndesc să le dă
ruiesc într-un volum. 
Intenționez să scriu un 
nou scenariu de film 
pentru Gh. Naghy în
demnat de felul cum 
acesta a realizat după 
scenariul meu filmul 
„Vremea zăpezilor“, 
care va fi prezentat 
în premieră Ia festiva
lul de la Mamaia.

Mă interesează în 
literatură, fie pentru 
film sau nu, problema
tica de actualitate.
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Aurel 
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prezintă

Necesitatea creării 
unui adăpost contra 
intemperiilor șl atacu
lui animalelor a stat la 
baza alcătuirii con
strucțiilor și desigur că 
la început aproape fie
care om a fost con
structorul adăpostului 
său.

încetul cu încetul, 
prin intuiție și experi
ență, alcătuirea adă
posturilor s-a perfec
ționat,

Aspectele acestor 
manifestări ale civili
zației umane s-au păs
trat de-a lungul veacu
rilor sub formă de mo
numente istorice care 
caracterizează în fie
care regiune evoluția 
culturală, socială și a 
întregii civilizații diu 
vremea respectivă.

Mărturiile acestei e- 
voluți' impresionează 
și astăzi pe om. Pira
midele Egiptului, ridi
cate cu mii de ani în 
urmă, în care 2 500 000 
m.c. de piatră au fost 
înălțate pînă la 128 m, 
înălțime în forme care 
prin precizia și alcătu
irea lor uimesc și azi 
pe constructorii mo
derni, sînt o dovadă a 
posibilității minții o- 
menești de a stăpîni 
legile naturii cu meto
de și unelte încă pri
mitive. Prin intuiție, pe 
de o parte, prin expe
riență, dobîndită, pe 
de altă parte, transmi
să de la o generație la 
alta sub formă de tra
diții și de legi empiri
ce, oamenii au reușit 
să mînuiască legile na

turii al căror sens 
încă nu-1 cunoșteau și 
să construiască bolți 
pentru trecerea fluvii
lor cum a fost celebrul 
Ponte Aelius, construit 
prin anii 600 înaintea 
erei noastre în bolți de 
piatră avînd 21 m des
chidere și care a în
fruntat zece secole vi
cisitudinile vremurilor 
pînă în 558 e.n. 
cînd a fost distrus de 
Totilas, regele ostro- 
goților, pentru a fi re
constituit apoi pe ace
leași fundații și care 
durează pînă în zilele 
noastre.

O ingeniozitate mai 
mare în mînuirea gre
utăților au arătat-o

trează stigmatul social 
și este cu drept cu- 
vînt disprețuit în ce
tatea noastră" — scria 
Xenofon.

Chiar și mai tîrziu, 
prin 430 e.n. scrii
torul latin Martianus 
își exprimă disprețul 
său față de construc
tori spunînd :

„Dacă fiul tău fuge 
de gramatică și retori
că, el nu are să de
vină niciodată Cicero
ne sac Marius, dacă 
face versuri, desmoște- 
nește-1, dacă vrea să 
învețe o artă care să-i 
aducă bani fă-1 cîntă- 
reț sau muzicant, iar 
dacă este tare de cap 
fă-1 constructor".

pus să se bată marea 
cu biciul ca pe un 
sclav nesupus iar con
structorului i-a tăiat 
capul. Al doilea pod 
construit la ordinul lui 
Xerxes a rezistat dar... 
istoria nu spune dacă 
aceasta se datorește 
pedepsei aplicată mă
rii sau schimbării ca
pului constructorului.

Cum se vede, mese
ria de constructor era 
plină de riscuri 1 con
structorul avea de în
fruntat nu numai legile 
inexorabile ale naturii, 
ci trebuia să răspundă 
și în fața legilor sau a 
mîniei acelor care îi 
cereau să lucreze.

Multă vreme con-

DRUMUL
MARIL OR
CONSTRUCȚII

constructorii care pe 
vremea lui Hadrian în 
anul 26 I. e. n. au con
struit Panteonul din 
Roma avînd o cupolă 
din cărămidă de 43 m 
diametru și care dăi- 
nueșie pînă azi. Aceas
tă cupolă nu a fost în
trecută ca deschidere 
decît acum vreo 50 de 
ani.

Cînd s-au construit 
aceste monumente re
marcabile prin alcătui
rea și îndrăzneala lor, 
nu exista încă nici o 
știință care să ajute 
mintea omenească în 
execuția unor aseme
nea construcții.

„Aceea ce este de
numit artă antică, păs-

în acele vremuri 
meseria de constructor 
era plină de riscuri 1 
constructorul nu se 
putea baza decît pe in
tuiție, inteligență și o 
experiență acumulată, 
rareori sistematizată.

Istoria ne spune că 
atunci cînd regele per
șilor Xerxes (486—465 
î. e. n.) a pornit în 
anii 480 î. e. n. înain
tea grecilor, a pus să 
se construiască un pod 
peste Hellespont, în
tre Abydos și Sestos 
(în locul unde lord 
Byron a trecut în 1810 
înot strîmtoarea în- 
tr-o oră și zece minu
te). Marea înfuriată a 
distrus podul. Xerxes a

structoril au lucrat 
după „legile" experi
enței proprii, mai ales 
că la Început chiar 
unele calcule ale unor 
oameni de știință ai 
epocii s-au dovedit 
inexacte. Iată un e- 
xemplu care ilustrează 
această neîncredere.

Ivindu-se în cupola 
bisericii Sf. Petru din 
Roma unele crăpături, 
Papa Benedict XIV în
sărcinează o comisie 
de oameni de știință 
cu renume : Boscovici, 
Jacquet și Le Sueuer 
(primul cunoscut pen
tru încercarea de a da 
o explicație matemati
că fenomenelor elasti
ce, bazîndu-se pe apli

carea legii de atracția 
universală stabilită a- 
tunci de Newton) să 
găsească cauzele cră
păturilor și remediile 
pentru reparația cupo
lei.

într-un raport publi
cat în 1743 respectivii 
savanți arată că aceste 
crăpături se datoresc 
cedării inelului de la 
baza cupolei și stabi
lesc pe baza legilor de 
echilibru al forțelor, 
rezistențele ce se dez
voltă în inel.

Concluziile întocmi
te de acești savanți, 
pe bază de calcule 
matematice și pe con
siderații mecanice, au 
stîrnit proteste vii din 
partea practicienilor, 
care au ridicat obiec- 
țiuni asupra concluzii
lor teoretice. Ei s-au 
exprimat astfel : .

„Dacă cupola biseri
cii Sf. Petru a putut fi 
concepută, proiectată 
și executată fără ma
tematică și în special 
fără această mecanică 
atît de slăvită astăzi, 
desigur va putea fi re
parată fără matemati
cieni și matematici. 
Michel Angelo nu cu
noștea matematica și 
totuși a putut con
strui această cupolă?.

Abia spre finele 
veacului al XVIII-lea 
încep constructorii să 
rezolve soluționarea 
unora din problemele 
de construcții prin fo
losirea mecanicii și 
matematicii.

Dezvoltarea creseîn- 
dă a industriei și în 
special răspîndirea căi
lor ferate, care necesi
tau construcții de po
duri capabile să susți
nă șuvoaiele grele ale 
trenurilor au favorizat 
abordarea științifică a 
problemelor de con
strucții. Odată cu fo
losirea elementelor 
științifice și aplicarea 
metodelor matematice 
la proiectarea și di
mensionarea construc
țiilor, realizarea aces
tora a cunoscut o dez
voltare neașteptată.

Astăzi tehnica con
strucțiilor a devenit 
-..a din ramurile prin
cipale de activitate 
tehnică a civilizației 
moderne. Dacă ne gîn- 
dim că omul modern 
își petrece aproape 
trei părți din viață în 
clădiri și construcții și 
toată activitatea mo
dernă este strîns lega
tă de construcții în 
diferitele ei forme, ne 
putem da seama de 
importanța și rolul pe 
care tehnica construc
țiilor îl are în viața 
modernă și rolul- jucat 
de constructori în pro
gresul civilizației.
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fostul 
au

Real Madrid, duna o finala
dramatică, a cucerit C.C.E.

Aproape de anonimat la fotbal

la
In Gișmigiu.

