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Intre 15—22 aprilie 1964 a 
avut loc Plenara lărgită a 
Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn. La 
Plenară au participat, în afa
ra de membri și membri su
pleant! ai C. C. al P. M. R., 
miniștri, conducători ai unor 
instifufii centrale, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
ai organelor locale de partid 
și de stat, precum și alti lu
crători cu munci de răspun
dere din aparatul central de 
partid și de stat.

Pienara a ascultat darea 
de seamă cu privire la ac
tivitatea delegației Partidu
lui Muncitoresc Romîn care 
a dus discuții cu delegațiile 
Partidului Comunist Chinez,

Regiunea București
a terminat semănatul porumbului

■ ■

CUM SE ÎNDEPLINESC ANGAJAMENTELE
în întrecerea socialistă
.. « _ - _ _ 7 I I r aceste z^e Preajma marii săr-
I fJ fl L L û I E / I I r bători a solidarității internaționale a 

, celor ce muncesc — ziua de 1 Mai —
PRIN întreprinderi
Dezvoltînd realizările din primul trimestru, colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri din întreprinderi desfășoară larg întrecerea socia
listă hotărîte să-și îndeplinească cu cinste angajamentele entuziaste ce 
și le-au luat în cinstea celei de-a XX-a aniversări a eliberării patrieț.

In lupta pentru îndeplinirea angajamentelor, numeroase colective 
de. muncă au acumulat o experiență prețioasă în valorificarea rezerve
lor interne de sporire a producției și productivității muncii, de îmbună
tățire a calității produselor și de reducere a prețului de cost.

In legătură cu stadiul îndeplinirii angajamentelor, cu expe
riența bună dobîndită în cadrul întrecerii, publicăm mai jos o parte din 
constatările făcute de corespondenții noștri regionali, cu prilejul vizitei 
făcute în aceste zile în citeva întreprinderi djji țară.

H 0 „oglindă" a realizărilor ■ 107 
j^AȘOV: măsuri din 209 Planul pe luna mai - 

cu 2 zile mai devreme
Panourile întrecerii din halele U- 

zinelor „Rulmentul“ din Brașov sînt 
în aceste zile o adevărată „oglin
dă“ a hotărîrii muncitorilor de aici 
de a-și îndeplini cu cinste angaja
mentele luate în întrecere. Colecti
vul acestei importante unități in
dustriale a țării s-a angajat să rea
lizeze în acest an economii supli
mentare la prețul de cost în valoa
re de peste 600 000 lei și be
neficii peste plan de 1 500 000 lei. 
Ținînd seama de cerințele econo
miei, muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de aci s-au mai angajat să a- 
simileze și să introducă în fabrica
ție noi tipuri de rulmenți, să dea 
pînă la 23 August peste plan circa 
25 000 bucăți rulmenți de calitate 
superioară. Toate aceste angajamen
te se înfăptuiesc acum pas cu pas, 
prin munca organizată a colectivu
lui de aici.

Comitetul sindicatului urmărește 
pe bază de grafic îndeplinirea anga
jamentelor luate pe uzină. Același 
lucru îl fac și comitetele de secție 
sindicală, organizatorii de grupă, 
în consfătuirile de producție, în șe
dințele sindicale sînt analizate pe 
„viu“ stadiul îndeplinirii angaja
mentelor, neajunsurile sau greută
țile ivite pe parcurs, măsurile ce pot 
fi luate pentru înlăturarea lor. Re
cent la secțiile strungărie și rec
tificare s-a discutat și luat mă
suri în legătură cu reamplasarea 

schimbarea unor procedee de fabri
cație etc.

O atenție deosebită acordă con
ducerile secțiilor și comitetele sin
dicale punerii în aplicare a mă
surilor preconizate la luarea an
gajamentelor. Astfel, pe întreaga 
uzină s-au aplicat 107 măsuri, din 
cele 209 prevăzute — cu o eficacita
te economică de peste 2 200 000 lei. 
S-au instalat alimentatoare auto
mate pe mașinile de rectificat role, 
s-au reamplasat mașinile de strun- 
jiț etc. A fost însușită și extinsă 
larg în uzină inițiativa constructori
lor de tractoare din Brașov : — „la 
fiecare fază și operație o înaltă teh
nicitate“.