Un remarcabil succes

campio- 
să le ri- 
etapelor.

din opti- 
fotbal se 
opuneau 
formații 

sau din
din categoria A, au dat cîștig de 
acestora din urmă. Neprevă- 
deci nu s-a reeditat. Rezul- 
au fost în general cele scon-

lntermediul televiziunii iu- 
sportului au urmărit pasio- 
iinală din C.C.E. la fotbal 

Partizan—

Întinerită, ciștigă 
a șasea oară mult rivnitul 
Prima repriză a lăsat im- 
că poartă amprenta „tato- 
A doua a avut insă o deslă- 
dramatică. Cei care au mar- 

fost jucătorii de

prin Serene, 
distantă de o

făcut un
internațional Avasili- 

joc me- 
întîi 

nu

Optimile „Cupei României" la fotbal

e cîtva timp, in
cintele universită
ților spaniole cu
nosc atmosfera 
frămîntărilor po
litice studențești. 
După ce autorită
țile au dispus în
chiderea Universi

Partidele mai atractive 
mile „Cupei României“ la 
întrezăreau a fi cele care 
echipelor din categora A, 
din campionatul regional
categoria C. Figura frumoasă făcută 
de echipele Metalul-Plopeni și Ci
mentul Medgidia, care au eliminat în 
„șaisprezecimi“ echipe din catego
ria A, a făcut ca stadionul Dinamo 
din București și cel din Brașov să 
cunoască aceeași atmosferă entu
ziastă, un public numeros, ca și cînd 
pe gazonul acestor stadioane și-ar fi 
aruncat „zarurile“ propriile lor fa
vorite.

Miile de spectatori din tribunele 
stadionului „Dinamo“ nu vor regreta 
că s-au încumetat să vină la acest 
meci. Băieții, din Plopeni, antrenați 
de 
chioaie, 
morabiL Ei au fost vioara 
în tot timpul meciului și 
partenerii lor de la Farul. Supe
rioritatea lor tehnică și teritorială 
s-a concretizat prin primul gol mar
cat, apoi după egalare, prin luarea 
conducerii în minutul 30, cînd scorul 
a devenit 2—1 în favoarea lor și n-a 
mai fi putut fi „clintit“ decît spre 
finalul celei de a doua reprize cînd, 
în urma unei greșeli a apărării (care 
tot așa de bine putea să nu fie) Fa
rul a reușit să egaleze : 2—2. A fost 
nevoie de prelungiri pentru a se de
cide învingătorul. Victoria Farului, 
în condițiile în care a obținut-o, 
este lipsită de glorie. în schimb, 
„metalurgiștii“ de la Plopeni merită 
toate elogiile și publicul nu a fost 
zgîrcit în a le arăta simpatia încu- 
rajîndu-i. Ei au creat faze spectacu
loase, au făcut incursiuni dibace, au 
fost autorii virtuali ai unor „țesă
turi“ splendide pe gazon, dezvălu
ind, pe lîngă minunate trăsături de 
voință, de vitalitate că sînt posesorii 
unor cunoștințe tehnice și ai unei 
orientări mature în joc, de la care 
probabil au învățat și partenerii lor 
din cateogria A. Golul victoriei, al 
3-lea, a venit în urma unei lovituri 
libere de pe partea stîngă oferită în 
„dar“ — și n-a fost singura — de 
arbitrul Bărbulescu.

La Brașov, Cimentul-Medgidia 
n-a mai putut promova în „sferturi“. 
Textiliștii arădani s-au răzbunat,

parcă, pentru eșecurile din 
nat. Fie ca această victorie 
dice moralul pentru restul

Meciurile în care s-au confruntat 
echipe din categoriile C și B, cu for
mații 
cauză 
zutul, 
țațele 
tate : la Cluj, A. S. Aiud a fost în
vinsă de Crișul-Oradea cu scorul 
strîns de 3—2 (în repriza secundă 
aiudenii au înscris două goluri fiind 
cît pe ce să producă o surpriză) ; la 
Rm. Vîlcea, Steaua a învins Soda- 
Ocna Mureș cu scorul de 2—0. Sin
gura echipă care a ajuns în „opti
mi“ din divizia secundă, Clujeana, a 
pierdut și ea cu 0—-1 destul de greu 
la Hunedoara, în fața Steagului 
Roșu. Restul partidelor s-au consu
mat între parteneri de aceeași cate
gorie. La Mediaș, Dinamo-București 
a învins Universitatea-Cluj, dețină
toarea Cupei, cu 3—1.

Celelalte meciuri, de la Pitești, 
Petrolul—Siderurgistul 1—0 (după 
prelungiri) și de la 
Rapid—C.S.M.S. Iași 2—0 se 
nunțau, prin prisma comportării și 
rezultatelor obținute duminică, a fi 
cele mai disputate. Gălățenii au ju
cat de la egal la egal; nu au putut 
însă „smulge" încă o victorie de 
prestigiu și liderului campionatului.

Despre meciul de la Bacău, ne-a 
făcut telefonic o relatare trimisul 
nostru Vasile Ranga. „Evoluția atît 
de discutată a Rapidului a creat... 
rapid un ecou nefavorabil și în ora
șul Bacău. Dar rapidiștii au ținut să 
folosească acest meci ca o ocazie de 
reabilitare între două etape de cam
pionat. Și au reușit ; ei au învins cu 
2—0 prin punctele marcate de Du- 
mitriu. Caracteristici ? Un meci obiș
nuit, mediocru. Din nou Dan Coe a 
jucat slab în schimb s-au remarcat 
tînărul portar Răducanu și Dumi- 
triu, care a delectat publicul prin- 
tr-o succesiune de faze de o rară 
spectaculozitate. Păcat însă că spec
tacolul a fost umbrit de unele duri
tăți și ieșiri nervoase, capitol la care 
s-au întrecut Stoicescu, Deleanu, 
Năsturescu.

Prin 
bi lorii 
nanta 
care a opus echipele 
Belgrad și Real Madrid. Formația 
spaniolă, mult 
pentru 
trofeu, 
presia 
nării". 
șurare 
cat primii au 
la Partizan prin Vasovici : un gol 
din acelea care se văd odată la 
10 ani. Și se părea că, deși jucau 
pentru prima oară intr-o finală de 
o asemenea mare anvergură, vor 
ciștiga partida. Dar „veteranii" lui 
Real, Gento și Amancio, adevă- 
ra/i regizori pe gazon, au reușit 
să-și conducă echipa, cu măiestrie 
și inteligentă, la victorie niareînd 
două goluri, ultimul 
un șut bombă de 
rară frumușele.

tății din Barcelona (în semn 
de represiune împotriva ac
țiunilor de „reînnoire demo
cratică a universităților“) agi
tația s-a extins asupra majo
rității centrelor universitare.

La Facultatea de științe po
litice și economice din Madrid, 
studenții au organizat „o adu
nare liberă“ în cadrul căreia
ei și-au exprimat adeziunea 
la „manifestul sindicatelor 
libere“ adoptat în mar
tie de colegii lor bar- 
celonezi, (la mînăstirea
capucină din Sarria) în care 
se cerea „formarea unei mari 
organizații universitare, de
mocratice și reprezentative". 
In același timp, studenți ai 
Facultății de filozofie au ce
rut conducerii universității di
zolvarea ii&pdiată a sindicate
lor studerrjbști oficiale, impuse 
de autorități. Ei și-au expri
mat totodată solidaritatea cu

Formulă de compromis 
între „cei șase“

întrunit luni și marți la Bruxelles, Consiliul Mini
sterial al C.E.E., la care au participat și miniștrii agri
culturii, a ajuns la o înțelegere de compromis în ca 
privește finanțarea politicii agrare comune.

Bacău,
a-

VASILE CABULEA

la tenis de masă

Echipa C.S.M. Cluj a cucerit
Cupa campionilor europeni“
BRNO 11 (Agerpres). — Echipa 

C.S.M. Cluj, formată din jucătorii Do
rin Giurgiucă, Radu Negulescu și A- 
dalbert Reti a repurtat un remarcabil 
succes, cucerind pentru a treia oară 
consecutiv și a patra oară alternativ 
„Cupa campionilor europeni" la tenis 
de masă (masculin). în meciul retur al 
finalei, desfășurat ieri la Brno, forma
ția română a învins cu 5—2 echipa Lo
komotiv Brno, campioana Cehoslova
ciei. Primul meci disputat Ia Cluj fu
sese cîștigat de sportivii români cu 
5—1.

9 Luni 
cep Ia 
natale 
de tenis ale R.S. Ce
hoslovace. La această 
competiție, țara noas
tră va fi reprezentată 
de Ion Țiriac, G. 
Bosch, P. Mărmurea- 
nu și Judith Dibar.

După concursul de 
la Praga, Țiriac va 
pleca la Paris pentru

Imagine de la centrul sportiv experimental „Viitorul" din Capitală : prolesoara Ana Căli- 
nescu pregătește viitoarele campioane

Foto: O. ARCADIE

16 mai în-
Praga campio- 
internaționale

a participa la tradițio
nalele campionate de 
la Roland Garros, Ală
turi de Țiriac va juca 
ți tînărul Ilie Năstase.

• Czerniak (Izrael) 
n-a mai reluat partida 
întreruptă cu Soos 
(România) din ultima 
rundă a turneului in
ternațional de șah,

care a avut loc In 
pitală.

în urma acestui 
zultat, clasamentul fi
nal al competiției are 
următoarea înfățișare : 
1. Korcinoi (U.R.S.S.) 
12,5 puncte •, 2. Gheor
ghiu (România) 10 p. ; 
3. Kavalek (Cehoslova
cia) 9,5 puncte ; 4.
Soos (România) 9 p. ; 
5. Matuiovici (Iugo
slavia) 9 p. : 6. Czer- 
niak (Izrael) 8 p. ; 7.
Minici (Iugoslavia) 7,5 

Bednarski 
Kolarov 

cîte 7 p. i

re-

p. i 8—9 
(Polonia), 
(Bulgaria)
10—11. Ciocîltea, Ghi- 
țescu (România) cîte 
5,5 p. ; 12—13. Partos 
(România), Garcia (Cu
ba), cîte 4 p. ; 14.
Pavlov (România) 3,5 
p.; 15. Neamțu (Româ
nia) 3 p.

® Miercuri diminea
ță a părăsit Capitala, 
plecind în R. F. Ger
mană, selecționata de 
lupte greco-romane a 
țării noastre pentru a 
participa la campiona
tele europene de la 
Essen. Din echipă iac 
parte C. Turturea (52 
kg), 1. Baciu (57 kg), 
S. Popescu (63 kg), I. 
Gabor 70 kg), I. fără- 
nu (87 kg) și N. Mar- 
tinescu (97 kg). Echipa 
este lnsofită de antre
norul I. Cernea șl ar
bitrii internaționali 
V. Bați și I. Staicu.

INFORMAȚII
Delegația 

română, condusă de 
Marinescu, ministrul 
triei construcțiilor de 
s-a întors .miercuri la 
în Capitală, venind 
Moscova, unde a participat la 
inaugurarea Expoziției econo
mice a Republicii 
România.

Pe aeroportul 
membrii delegației 
salutați de Constantin Scarlat, 
ministrul industriei chimice, 
Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț, membri 
ai conducerii Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini și Ministerului Comerțului 
Exterior, funcționari superiori 
din M.A.E., și alte persoane 
oficiale.

A fost 
ministru 
Sovietice

guvernamentală 
Mihai 

indus- 
mașini, 
amiază 
de la

Socialiste

Băneasa, 
au fost

de față I. A. Iliuhin, 
consilier 
la

Comitetul 
Cultură și 
miercuri

al Uniunii
București.

★
de Stat pentru 

Artă a organizat 
la amiază, pentru

membrii corpului diplomatic, 
o vizită la Expoziția retros
pectivă de pictură, sculptură 
și grafică — 1921-1966 de la 
Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România și la expo
ziția „Cele mai frumoase cărți 
ale anului 1965“, deschisă la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S.

Au participat atașați cultu
rali și de presă, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și din Comite
tul de Stat pentru Cultură și 
Artă, artiști plastici, directori 
de edituri.

• O nouă expoziție de artă 
decorativă, care va ilustra 
unele aspecte ale vieții din se
colul trecut, va completa în cu- 
rînd seria exponatelor Mu
zeului Peleș din Sinaia, 
șapte sute de exponate
obiecte din ceramică, sticlă și 
metale prețioase.

Cele 
sînt

(Agerpres)

Se știe că această problemă 
spinoasă divizează de mai 
multă vreme pe „cei șase“, 
provocînd la 30 iunie 1965 cea 
mai puternică criză a comuni
tății. In cele două zile de 
dezbateri pe marginea unui 
plan de compromis prezentat 
de Robert Marjolin, președin
te al Comisiei Pieței comune, 
vorbitorii, fără excepție, și-au 
manifestat serioase nemulțu
miri față de soluția de com
promis a planului elaborat de 
organul executiv al „celor 
șase“. După cum au relevat 
agențiile de presă vest-ger- 
manii s-au dovedit a fi cei 
mai rezervați față de acest 
plan care, după părerea lor, 
nu le aduce satisfacție în ce 
privește data liberalizării 
schimburilor comerciale inter- 
comunitare, precum și în le
gătură cu contribuția la fon
dul agrar comun. Se știe că 
Bonn-ul dorește desființarea 
tarifelor vamale în sînul Pieții 
comune cît mai curînd posibil, 
în timp ce francezii doresc, 
dimpotrivă, un termen cît 
mai îndepărtat. Față de ter

menele avansate de vest-ger- 
mani și francezi, planul co
misiei Hallstein adoptă o 
linie de mijloc, preconizînd 
desființarea tarifelor vamale 
între „cei șase", începînd de 
la 1 iulie 1968. Pe de altă 
parte, planul preconizează 
menținerea fondului comun 
de cheltuieli destinat amelio
rării structurilor agricole la 
un plafon de 275 milioane 
dolari, cu anumite clauze sus
ceptibile să permită majora
rea acestuia în anumite 
cazuri și cu un anumit regim 
favorabil Italiei și Luxembur
gului. Rămîne de văzut în ce 
măsură acest plan va reuși 
să atenueze disputele dintre 
„cei șase" în problemele agra
re, plan considerat mai de
grabă un paleativ decît o so
luție trainică.

In ce privește „runda Ken- 
nedy", nu s-au avansat pro
puneri pentru angajarea mai 
serioasă a „celor șase“ în 
aceste negocieri, hotărîndu-se 
ca aceste propuneri să se facă 
în cursul săptămânilor care 
urmează.

Convorbirile
studenții Universității din 
Barcelona. Apoi, sute de tineri 
de la multe facultăți madri
lene au pornit spre cancelaria 
rectorului, purtînd pancarte 
pe care se putea citi: „Solida
ritate cu Barcelona !“ „Pentru 
o universitate și o Spanie de
mocrată Pentru a dispersa 
pe cei 1 500 de participanți, 
poliția a intervenit cu brutali
tate făcînd uz de bastoane de 
cauciuc. Neputînd împrăștia 
manifestanții, poliția a chemat 
în ajutor gărzile călări. Stu
denții s-au refugiat în clădi
rile facultăților apropiate. în 
cele din urmă, polițiștii au pă
truns cu forța în săli și amif- 
teatre operînd peste 50 de a- 
restări.

Măsurile de represiune nu 
s-au lăsat așteptate: tribu
nalul universitar a condam
nat 39 de studenți la schimba
rea districtului universitar, fi
ind obligați să-și urmeze stu
diile la facultăți din Bilbao și 
Malaga. La Oviedo în Astu- 
ria, San Sebastian, Bilbao, 
mișcările studențești au luat 
de asemenea o mare amploa
re.

Observatorii din . capitala 
Spaniei relevă faptul că mani
festațiile studențești care s-au 
ținut lanț toată săptămîna tre
cută și care au devenit cap de 
afiș pe scena politică spanio
lă, au stîrnit îngrijorarea au
torităților. Potrivit relatărilor 
agenției FRANCE PRESSE, 
situația a fost discutată într-o 
ședință specială a Consiliului 
de miniștri. Hotărîrile nu au 
devenit publice, însă s-a aflat 
în lumea studențească că U- 
niversitatea barceloneză va 
rămîne închisă pînă la sfîrși
tul anului universitar. Nume
roși studenți au fost exmatri
culați, alții vor apare în fața 
instanțelor sub acuzația de a 
fi tulburat ordinea publică.

...Dar, după cum au arătat 
antecedentele spaniole, nici 
închiderea universităților, nici 
arestările, ' nici condamnarea 
studenților nu vor putea pune 
capăt frămîntărilor din rîndul 
tineretului studios.

anglo - rhodesiene
La Londra continuă convor

birile anglo-rhodesiene pentru 
aplanarea conflictului dintre 
cele două țări, provocat de 
proclamarea unilaterală a „in
dependenței" de către guver
nul minoritar Ian Smith. Du
pă cum s-a anunțat, în faza 
actuală convorbirile au doar 
scopul de a găsi o „bază de 
discuții" pentru tratative ulte
rioare și se desfășoară în cel

mai mare secret, iar pînă la 
terminarea lor nu se va da pu- 
plicității nici un comunicat.

Cercurile oficiale britanice 
relevă că pozițiile celor două 
părți sînt pînă în prezent in
transigente și diametral opu
se : premierul Harold Wilson 
a declarat „că nu va trece cu 
vederea rebeliunea lui Ian 
Smith", iar acesta din urmă a 
reafirmat că nu va renunța la 
„independența“ pe care a pro
clamat-o cu șase luni în ur
mă.