Cum era de așteptat, toate aces
tea au dus *la  realizări însemnate în 
producție. în primul trimestru al a- 
nului, planul producției marfă a 
fost îndeplinit în proporție de 100,6 
la sută, productivitatea muncii a 
crescut cu 1,9 la sută față de sarcina 
planificată ; economiile suplimenta
re la prețul de cost se ridică la pes
te 350 000 lei.

Rezultatele obținute pînă acum în 
întrecere arată că constructorii de 
rulmenți de la Brașov vor termina 
planul pe luna aceasta cu 2 zile îna
inte de termen, cinstind astfel Ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc.

Constantin CĂPRARII 
coresp. „Scînteii“

Partidului Muncii din Co 
reea și Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Pienara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn a aprobat în una
nimitate acțiunile întreprin
se de Biroul Politic al C. C. 
al P. M. R. în legătură cu po
lemica publică din mișcarea 
comunistă și muncitorească 
internațională și activitatea 
delegației Partidului Munci
toresc Romîn.

In cursul dezbaterilor, 
care au decurs în spirit de 
unitate deplină, Plenara lăr
gită a adoptat în unanimita
te documente corespunză
toare, care vor fi date pu
blicității.

Ü Organizarea loturilor de finisaj - o 
inițiativă care se extinde H 200 de 
apartamente terminate

întreprinderii de con-Colectivul 
strucții nr. 1 din Cluj și-a luat an
gajamentul să dea în folosință pînă 
la 23 August un număr însemnat de 
locuințe și noi obiective industriale 
și social-culturale și să realizeze 
economii de materiale în valoare de 
peste 250 000 de lei. Bătălia pentru 
realizarea acestor angajamente, se 
desfășoară cu succes. Garanția înde
plinirii lor o constituie nu numai 
hărnicia constructorilor, ci și măsu
rile luate pentru organizarea lucru
lui, aplicarea de metode înaintate 
etc.

Șantierul nr. 1 din cartierul Gri- 
gorescu este — s-ar putea spune — 
un adevărat model de organizare a 
muncii. Aici prepararea betoanelor 
și a armăturilor se face centralizat, 
mijloacele mecanizate fiind folosite 
cu randament ridicat. Pe șantier — 
ne informează ing. Constantin Du- 
mitrache — s-au luat, în timpul din 
urmă, numeroase măsuri care vor 
duce la creșterea productivității 
muncii. Astfel, la citeva blocuri ce 
se află la fundație se vor folosi plan- 
șee din plăci mari preturnate pe

W 500 tone tablă neagră in plus E Cum
e prețuită calitatea H Metalul mai bine
gospodărit

Colectivul Laminorului de tablă 
din Galați își îndeplinește cu cinste 
angajamentele luate în întrecerea 
socialistă. De cum pătrunzi în hala 
uriașelor instalații ale celor 4 lami
noare ale uzinei, rămîi plăcut impre
sionat. Trăiești din plin aici, atmos
fera unor zile de însuflețită între
cere.

...Laminorul 4. Aici lucrează unul 
din cei mai iscusiți maiștri ai uzinei: 
Gheorghe Petrea. Toți laminatorii 
din. schimbul său își îndeplinesc și 
depășesc sarcinile de producție. Lu- 
crînd cu spirit gospodăresc colecti
vul laminorului 4 a folosit în ulti
mele luni, cu 72,6 kg de metal mai 
puțin pe tona de tablă, față de cit 
s-a planificat. Bucată cu bucată, oțe
lul economisit în acest an la toate

Experiența dobîndită de-a lungul 
anilor în efectuarea lucrărilor agri
cole la timp și în condiții agrotehni
ce superioare a fost larg folosită în 
această primăvară pe ogoarele re
giunii București. Colectiviștii și me
canizatorii au pregătit din vreme 
terenul și sămînța, au folosit din 
plin capacitatea de lucru a tractoa
relor și mașinilor agricole. Ca ur
mare ei au reușit să termine la timp 
însămînțatul porumbului pe întrea
ga suprafață planificată, să execute 
această lucrare într-o perioadă mai 
scurtă și în condiții agrotehnice su- 

șantier la dimensiunea unei camere, 
în Țocul fîșiilor cu goliri. Àçest sis
tem a dat rezultate foarte bune ' 
construcția blocurilor-turn.