în cazul unui progres al ac
tualelor convorbiri secrete, 
cea de-a două fază a tratative
lor care ar putea să dureze cî- 
teva luni, ar urma să aibă loc 
la Salisbury

IOAN TIMOFTE

Peisaj cotidian intr-o suburbie 
a orașului Lima, capitala Pe

rului

LIMBA „SOLRESOL"
Putini știu că în ultimele 

trei secole au fost elaborate 
aproximativ 250 proiecte de 
limbi artificiale, printre 
care unele foarte originale, 
cum este, de pildă, limba 
muzicală „solresol", astăzi 
uitată.

Creatorul acestei limbi 
este francezul Suder, care a 
editat primele sale lucrări 
despre „solresol" in anul 
1817. Apoi, in decurs de 
40 de ani', a fost elaborată 
teoria, gramatica și dicțio
narul acestei limbi.

Limba „solresol" se ba
zează pe cele șapte note 
muzicale de bază, care al
cătuiesc silabele din care 
sînt formate cuvintele.

Diversificarea si -> 
calitatea producției

mentare la prețul de cost. 
Sarcini sporite revin construc
torilor de tractoare din Bra
șov în următorii ani ai cinci
nalului. „Pe baza sarcinilor 
reieșite din Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
— spunea Emil Oniga, direc
torul general al uzinei, produc
ția de tractoare va fi în 1970 
de 1,7 ori mai mare decît în 
anul 1965. La sfîrșitul planu
lui cincinal se va realiza o 
producție de circa 27 000 
de tractoare. în vederea 
intensificării mecanizării a- 
griculturii, în special a lu
crărilor din legumicultura, 
pomicultură și viticultură etc. 
începînd cu anul 1968 uzina 
brașoveană va diversifica 
producția sa prin punerea în 
fabricație a încă 6 tipuri noi 
de tractoare de 40 C.P. pe roți 
și șenile.

Participanții la discuții, 
printre care inginerul Budu 
Tiberiu, constructorul șef 
adjunct, Bîrsan Pipu Ghe- 
orghe, tehnologul șef, Frîn- 
cu Ion, șeful sectorului 
motoare, Vădănici Tiberiu, 
metalurg șef, au subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii radi
cale a organizării producției 
în sectoare, modernizarea pro
ceselor tehnologice îndeosebi 
în secțiile calde și tratamente 
termice, intensificarea activi
tății de proiectare și construc
ție a noilor agregate și utilaje 
corespunzătoare diversificării 
producției pentru utilarea sec

toarelor. „Ar fi utilă formarea 
unui grup de cercetare-pro- 
iectare a sculelor pentru așchi- 
ere cu utilizare complexă în 
locul sculelor clasice care cer 
un mare volum de manoperă 
spunea inginerul Necșoiu. In
ginerul Frîncu se referea la 
faptul că liniile automate pen
tru serii mari nu mai cores
pund, în condițiile introducerii 
în fabricație a unui număr 
sporit de tipuri de tractoare. 
„Trebuie să chibzuim bine — 
spunea el — asupra adaptării 
acestor linii la noile noastre 
produse, la echiparea lor cu 
dispozitive corespunzătoare și 
în mod deosebit la înzestrarea 
secțiilor cu mașini universale 
și agregate concepute după 
specificul producției diversi
ficate“.

în cuvîntul lor, constructo
rii de tractoare au cerut mai 
mult sprijin din partea uzine
lor colaboratoare. Ei s-au de
clarat nemulțumiți de modul 
în care colaboratorii lor: 
„Electroprecizia“ Săcele, Fa
brica de cauciuc din Brașov, 
„Electrobanat“ Timișoara, le 
livrează piesele și subansam- 
blele contractate. „O treime 
din reclamațiile pe care le 
primim — spunea inginerul 
șef Cazacu Iulian — se referă 
la echipamentul electric și la 
garnitura livrată de întreprin
derea respectivă“.

O problemă mult dezbătută 
a fost pregătirea cadrelor de 
muncitori. în fiecare an în 
uzină funcționează cursuri de 
ridicare a calificării, lectorate 
tehnice pentru ingineri și teh
nicieni, au loc conferințe teh
nice, simpozioane. Numai anul 
acesta, cursurile de perfecțio
nare a cunoștințelor profesio
nale sînt urmate de aproape 
4 000 de muncitori, iar cele de 

specializare pentru sudură, 
controlori și normatori de a- 
proape 300 de tineri. Colecti
vul uzinei este anual împros
pătat cu sute de tineri absol
venți ai școlii profesionale. 
Un colectiv format din re
prezentanți ai Ministerului în- 
vățămîntului, Ministerului 
Construcțiilor de Mașini și ai 
uzinei au studiat amănunțit 
modul în care se desfășoară 
instruirea practică a ucenicilor 
elaborînd un plan detaliat 
pentru ridicarea eficienței o- 
relor de practică în uzină și 
în atelierele școală. în con
sfătuire s-a cerut însă din 
partea inginerilor care predau 
la școala profesională, a mai
ștrilor și muncitorilor care 
răspund în sectoare de instru
irea practică a elevilor, să a- 
corde mai mult ajutor viito
rilor muncitori în vederea fa
miliarizării lor cu tehnica mo
dernă a uzinei, cu complexi
tatea problemelor tehnice ale 
sectoarelor. „în această lună 
— se arăta în. consfătuire — 
organizației U.T.C. îi revine 
sarcina să acționeze mai 
energic pentru întărirea disci
plinei elevilor în școală și în 
orele de practică, să suprave
gheze cu mai multă atenție 
preocuparea acestora pentru 
ridicarea nivelului la învăță
tură".

„Sentimente“ clasate
magnetofon care dura pînă 
dimineața...

— Nu mi-am trăit viața. 
M-am însurat ca un fraier la 
22 de ani cu prima fată care 
mi-a plăcut... Trebuia întîi să 
mă distrez, să nu iau așa de
vreme grijile căsniciei...

Poate să aibă dreptate ? 
Poate.

Momentul de iresponsabili
tate de la 22 de ani nu-l plă
tește însă cel care l-a avut, 
îl plătesc alții, soția și mai 
ales copilul pe care tatăl l-a 
părăsit imediat după naștere...

Epilogul căsniciei e trist: 
acțiunea de divorț a fost res
pinsă fără ca cei doi soți să 
se împace, Inginerul a obli
gat-o pe soție să deschidă ea 
o altă acțiune de divorț...

— Nu mă interesează dacă 
eu voi ieși vinovat... Totul e 
să scap... li las ei satisfacția 
de a ieși „basma curată" din 
această afacere.

Asemănăm, mai sus, zîmbe- 
tul satisfăcut al celor care ies 
din sala tribunalului, cu mul
țumirea unui negustor care a 
încheiat o afacere... Inginerul 
F.L.A. este pe cale de a face 
un tîrg echitabil, pe care nu 
se sfiește să-l declare... Ce im
portanță mai au sentimen
tele, încrederea pe care a in
vestit-o, acum 6 ani, soția în 
el, ce importanță mai au chiar 
propriile „chinuri“ de dragoste 
de atunci 2 Căsnicia a fost o 
afacere care i-a permis să ter
mine facultatea, să fie așezat 
solid pe picioarele lui și apoi 
să claseze chestiunea cu desă- 
vîrșita indiferență a unui mare 
om de afaceri.

★
E adevărat că, de cele mai 

multe ori, respingerea unei 
acțiuni de divorț nu înseamnă 
sudarea familiei, ci, dimpotri
vă, . declanșează un lung șir 
de neplăceri... Prezentările 
succesive în fața judecătoru
lui pun la dispoziție suficient 
timp de gîndire, de răsgîn- 
dire... Și apoi cînd îți vezi to
varășul sau tovarășa de viață 
privindu-te dușmănos, dispre

țuitor, dezvăluind unor oa
meni, mai mult sau mai puțin 
străini, intimitățile care v-au 
legat și care nu erau decît ale 
voastre, înțelegi că de acum 
înainte nu se mai poate face 
nimic.

Se cade, totuși, ca măcar 
atunci, să vă aduceți aminte 
anul, luna, clipa în care vă 
prezentați actele pentru căsă
torie, de clipa în care semnați 
actul prin care deveneați o 
familie, înseninată de bătăile 
emoționante ale inimilor, de 
zîmbetul înlăcrimat al părin
ților.

...Ce brutal de solemn este 
divorțul! Mai ales cînd la 
mijloc este și un copil. Tribu
nalul studiază un întreg dosar 
pentru a afla care sînt moti
vele despărțirii voastre; iar 
această cercetare are în ea, 
pe lingă seriozitatea juridică, 
și un dram de tragism, oa
menii aceia, judecătorii, avînd 
datoria să facă disecția unei 
istorii care ar fi trebuit să fie 
numai a voastră, pentru o 
viață.

Te cuprinde durerea, văzîn- 
du-i pe doi tineri ajunși aici 
și stai să te întrebi: oare de 
ce nu s-au gîndit ei mai bine 
înainte de a se căsători ? De 
ce au plecat la drum cu im
presii șubrede despre propriile 
sentimente ?

Prefață la un 
schimb de experiență

Consfătuirea a apreciat că 
numărul celor care își perfec
ționează calificarea, față de 

cerințele mereu sporite ale 
producției, este mic. El nu 
acoperă uneori nici nevoile 
imediate în întregime, fără a 
mai vorbi de pregătirea în 
perspectivă a cadrelor pentru 
unele unități. In întreprinde
rile forestiere procesul pregă
tirii profesionale — au arătat 
participanții la discuție — 
nu ține pasul cu înzestra
rea tehnică a acestor între
prinderi. Așa se explică fap
tul că în unele întreprinderi 
forestiere mecanismele nu sînt 
folosite, de regulă, cu întreaga 
lor capacitate, că indicele de 
utilizare este scăzut. Aseme
nea situații există și în unele 
exploatări miniere.

Participanții la acest schimb 
de experiență s-au oprit și 
asupra cauzelor care le gene
rează. în unele locuri (exploa
tarea minieră Cavnic, de pil
dă) cursurile nu sînt ținute 
de oamenii cei mai competen- 
ți, ci de maiștri anunțați la 
întîmplare. în alte locuri (ex
ploatarea minieră Șuior) tine
rii sînt folosiți în orele de 
cursuri la diverse alte acțiuni; 
în unele întreprinderi, lectorii 
vin la cursuri pe pofte. Obser
vația principală făcută în con
sfătuire pentru ramura minie
ră constă în faptul că în ma
joritatea exploatărilor se or
ganizează cursuri de califi
care și de ridicare a calificării 
aproape numai pentru munci
torii de la suprafață și de la 
flotație; pentru cei din sub
teran — care formează majo
ritatea muncitorilor mineri — 
nu se face în această direcție 
aproape nimic.

Conducerile unor exploatări 

miniere — arăta Iosif Gheor
ghe, șeful biroului învățămînt 
din cadrul Trustului minier — 
lasă acțiunea de calificare și 
de ridicare a calificării nu
mai în seama organizațiilor 
sindicale și de U.T.C. Așa se 
explică faptul că din cei 16 000 
salariati ai Trustului minier 
numai 1000 sînt cuprinși în 
formele de învățămînt profe
sional.

Rezultate slabe s-au înregis
trat — s-a arătat în consfătu
ire— în acele locuri unde 
conducerile întreprinderilor nu 
exercită o îndrumare și un 
control amănunțit asupra des
fășurării învățămîntului pro
fesional.

Una din cauzele lipsurilor 
semnalate în unele unități este 
colaborarea destul de slabă 
între organizațiile U.T.C. și 
comitetele sindicatului.

Consfătuirea, organizată pe 
plan regional, are meritul de 
a fi stabilit — pe lîngă re
zolvarea operativă a unor pro
bleme menite să impulsioneze 
procesul de perfecționare a ca
lificării profesionale — jaloa
nele unei judicioase colabo
rări, în această direcție, între 
organizațiile U.T.C. și comi
tetele sindicatului. „Sîntem 
convinși — a arătat în încheie
rea consfătuirii tovarășul Gh. 
Sas, prim secretar al comitetu
lui regional al U.T.C.— că a- 
ceastă colaborare o vom putea 
măsura în activitatea concre
tă pe care o vom desfășura 
pentru ridicarea calificării ti
nerilor, în colaborare cu sin
dicatul, în fiecare oraș, în 
fiecare întreprindere și ex
ploatare minieră“.

PEȘTERA MUZICALA
In aptopierea orașului Vi- 

din (R. R. Bulgaria) se 
află o peșteră în care se 
aud sunete minunate, ade
vărate melodii. Din această 
cauză i se spune „Peștera 
muzicală” sau „Peștera cin- 
tătoare".

De unde provin sunete
le ? S-a stabilit că zgomo
tele produse de căderea 
picăturilor de apă sînt 
transformate de rezonanta 
deosebită a peșterii într-o 
muzică suigeneris.

Peștera urmează a fi 
transformată în obiectiv tu
ristic.

PRIVEȘTE DREPT 
ÎN FAȚA!

Este totdeauna mai bine 
să privești in fală decît 
în urma ta, chiar dacă ai 
comis o infracțiune.

Un răufăcător, care furase 
bijuterii in valoare de 
2 500 dolari dintr-un maga
zin din Warren (Michigan), 
a uitat de acest principiu 
elementar.

Cu prada în buzunar, el 
alerga cit 11 țineau picioa
rele. La un moment dat, 
privind Înapoi să vadă dacă 
nu e cumva urmărit, s-a 
izbit atlt de puternic de un 
zid, incit a leșinai. Cînd 
și-a revenit, se afla la în
chisoare.

CAPTURA 
IMPRESIONANTA

Tînărul Peter Dring, în 
vîrstă de 18 ani, din We- 
llington (Anglia), pasionat 
pescar amator, a trecut zile
le acestea prin mari emo
ții — ei a făcut cea mai 
mare captură din cariera 
sa : un „pește” In lungime 
de 1,75 m și o greutate de 
63 kg.

„Peștele” uriaș nu. era 
însă decît un biet cetă
țean care se așezase din 
greșeală pe cîrligul cu 
momeală. Acesta i-a intrat 
atît de adînc în carne, In
cit a trebuit să se ducă Ia 
spital ca să-i fie scos..,



La invitația Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, o delegație a Parti
dului Comunist Român și a 
guvernului Republicii Socia
liste România, condusă de to
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, a făcut 
o vizită de prietenie în Re
publica Democrată Vietnam 
între 5 și 11 mai 1966. Din de
legație au făcut parte tovară
șii : Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, general-colonel Ion 
Ioniță, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, adjunct al ministrului 
forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, Vasile 
Vlad, membru supleant al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, șeful 
Secției relațiilor externe a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România , Ion Moan- 
gă, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Democrată Vietnam.

în timpul șederii sale în Re
publica Democrată Vietnam, 
delegația a fost primită de to
varășul Ho și Min, președin
tele Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, președintele Re
publicii Democrate Vietnam, 
cu care a avut convorbiri cor
diale. Delegația a participat 
la un miting organizat în o- 
noarea sa de către reprezen
tanții populației orașului Ha
noi. Ea a vizitat Muzeul Revo
luției, expoziția „Totul pentru 
victoria asupra agresorilor a- 
mericani“, o unitate de apă
rare antiaeriană, uzina de con
strucții mecanice „Tran Hung 
Dao“, s-a întîlnit cu oameni ai 
muncii din diferite pături ale 
populației.

Pretutindeni, delegației i s-a 
făcut o primire extrem de căl
duroasă, pătrunsă de senti
mente profund frățești, din 
partea diferitelor pături ale 
populației vietnameze, ceea ce 
constituie o expresie a rela
țiilor de trainică prietenie care 
leagă cele două partide și po
poare.

Delegația română a expri
mat mulțumiri sincere pentru 
ospitalitatea frățească, căldu
ra și cordialitatea cu care a 
fost întîmpinată pretutindeni.

Delegația Partidului Comu
nist Român și a guvernului Re
publicii Socialiste România și 
delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam au avut convorbiri 
care s-au desfășurat în spiri
tul celei mai calde cordialități, 
ale stimei, încrederii și depli
nei înțelegeri reciproce carac
teristice relațiilor dintre cele 
două partide și țări.

Din partea vietnameză, la 
convorbiri au participat tova
rășii : Fam Van Dong, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii De
mocrate Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, membru al Bi
roului Politic al Comitetu
lui Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Democrate Vietnam, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Democrate Viet
nam, Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri al Republicii De
mocrate Vietnam, Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, Nguyen Van 
Tran, secretar al Comitetului 
Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, general 
de brigadă Tran Quy Hai, 
membru supleant al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, adjunct al mi
nistrului apărării al R. D. 
Vietnam, Hoang Tu, ambasa
dor extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democra
te Vietnam în Republica So
cialistă România.