Pe șantier a luat ființă un lot de 
finisare, subordonat direct conduce
rii șantierului. Prin organizarea a- 
cestui lot se creează posibilitatea 
unei dirijări mai rapide a lucrărilor 
de finisaj. Asemenea loturi de fi
nisaj au luat ființă și pe alte șantie
re ale orașului.

Ca rezultat al muncii rodnice des
fășurate în ultima perioadă, con
structorii întreprinderii nr. 1 din 
Cluj au recuperat rămînerile în 
urmă din timpul iernii și au acum 
condiții să îndeplinească cu citeva 
zile mai devreme planul pe primele 
4 luni ale anului. Au fost terminate 
blocuri cu circa 200 de apartamente, 
dintre care unele cu 10-30 de zile 
mai devreme. Restul lucrărilor se 
află în grafic sau chiar înaintea gra
ficului. Sînt avansate și lucrările de 
pe șantierele de construcții indus
triale.

lamlnoarele uzinei, prin reducerea 
consumului specific, însumează peste 
50 tone.

Odată cu economiile, pe un plan 
central în întrecere se află și pro
blema calității. Echipele conduse de 
maiștrii Titi Caraghin de la lamino
rul I și Gheorghe Tudor de la lami
norul II au mărit simțitor cantitățile 
de tablă de calitatea I. Ei au „co
rectat“ cifrele date prin plan în ce 
privește procentul de calitate. In 
trei luni ei au produs cu 5,7 și, res
pectiv, 6,8 la sută mai multă tablă 
de calitatea I-a decît prevedea pla
nul.

Fără îndoială, noul îi pasionează 
mult pe laminatorii gălățeni. Așaje 
explică numeroasele perfecționări 
tehnice realizate an de an. Uzina nu
mără acum 104 inovatori. Anul a- 
cesta numărul propunerilor de ino
vații înregistrate la cabinetul tehnic 
a trecut de 60.

în aceste zile a fost laminată cea 
de-a 500-a tonă de tablă neagră pes
te plan din angajamentul de 1 000 
tone luat în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August. La aceste 
realizări se adaugă 2 503 000 lei eco
nomii la prețul de cost, realizate în 
primul trimestru.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînteii“

TELEGRAMA
In drum spre R. P. Bulgaria, unde va participa la funeraliile lui 

Dimităr Ganev, tovarășul L. I. Brejnev, membru al Prezidiului și secre
tar al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a adresat tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar 
al Comitetului' Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat, și tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, următoarea telegramă :

Zburînd peste teritoriul R. P. Romîne, trimit un salut cordial po
porului frate romîn și urările cele mai fierbinți pentru noi și ■ mari 
succese în construirea socialismului,

în-

perioare față de anul trecut. îndată 
după semănat colectiviștii și meca
nizatorii au început lucrările de 
treținere a culturilor prășitoare.

Tractoare si mașini
destinate agriculturii

Agricultura a primit în primele trei 
luni ale anului 40 la sută din cele 
10 000 de tractoare U-650, prevăzute 
în planul anual și primele tractoare 
U-651 cu dublă tracțiune intrate în 
producție de serie la uzina din Bra
șov. S-au primit, de asemenea, în
tre altele 6 500 grape stelate, 1 000 
grape cu disc, 700 cultivatoare, folo
site în aceste zile la efectuarea lu
crărilor agricole de primăvară. Anul 
acesta unitățile agricole socialiste 
folosesc nu numai un număr sporit 
de tractoare și diferite utilaje, ci și 
tipuri noi de mașini și instalații mo
derne utilizate la semănat, recolta
rea și pregătirea nutrețurilor, utilaje 
de mare capacitate pentru condițio
narea semințelor de cereale, mașini 
pentru recoltat sfecla 
stalații de muls, de 
gunoiului din grajduri, 
cu apă a animalelor.

de zahăr, in- 
evacuare a 
de alimentare 

(Ageipres)

Al. MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

Gospodăria colectivă din Livada, 
raionul Arad. La semănatul porum

bului.

Construcții pentru 
școlile profesionale 
și tehnice

în acest. an de învățămînt s-au 
dat în folosință noi construcții pen
tru școlile profesionale și tehnice. 
Pentru pregătirea. cadrelor care vor 
lucra în marile combinate ale indus
triei chimice, la ■ Craiova și Suceava 
s-au construit două grupuri școlare 
moderne cu 32 săli de clasă, 12 ate- 
liere-școală, 6 laboratoare, cămine 
și cantine. La. grupurile școlare mi
niere din orașele Baia Mare și Deva 
au fost date în folosință noi atelie- 
re-școală.