Cele două delegații s-au 
informat reciproc asupra si
tuației și realizărilor obținute 
în construcția socialismului în 
cele două țări și au efectuat 
un schimb de păreri cu pri
vire la situația gravă, care s-a 
creat în urma intensificării și 
extinderii de către imperialis
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încheierea vizitei delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România in Republica Democrată Vietnam

Plecarea din HanoiComunicat comun
mul american a războiului de 
agresiune în Vietnam cît și 
asupra relațiilor între cele 
două partide și țări. Ele au 
făcut, de asemenea, un schimb 
rodnic și util de păreri asupra 
problemelor actuale ale situa
ției internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România a transmis un 
mesaj de solidaritate și prie
tenie frățească al Partidului 
Comunist Român, al guvernu
lui și poporului român cu lup
ta neînfricată a poporului 
vietnamez împotriva agresiu
nii imperialismului american, 
pentru apărarea libertății și 
independenței, pentru unitatea 
și integritatea teritorială a pa
triei sale.

Delegația Română a reafir
mat poziția Partidului Comu
nist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste Româ
nia de condamnare energică a 
războiului de agresiune dus 
de imperialiștii americani în 
Vietnamul de sud, a faptului 
că ei recurg tot mai mult la 
procedee de război extrem de 
crude, cum sînt: bombarda
mentele zilnice efectuate de 
avioane „B-52“, în urma căro
ra numeroase sate din Viet
namul de sud au fost rase de 
pe suprafața pămîntului, folo
sirea produselor chimice și 
toxice și a gazelor de război 
pentru decimarea populației 
și distrugerea culturilor. De
legația română a subliniat po
ziția Republicii Socialiste Ro
mânia de condamnare hotărî- 
tă a războiului aerian și a ce
lorlalte acte de război împotri
va Republicii Democrate 
Vietnam, țară socialistă, inde
pendentă și suverană. Ea con
sideră că recentele raiduri ale 
bombardierelor „B-52“ împo
triva unor localități din Viet
namul de nord și recentele 
atacuri aeriene împotriva îm
prejurimilor Hanoiului și Hai- 
fongului constituie noi pași 
extrem . de periculoși între- 
prinși de imperialiștii ameri
cani în escaladarea războiului.

Cele două delegații sublinia
ză că războiul de agresiune 
dus de imperialiștii americani 
în Vietnam constituie o vio
lare grosolană a acordurilor 
de la Geneva din 1954 privi
toare la Indochina, o încălca
re brutală a principiilor ele
mentare ale dreptului inter
național și o gravă amenințare 
pentru pacea și securitatea po
poarelor din Indochina și din 
Asia sud-estică.

Cele două delegații condam
nă intensificarea și extinderea 
războiului agresiv desfășurat 
de către imperialiștii ameri
cani în ciuda declarațiilor de 
„intenții pașnice“ ale guver
nului american, menite să in
ducă în eroare popoarele iu
bitoare de pace și opinia pu
blică mondială.

Poporul român susține întru 
totul și pînă la capăt lupta 
justă dusă de poporul frate 
vietnamez împotriva agresori
lor imperialiști americani, 
pentru a apăra nordul, a eli
bera sudul și a păși pe calea 
reunificării pașnice a patriei. 
Delegația română și-a expri
mat admirația pentru remar
cabila vitejie și neclintitul 
spirit de luptă al eroicului po
por vietnamez care se situează 
în primele rînduri ale luptei 
împotriva agresorilor imperia
liști americani.

Poporul român dă o înaltă 
apreciere luptei juste a po
porului vietnamez și o consi
deră drept o importantă con
tribuție la apărarea sistemului 
mondial socialist, a mișcării de 
eliberare națională și a cauzei 
păcii mondiale.

Delegația română constată 
cu bucurie că, sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, populația Viet
namului de nord a obținut 
mari succese în lichidarea 
moștenirii grele a trecutului, 
în construirea bazei tehnico- 
materiale a socialismului. în 
dezvoltarea industriei, agricul
turii, științei și culturii, în ri
dicarea nivelului său de viață. 
Oamenii muncii din R. D. 
Vietnam, unind strîns lupta 
împotriva agresorilor cu ero
ismul pe frontul muncii, au 
îndeplinit cu succes planul de 
stat pe cinci ani și s-au anga
jat cu entuziasm în lupta pen
tru realizarea planului pe a- 
nul 1966—1967.

Delegația română salută cu 
căldură strălucitele victorii 
ale armatei și populației din 
Vietnamul de sud, își exprimă 
convingerea profundă că 
populația sud - vietnameză, 
strîns unită în jurul Frontului 
Național de Eliberare din Vi
etnamul de sud va obține vic
toria deplină în războiul popu
lar de eliberare.

în numele poporului român, 
al Partidului Comunist Ro
mân, și al guvernului Repu

blicii Socialiste România, de
legația de partid și guverna
mentală română își exprimă 
sprijinul său total față de po
ziția în patru puncte ,a guver
nului R. D. Vietnam, "care a 
fost reafirmată în scrisoarea a- 
dresată la 24 ianuarie 1966 de 
către președintele Ho Și Min 
șefilor de stat și de guverne 
din numeroase țări, și Decla
rația în cinci puncte din 22 
martie 1965 a Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud, singurul repre
zentant autentic al populației 
sud-vietnameze ; ea cere ca 
Statele Unite să-și retragă din 
Vietnamul de sud toate tru
pele și întregul armament, 
să-și desființeze bazele mili
tare, să pună capăt războiu
lui de agresiune în Vietnamul 
de sud, să înceteze definitiv și 
necondiționat bombardamen
tele și celelalte acte de război 
împotriva R. D. Vietnam ; po
porul vietnamez să fie lăsat 
să-și reglementeze el însuși 
propriile sale treburi fără a- 
mestec străin, conform preve
derilor acordurilor de la Ge
neva.

Poporul român este hotărît 
să-și îndeplinească obligațiile 
internaționaliste de a continua 
să sprijine și să ajute poporul 
vietnamez pînă la victoria 
totală a acestuia asupra agre
sorilor imperialiști americani.

în numele poporului vietna
mez, al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și al 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam, delegația Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Re
publicii Democrate Vietnam 
mulțumește sincer poporului 
român, Partidului Comunist 
Român, guvernului Republicii 
Socialiste România, pentru 
Sprijinul și ajutorul prețios 
acordat luptei juste a poporu
lui vietnamez. Poporul viet
namez salută cu căldură stră
lucitele realizări ale poporului 
frate român în construirea so
cialismului. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
Republica Socialistă România 
a realizat profunde transfor
mări revoluționare în econo
mia națională, în structura so
cială și în viața celor ce mun
cesc. Victoria deplină a socia
lismului la orașe și la sate, li
chidarea definitivă a exploa
tării omului de Către om con
stituie cea mai mare victorie 
politică obținută pînă acum de 
poporul român. în prezent, în 
România, industria se dezvol
tă impetuos și sigur, agri
cultura socialistă a înregistrat 
realizări importante. Poporul 
vietnamez se bucură din suflet 
de succesele obținute de po
porul frate român și îi urează 
din toată inima succese și mai 
mari în îndeplinirea Hotărî- 
rilor Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, 
în vederea ridicării pe o 
treaptă și mai înaltă a desă- 
vîrșirii construcției socialiste 
în domeniul economic, știin
țific și cultural. Delegația Par
tidului celor ce Muncesc din 
Vietnam și a guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam sa
lută eforturile Partidului Co
munist Român și ale guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia în vederea Consolidării 
păcii în Europa și în lume.

Cele două delegații au con
statat cu satisfacție comunita
tea lor de vederi asupra pro
blemelor abordate.

în privința situației interna
ționale actuale, cele două părți 
sînt de acord în aprecierea că

Sosirea la Pekin
PEKIN 11 — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Delegația de partid 
și guvernamentală a Republi
cii Socialiste România condu
să de tovarășul Emil Bodnaraș 
care a făcut o vizită în R. D. 
Vietnam, s-a oprit în drum 
spre țară, la Pekin.

La sosire pe aeroport — 
unde erau arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii 
Populare Chineze — oaspeții 
au fost întîmpinați de Cen I, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, ministru al 
afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Liu Siao, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Giao I-min, șef-ad
junct al secției relații exter
ne a C.C. al P. C. Chinez și 
de alte persoane oficiale.

Au fost de față Tran Tu 
Binh, ambasadorul R. D. Viet
nam la Pekin și Tran Van 
Thanh, șeful reprezentanței 

politica de agresiune, de ames
tec în treburile interne ale al
toi’ țări, de reprimare a luptei 
popoarelor pentru libertate, 
progres și independență națio
nală pe care o duc forțele im
perialiste, în primul rînd im
perialiștii americani, constituie 
originea profundă și cauza 
imediată a tuturor focarelor 
de încordare și a crizelor care 
apar în lume.