Anul acesta vor fi terminate și 
alte construcții destinate școli
lor profesionale și tehnice: noua clă
dire a grupului școlar pentru in
dustria materialelor de construcții 
de pe lingă Fabrica de geamuri din 
Scăeni, școlile profesionale meta
lurgice de pe lingă Atelierele de re
parat material rulant din Iași,, uzi
nele de tractoare Brașov, I. M. Ro
man, grupul școlar de pe lingă Uzi
nele de vagoane-Arad ș.a.

Dezvoltarea continuă a economiei naționale, introducerea pe scară 
largă a tehnicii moderne în toate ramurile de activitate, noile cuceriri 
ale științei ridică probleme complexe în fața cercetătorilor și specia
liștilor de la Institutul de igienă și protecția muncii. în legătură cu 
activitatea desfășurată în prezent și 
adresat citeva întrebări tovarășului 
torul institutului.

Cum este organizată activi
tatea institutului ?I

Institutul de igienă și protecția 
muncii, ca organ de cercetare știin
țifică a Ministerului Sănătății și 
Prevederilor Sociale în acest dome
niu, are în structura sa secții medi
cale și tehnice. Prin ele, desfășoară 
o activitate complexă legată de pro
blemele controlului protecției mun
cii, de fundamentarea științifică a 
normelor republicane. Institutul are 
și sarcina • de a instrui și îndruma 
din punct de vedere tehnic cadrele 
de specialitate ale inspecțiilor de 
stat de resort.

Cercetarea științifică se asigură 
prin secțiile de igiena muncii, fizio
logia muncii și boli profesionale, 
tehnica securității, ventilație, elec
trică, mijloace individuale de pro
tecție, precum și prin secțiile de 
igienă comunală, igiena alimentației, 
igiena copilului, sănătate publică, 
statistică sanitară și demografie, 
prevederi sociale.

Rezultatele cercetărilor științifice 
sînt aplicate în practică de către 
întreprinderi, instituții economice, 
administrative și fundamentează 
științific legislația de igienă și pro
tecție a muncii.

ICe probleme stau în centrul 
activității institutului ?

Gama preocupărilor institutului 
este foarte largă și variată. Cerce
tătorii științifici și-au axat planurile 
de activitate pe cele mai importante 
probleme de igienă și protecția mun
cii din principalele ramuri indus
triale. Introducerea în producție a 
cuceririlor științei duce cu timpul la 
eliminarea acelor operații care ne
cesită eforturi mari, la înlăturarea 
pericolelor determinate de tempera
turile ridicate sau de munca intr-un 
mediu cu praf sau diferite substanțe 
toxice. Cercetările efectuate în ma
rile întreprinderi au permis funda
mentarea științifică a unor măsuri 
menite să ușureze unele procese teh
nologice, să elimine produse toxice 
din atmosfera industrială, să reducă 
zgomotele și trepidațiile. S-au obți
nut o serie de rezultate eficiente la 
Uzina de fire și fibre sintetice Săvi- 
nești, Complexul petrochimic Bor- 
zești, combinatele chimice Făgăraș și 
Tîrnăveni, Uzinele „23 August“ etc.

Prezentarea de condoleanțe la ambasada 
R. P. Bulgaria din București

Miercuri după-amiază tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheor
ghe'Maurer, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, au exprimat con
doleanțe ambasadorului R. P. Bul
garia la București, Gheorghi Bogda
nov, și celorlalți membri ai ambasa
dei cu prilejul încetării din viață a 
tovarășului Dimităr Ganev, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria.

PLECAREA DELEGAȚIEI R. P. ROMÎNE 
LA FUNERALIILE LUI OIMITĂR GANEV

Miercuri dimineață a părăsit Ca
pitala, plecînd la Sofia, delegația' 
R.P. Romine care va participa la fu
neraliile tovarășului Dimităr Ganev, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria. 
Din delegație fac parte tovarășii 
Alexandru Drăghici,membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. Romine,

Din partea Consiliului de
Prin hotărîre a Consiliului de Mi

niștri al Republicii Populare Ro- 
mîne, ziua de joi 23 aprilie 1964 — 
ziua funeraliilor tovarășului Dimităr 
Ganev — președintele Prezidiului 

cu preocupările de perspectivă, am 
prof. dr. Gheorghe Cadariu, direc-

O atenție deosebită se acordă stu
dierii problemelor de tehnica secu
rității muncii. Pe baza studiilor în
tocmite s-au aplicat' o serie de me
canisme și instalații în domeniul 
ventilației industriale și al electro- 
securității, s-au elaborat și pus în 
practică diferite măsuri de protec
ție colective și individuale.

Ați amintit de problema pu
rificării aerului. Ce s-a între
prins pentru eliminarea pulbe
rilor și produselor toxice din 
atmosfera industrială ?

efectuîndu-se peste 20 000 
medicale. Introducerea 
umed și a instalațiilor 

și purificare a aerului, 
transporturilor și alte

Mă voi referi, în primul rînd, la 
industria minieră. Colectivele noas
tre au studiat diferite metode pen
tru a reduce concentrațiile de pul
beri în subteran. S-a acordat aten
ție studierii mecanismelor de pro
ducere a pneumoconiozelor — boli 
de plămîni provocate prin Inspirația 
îndelungată a unor pulberi. Medici 
igieniști, fiziologi, interniști, radio
logi din institute și clinici au parti
cipat atît la cercetarea științifică cit 
și la acțiuni practice pe teren. S-au 
organizat anchete largi în bazinele 
miniere și marile întreprinderi pen
tru depistarea precoce a pneumoco
niozelor, 
dè examene 
perforai ului 
de ventilare 
mecanizarea 
măsuri au contribuit la scăderea im
portantă a concentrațiilor de pulberi 
din mediul industrial și, în conse
cință, la reducerea riscului de îm
bolnăvire. în sectorul metalurgic s-a 
studiat și realizat o instalație de as- 
pirare și reținere a pulberilor la dez- 
bătătoarele electrice și pneumatice. 
Cu ajutorul acestei instalații aplicate 
în turnătorii, se creează o atmosferă 
fără praf la locul de muncă și se re
duce timpul de curățire a formei de 
la 25—30 minute la 3 minute.

Care sînt preocupările insti
tutului în domeniul stăvilirii și 
înlăturării acțiunii nocive a 
zgomotului în producție 1

Crearea marilor centre industria
le, construcția combinatelor și uzine
lor, apariția unor mașini tot mai pu-

(Continuare în pag. V-a)

După ce au păstrat un moment de 
reculegere, conducătorii de partid și 
de stat au semnat în cartea de con
doleanțe.

De asemenea, la sediul Ambasadei 
R. P. Bulgaria au venit pentru a pre
zenta condoleanțe membri ai Consi
liului de Stat, deputați ai Marii A- 
dunări Naționale și conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, activiști de partid, dele
gații ale oamenilor muncii din în
treprinderi și instituții.

Au mai prezentat condoleanțe șe
fii unor misiuni diplomatice acredi
tați în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

și Ioan Beldean, ambasadorul R. P. 
Romine la Sofia.

La plecare delegația a fost con
dusă de tovarășii Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.M.R., 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, activiști de partid și 
de stat.

A fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Miniștri al R. P. Romine
Adunării 
Populare 
de doliu, 
rile vor

Populare a Republicii 
Bulgaria — se declară zâ 
Instituțiile și întreprinde«' 
arbora drapele îndoliate,
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SHAKESPEARE
Sărbătorirea lui William Shakespeare, 

cu prilejul împlinirii celor patru sute de 
ani de la venirea lui pe lume, produce, 
în acest moment, manifestări atît de ge
nerale, însofite de reacții atît de căl
duroase ale sentimentului public, îneît 
sîntem în drept a considera evenimentul 
ca pe unul din cele mai expresive ale 
vieții intelectuale de astăzi. Aniversările 
marilor ariiști și gînditori tac parte din 
peisajul de cultură al vremurilor noas
tre. Cîteva foruri internaționale, cum sînt 
Organizația Națiunilor Unite pentru edu- 
cație,- știință și cultură sau Consiliul mon
dial al păcii, nu uită să le recomande 
membrilor lor și să le sprijine prin alte 
inițiative. Este unui din modurile de a 
conduce viața internațională către o 
treaptă mai înaltă a organizării ei și de 
a întări în conștiința omenirii prețuirea și 
recunoștința pe care popoarele și le da
torează pentru contribuția fiecăruia din 
ele la tezaurul comun de valori intelec
tuale, artistice și morale.