în actuala situație se im
pune cu necesitate ca uria
șele forțe antiimperialiste — 
țările socialiste frățești, parti
dele comuniste și muncito
rești, mișcarea de eliberare 
națională, forțele păcii, demo
crației și progresului — să se 
unească strîns pentru a se opu
ne imperialiștilor, în frunte cu 
imperialiștii americani, pen
tru a dejuca manevrele și ac
tele lor de război peste tot în 
lume, și în primul rînd în 
Vietnam, și pentru a menține 
pacea mondială.

Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam susțin cu toată căl
dura lupta popoarelor împo
triva oricăror atentate la a- 
dresa libertății, indepen
denței și suveranității statelor 
și își exprimă solidaritatea lor 
deplină cu lupta popoarelor 
din Asia, Africa și America 
Latină împotriva colonialis
mului și neocolonialismului 
pentru cucerirea și consolida
rea independenței lor, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare 
e economiei și culturii lor pe 
drumul progresului social.

Cele două delegații conside
ră că în relațiile dintre state 
este necesar să se respecte 
principiile suveranității, inde
pendenței, egalității, neames
tecului în afacerile interne și 
ale avantajului reciproc, să se 
respecte dreptul sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî 
singur soarta și de a-și alege, 
corespunzător voinței, intere
selor și aspirațiilor sale, calea 
dezvoltării politice, economice 
și sociale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam consideră că în rela
țiile dintre partidele comu
niste și muncitorești este ne
cesar să se respecte principiile 
marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, 
adică principiile independen
ței, egalității, respectului și 
sprijinului reciproc, precum și 
al întrajutorării în spirit to
vărășesc.

Cele două părți se bucură de 
dezvoltarea fericită a solida
rității frățești, prieteniei și 
colaborării între cele două 
partide și între cele două țări: 
România și Vietnam. Ele vor 
depune toate eforturile pentru 
consolidarea și dezvoltarea 
continuă a acestor relații și 
vor contribui la întărirea uni
tății țărilor socialiste și a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și 
a internaționalismului prole
tar.

Vizita delegației Partidului 
Comunist Român și a guver
nului Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Democra
tă Vietnam care s-a desfășurat 
cu deplin succes, reprezintă o 
nouă contribuție la întărirea 
solidarității, prieteniei fră
țești indestructibile și colabo
rării frățești dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
dintre poporul român și po
porul vietnamez.

permanente din Pekin a 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

Au fost de față, de aseme

Dineu oferit de tovarășul

Ciu Enlai
PEKIN 11 — Corespondentul 

Agerpres. I. Gălățeanu, trans
mite : Miercuri seara, la Pala
tul Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină 
tovarășul Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Cen I, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Chinez, vice
premier al Consiliului de Stat 
și ministru al afacerilor exter
ne al R. P. Chineze au oferit 
un dineu în cinstea tovarășului 
Emil Bodnaraș și a celorlalți 
membri ai delegației de partid 
și guvernamentale române 
care a vizitat Republica Demo
crată Vietnam. Tovarășii Ciu 
En-lai și Emil Bodnaraș au 
toastat pentru prietenia dintre 
cele două partide, dintre po
poarele român și chinez.

HANOI 11 (Agerpres). — Tri
misul special Al. Cîmpeanu 
transmite : Miercuri a părăsit 
Hanoiul delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, mem. 
bru al Comitetului Executiv și 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.Ii., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. care, la invitația Comite

tului Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam și 
a guvernului Republicii Demo
crate Vietnam a făcut o vizită 
in această tară.

încă nu răsărise soarele cind 
in Piața Teatrului Municipal 
din Hanoi s-au adunat repre
zentanți ai diteritelor pături 
ale populației capitalei pentru 
a-și lua rămas bun de ia solii 
poporului român. In piață flu
turau drapele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Re-

Cuvintarea tovarășului Nguyen Duy Trinh
Delegația partidului comu

nist și a guvernului Republicii 
Socialiste România, a spus to
varășul Nguyen Duy Trinh își 
încheie vizita sa de prietenie 
în Republica Democrată Viet
nam. în cursul scurtei dv. șe
deri în țara noastră, ați mani
festat cu tărie simpatia și spri
jinul partidului, guvernului și 
poporului român pentru lupta 
poporului nostru împotriva a- 
gresiunii americane, pentru 
salvarea națională. Poporul 
nostru este profund mișcat de 
cuvintele dv. călduroase. ■ Ve
nind să vizitați Vietnamul, ați 
adus sentimentele cordiale ale 
celor 19 milioane de frați ai 
noștri români. In același timp 
vizita dv. constituie o ocazie 
prețioasă pentru poporul nos
tru de a-și exprima stima sa

Cuvîntarea tovarășului Emil Bodnaraș
Vizita delegației noastre de 

partid și guvernamentale în 
Republica Democrată Viet
nam a spus tovarășul Emil 
Bodnaraș, se apropie de sfîr- 
șit. în răstimpul celor cinci 
zile de cînd ne aflăm în mij
locul dv., am cules impresii 
puternice, de neuitat, a căror 
bogăție n-o putem nici pe 
departe cuprinde în cuvîntul 
nostru de rămas bun.

Ne-a impresionat unitatea 
poporului vietnamez, hotă
rîrea neclintită de a-și apăra 
patria, credința sa nestrămu
tată în dreptatea cauzei sale, 
în victoria el. Această unitate, 
hotărîrea și încrederea — re
zultat al unei îndelungate ex
periențe istorice desăvîrșită 
în anii războiului de eliberare 
a patriei, dus sub conducerea 
glorioasă a Partidului celor 
ce Muncesc din Vietnam — 
reprezintă astăzi o uriașă for
ță, de neînvins atît în con
struirea socialismului cît și în 

nea, Aurel Duma, ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Pekin, membri ai 
ambasadei.

La dineu au participat Li 
Sien-nien, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez 
și vicepremier al Consiliului 
de Sat, Giao I-Min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chi
nez, șef adjunct al Secției de 
relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Siao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Pin Șao-hui, șef ad
junct al marelui stat major al 
Armatei populare chineze de 
eliberare, Cen Ceao-suan, ad
junct al ministrului agricul
turii, Lu Pin, președintele A- 
sociației de prietenie chino- 
română și Tsui Jueh-si, ad
junct al primarului orașului 
Pekin.

A luat parte, de asemenea, 
Aurel Duma, ambasadorul 
României la Pekin.

publicii Democrate Vietnam. Pe 
mari panouri erau înscrise lo
zinci în cinstea prieteniei ro
mâno-vietnameze.

Pentru a conduce pe oaspeți 
au venit Nguyen Duy Trinh, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor 
externe al R. D. Vietnam, Le 
Duc Tho, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, Le Than Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Hoang Van Hoan, 
membru al Biroului Politic al 
C.C., vicepreședinte al Comite
tului permanent al Adunării 
Naționale a R. D. Vietnam, 
Nguyen Xien, vicepreședinte al 
Comitetului permanent al A- 
dunării Naționale a R. D. Viet
nam, Phan Ke Toai, vicepre- 

sinceră pentru poporul român 
frățesc, care merge înainte cu 
pași siguri pe calea construc
ției victorioase a socialismului. 
Ați putut constata hotărîrea 
poporului nostru de a înfrînge 
pe agresorii americani, precum 
și încrederea sa fermă în vic
toria totală.

Convorbirile cordiale între 
delegațiile noastre au mărit 
înțelegerea și încrederea re
ciprocă, au contribuit la întă
rirea solidarității între cele 
două partide, pe baza mar
xism-leninismului și a interna
ționalismului proletar și au 
dezvoltat colaborarea frățească 
între popoarele Vietnamului și 
României în lupta împotriva 
dușmanului comun — imperia
lismul american — aducînd 
astfel o contribuție pozitivă la 

respingerea agresiunii impe
rialismului american. Erois
mul poporului din Vietnamul 
de nord este egalat doar de 
calma demnitate cu care în
fruntă greutățile unui război 
ce i-a fost impus.

în Vietnamul de sud popu
lația, patrioții înflăcărați de 
nobila cauză a libertății, și in
dependenței patriei, sînt strîns 
uniți în jurul Frontului Na
țional de Eliberare, singurul 
lor reprezentant autentic, or
ganizator priceput și ferm 
al luptei împotriva agresiunii- 
insolente a imperialismului a- 
merican.