Sîntem îndatorați cu pietatea noastră 
tuturor acelora care, în cursul secolelor 
și mileniilor, au slujit aspirația de-a pu
ruri a omenirii către lumină, frumusețe, 
dreptate și libertate. Aniversările pioase 
privesc către trecut și către viitqr .Leagă 
cultura de trecutul ei, consolidind astfel 
temelia necesară oricărei construcții, dar 
ne obligă, în același timp, să înnoim le- 
gămintele noastre față de tot ce este 
în lume înalt și curat. Aniversările mari
lor oameni de altă dată sînt momente ale 
educației publice și este de așteptat ca, 
prin această funcțiune a lor, să contri
buie a întări în conștiința tuturor solidari
tatea de cultură a întregii omeniri.

Cînd se produc sărbătoririle unei ani
versări, gînditorij sau artiștii care alcă
tuiesc obiectul lor sînt supuși unei 
examinări a operei lăsate de ei, cu posi
bile rezultate diferite. Există personalități 
cu mare rol creator în epoca lor și care, 
în opera de cultură a speciei noastre în
tregi, au adăugat un bloc solid de piatră 
edificiului general. Astfel de personalități 
au dat un răspuns și au găsit o soluție 
pentru nevoi intelectuale, morale sau so
ciale ale vremii lor, răspunsuri și soluții 
care pot să nu mai fie ale noastre, dar 
au condiționat Și au pregătit pe acestea 
din urmă. Stînca ascunsă în temelie sus
ține săgeata turnului. O imagine reluată 
de mai multe ori în scrierile Renașterii 
ne arata pe oamenii de astăzi atingînd 
punctul misiunii lor și privind către viitor, 
fiindcă s-au înălțat pe umerii uriașilor 
care au trăit altă dată. Nu putem ocupa 
totdeauna pozițiile înaintașilor, dar ne 
sprijinim pe ele și reținem din învăță
tura lor, dacă nu litera ei, spiritul care a 
însuflețit-o, sentimentul viu al prezentu
lui, curajul intelectual-și moral derivat din ■ 
acesta. Dar există și personalități ale tre
cutului cărora trebuie să le recunoaștem 
nu numai valoarea unor, precursori, dar 
și pe cea a unor adevărafi’ contemporani, 
apți a intra înfr-o relație de idei și sim
țiri, vie și activă, cum este aceea între
ținută cu spirite de seamă ale zilelor 
noastre. Shakespeare face parte dintre a- 
cesfea. Cînd vorbim de Shakespeare, 
imaginea arhitectonică nu mai este în
destulătoare. . Nu-i putem recunoaște nu
mai rolul, atît de însemnat de altfel, de 
a fi adăugat, o lespede la edificiu. Sim
țim nevoia unei alte comparații. Este co
pacul cu rădăcini adînci în humusul fe
cund al țării și al epocii lui îndepărtate, 
dar care continuă să poarte podoaba lui 
bogată de frunze și flori.

Cum se explică faptul că un scriitor 
care a trăit în Anglia, cu patru secole 
înaintea noastră, atîf de legat de împre
jurările țării și ale epocii lui, continuă 
să fie atît de actual pentru noi, îneîf ori 
de cîte ori cuvîntul lui răsună, simțim în

Acad, Tudor VIANU

el pe un prieten, pe cineva cu care aso
ciația în iubire este posibilă î Cînd s-a 
produs o altă comemorare a lui Shakes
peare, acum vreo două sute de ani, 
Goethe rostea un discurs la Frankfurt, în 
care găsim notat același sentiment de a- 
propiere umană, rămas statornic de- 
atunci în sufletele tuturor spectatorilor și 
cititorilor marelui poet. „Shakespeare, 
prietene al meu I exclama Goethe. Dacă 
ai mai fi printre noi, n-aș putea trăi decît 
alăturea de tine. Dacă ai fi Oreste, mi-ar 
plăcea să joc rolul secundar al lui Pylade, 
mai bine decit pe cel al unui mare pon
tif în templul de la Delfi", Shakespeare-

cendiul teatrului Globe, la 1613. Con
temporanii nu ne-au lăsat amintiri despre 
Shakespeare, dar prețuirea lui trebuie să 
fi fost destul de mare, cum ne încredin
țează faptul că s-a bucurat de prietenia 
unora dintre spiritele cele mai distinse 
ale vremii, că istoricul contemporan Cam
den îl citează printre geniile timpului și 
că Ben Johnson, care ne-a lăsat și unele 
știri cu privire la gradul de pregătire 
umanistică a poetului, îl numește odată 
„dulcea lebădă de pe Avon".