Lupta împotriva agresorului 
imperialist se dă cu aceeași 
vigoare în nord și în sud. 
Zone în Vietnam sînt două, 
însă Vietnamul este unul sin
gur. Strîns unit în luptă po
porul vietnamez va învinge pe 
agresor și cotropitor, își va 
cuceri libertatea și indepen
dența deplină pe întreg teri
toriul patriei sale. Despărțin- 
du-se astăzi, de voi, delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Româ
nia urează poporului vietna- 
mez victorie deplină în marea dreaptă ; ea va triumfa!

Răspunsul tovarășului Emil Bodnaraș 
la salutul președintelui Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul de sud 
Excelenței Sale,

Domnului NGUYEN HUU THO,

Președintele Prezidiului Comitetului Central
al Frontului Național

de Eliberare din Vietnamul de sud

Am fost adînc mișcat de sentimentele prietenești la adresa 
Partidului Comunist Român, a întregului nostru popor, de 
salutul călduros adresat mie personal, precum și membrilor 
delegației noastre în mesajul pe care ați avut amabilitatea să 
mi-1 transmiteți.

Vă mulțumesc cordial pentru acest mesaj, pe care cu o 
deosebită plăcere îl voi aduce la cunoștința conducerii noas
tre de partid și de stat, poporului român.

Reafirmînd solidaritatea noastră neabătută cu lupta 
dreaptă pe care o duceți împotriva agresiunii imperialis- 
lui american, adresez Excelenței Voastre, membrilor Prezi
diului Comitetului Central al Frontului Național de Elibe
rare, urarea noastră de sănătate.

Frontului Național de Eliberare și poporului eroic din 
Vietnamul de sud le urăm victorie deplină în marea bătălie 
pe care o dau pentru eliberarea patriei.

HANOI, 9 mai 1966

EMIL BODNARAȘ 
șeful delegației de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România

ședințe al Consiliului de Mi
niștri, și alte persoane oficia
le, precum și Hoang Tu, amba
sadorul R. D Vietnam la Bucu
rești.

Erau prezenfi șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ha
noi, membri ai ambasadei ro
mâne.

Fanfara militară a intonat 
imnurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Democrate Vietnam. Tova
rășul Emil Bodnaraș a trecut în 
revistă garda de onoare.

Nguyen Duy Trinh. a- rostit 
apoi o cuvintare.

Inlîmpinat cu căldură de a- 
sistenfă a rostit un cuvînt de 
rămas bun tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Cuvîntările au fost ascultate 
cu deosebită atenție, fiind în 
repetate rînduri subliniate de 
aplauze.

lupta popoarelor lumii pentru 
pace, independență națională, 
democrație și socialism.

încă o dată, în numele po
porului vietnamez, al Partidu
lui celor ce Muncesc din Viet
nam și al guvernului Republi
cii Democrate Vietnam, vă rog 
să transmiteți poporului ro
mân, Partidului Comunist Ro
mân și guvernului Republicii 
Socialiste România mulțumi
rile noastre cele mai vii pen
tru solidaritatea și sprijinul 
total acordat de poporul român 
luptei juste a poporului nostru.

Fie ca poporul român să ob
țină succese și mai mari în 
construirea socialismului și în 
lupta pentru apărarea păcii 
în Europa și în lume.

bătălie pe care o duce ! In 
convorbirile rodnice pe care 
le-am avut cu conducătorii 
partidului și guvernului R. D. 
Vietnam, în comunicatul co
mun asupra vizitei, am dat 
expresie convingerii noastre 
nestrămutate în justețea cau
zei pentru care luptați, în 
victoria ei finală. Solidarita
tea frățească dintre partidele 
noastre, dintre țările și po
poarele noastre s-a întărit 
continuu — reprezentînd o 
importantă contribuție la lup
ta pentru pace și socialism.

Mulțumind pentru calda os
pitalitate acordată delegației 
în timpul vizitei, vorbitorul a 
spus : Fie ca prietenia noastră 
să devină mereu mai puterni
că în interesul ambelor po
poare, în interesul unității ță
rilor socialiste, al mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, al întăririi forțelor 
antiimperialiste, al cauzei so
cialismului și păcii ! Cauza 
poporului vietnamez este

• La Invitația Institutului 
de istorie antică al Universi
tății din Genova, prof. Dumi
tru Tudor, de la catedra de 
arheologie a Facultății de is
torie, de la Universitatea din 
București, a ținut un ciclu de 
conferințe. Au participat de
canul Facultății de istorie din 
Genova, de Regibus, rectorul 
Institutului de istorie antică, 
prof. Giovanni Forni, alți 
membri ai corpului didactic 
și numeroși studenți. Confe
rințele au fos urmărite cu viu 
interes.

• Cu prilejul împlinirii a 10 
ani de la semnarea acordului 
de colaborare culturală între 
R. P. D. Coreeană și Republica 
Socialistă România, la Phenian 
a avut loc un cocteil oferit 
de Comitetul de relații cultu
rale cu străinătatea din R.P.D. 
Coreeană.

Din partea coreeană au luat 
parte Se Cer, președintele Co
mitetului de relații culturale 
cu străinătatea, Kim Dea Bon, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Tian Cer, locții
tor al ministrului culturii și 
alții. A fos prezent Nicolae 
Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian 
și membri ai ambasadei ro
mâne.

CONVORBIRILE 
DE LA CAIRO

• DUPĂ cum transmite a- 
genția TASS, la 11 mai au în
ceput la Cairo convorbirile 
dintre delegația guvernamen
tală sovietică condusă de 
Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., și Gamal Ab- 
del Nasser, președintele R.A.U. 
în cursul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă, 
prietenie și cordialitate, a a- 
vut loc un schimb de păreri 
în problemele privind dezvol
tarea continuă și întărirea re
lațiilor dintre Uniunea Sovie
tică și Republica Arabă Unită 
și asupra unor probleme ac
tuale ale situației internațio
nale.

UN ARTICOL DIN 
„NEW YORK TIMES"

Guvernul Statelor Unite a 
propus de curînd Congresu
lui american să adopte o legi
slație menită să ducă la sta
bilirea de relații comerciale 
normale cu țările socialiste 
din Europa. în legătură cu 
aceasta, ziarul „New York 
Times“ publică un articol în 
care subliniază că pentru 
ca această legislație să fie 
eficientă este necesar să 
țină seama de o serie de mă
suri urgente. „Pentru sporirea 
substanțială a acestor relații 
comerciale vor fi necesare, se 
spune în articol, cel puțin trei 
măsuri esențiale : să se pună 
capăt barierelor tarifare dis
criminatorii care, în prezent, 
împiedică vînzările de produ
se din țările socialiste europe
ne în Statele Unite ; să fie 
înlăturate toate obstacolele 
legale din calea extinderii 
creditelor comerciale normale 
și la aceste țări; să se revi
zuiască restricțiile impuse de 
guvernul S.U.A. asupra expor
turilor de produse așa-zise 
strategice“.

VIZITA PRIM-MINISTRULUI 
GIBRALTARULUI 

LA LONDRA

• DUPĂ vizita întreprinsă la 
Londra, prim-ministrul și primarul 
Gibraltarului, Joshua Hassan, a 
părăsit miercuri capitala britanică 
reîntorcîndu-se în Qibraltar. In 
cursul vizitei sale Ia Londra, Jo
shua Hassan a conferit cu repre
zentanții guvernului britanic asu
pra evoluției conflictului care opu
ne Anglia și Spania în problema 
Gibraltarului. întrevederile sale cu 
oficialitățile britanice sînt. puse de 
observatori în legătură cu convor
birile dintre reprezentanții guver
nelor Angliei și Spaniei ce vor 
începe la 17 mai în vederea găsirii 
unei soluții a diferendului dintre 
cele două țări în problema Gibral
tarului.

DECLARAȚIE 
A GUVERNULUI
R. D. GERMANE

BERLIN 11 (Agerpres). -- Gu-
vernul R. D. Germane a adresat
guvernului R. F. Germane o decla
rație în care protestează împotriva 
pretențiilor acestuia de a extinde 
acțiunea legilor vest-germane asu
pra R.D.G. Guvernul R.F.G. a 
declarat că cetățenii din R.D.G. 
sosiți în Germania occidentală tre
buie, să fie urmăriți în baza legilor 
Republicii federale pentru activi
tatea desfășurată pe teritoriul 
R.D.G.

Aceste pretenții, se subliniază 
în declarația guvernului R.D.G., 
au fost formulate în legătură cu 
propunerea P.S.U.G. de a avea un 
schimb de păreri cu P.S.D.G. în 
problemele de importantă vitală 
pentru națiunea germană.

încercările de a extinde în mod 
arbitrar sfera acțiunii legilor vest- 
germane asupra altor state, se ara
tă în declarație, creează noi ba
riere în calea normalizării relații
lor dintre cele două state germane.
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