Mai multe lucruri știm, desigur, despre 
întimplările epocii în care a trăit poetul, 
epocă bogată în evenimente hotărîtoare, 
cînd zările lumii se strămută departe, 
cind vechi așezări sînt răsturnate și legă
turi de secole se desfac ; epocă plină de 
tulburare, scăldată în singe. Marile că

lătorii ale Renașterii 
se terminaseră. Pă- 
mîntul era acum cu
noscut în întregime. 
Negustorii îl străbat 
pentru a instala con
toarele lor pînă în 
Indiile fabuloase. Se 
clătina vechea întoc
mire politică, înte
meiată pe alianța cu 
biserica. Reforma fa
ce să freacă de par
tea ei pe prinții teri
toriali ai Germaniei 
și este pe cale să 
izbutească în alte 
țări. Anglia se elibe
rase mai înainte de 
tutela Romei. Papa 
excomunică pe Eli- 
sabeta. Țările-de-Jos 
se revoltă împotriva 
tiraniei spaniole a 
lui Filip al ll-lea, u- 
nul din conducătorii 
Contra-Reformei. în 
Franța, în noaptea 
sfîniului Bartolomeu 
a anului 1572, sună 
toxinul și hughenoții 
sînt măcelăriți. Eli- 
sabeta execută, du
pă ce o ținuse înfr-o 
lungă captivitate, pe 
Maria Stuart, regina

catolică a Scoției. Filip al ll-lea armează 
o flotă puternică împotriva Angliei și 
vede dezastrul acesteia. Sînt atacate 
coastele Peninsulei Iberice, contoarele 
spaniole în Chile și Peru. Se revoltă Ir
landa ; expediția lui Essex eșuează, și fa
voritul reginei este- executat.. Cînd Elisa- 
beta moare, in 1603, vechea dinastie 
este înlăturată. Shakespeare este martorul 
tuturor acestor evenimente și operele lui 
înregistrează ecoul lor.

Critica shakespeareeană se aplică să 
regăsească în dramele poetului referințe 
la întimplările contemporane și reacțiile 
lui în fața lor. Poate fi oare refăcută istoria 
Angliei la sfîrșitul secolului al XVI-lea și 
la începutul celui de-al XVII-lea din da
tele, (ie măcar și aluzive, ale operei lui 
Shakespeare ? Poate fi regăsit în ele por
tretul moral al poetului, temperamentul 
și caracterul lui ? Desigur, amintirea ex
pedițiilor militare și comerciale ale An
gliei pe mările îndepărtate, bogăția adu
nată din multele regiuni exploatate de 
către noua burghezie, dezastrul Armadei 
spaniole, revolta publică împotriva Papei, 
teroarea execuțiilor, toate acestea, și 
multe altele, și-au lăsat întipărirea lor în 
drama shakespeareeană. Poetul a depus o 
mărturie îndurerată asupra vremii lui. în 
Henric VI, un personaj spune : ,,Ah, mi
lostive lord, timpurile sînt primejdioase I 
Virtutea este înăbușită de josnica ambiție, 
caritatea e izgonită de brațul urii. Dom
nește corupția odioasă și dreptatea este 
surghiunită de pe domeniile Alteței 
Voastre", Cînd întîmpină astfel de ac

priefen este o imagine care își păstrează 
actualitatea Dar ce însușiri ale operei 
shakeșpeareene produc și îndreptățesc a- 
ceastă imagine ?

Intr-un prieten nu ne reprezentăm au
torul, ci omul, calitățile lui umane. Des
pre omul Shakespeare, despre împreju
rările vieții și despre firea lui, știm însă 
atîf de puțin, îneît biografia lui este me
reu amenințată a fi acoperită de legendă. 
Știm că s-a născut la 23 aprilie 1564, la 
Stratford-on-Avon, intr-o familie de ori
gine țărănească. Știm că n-a studiat prea 
mult în școlile vremii și că, de timpuriu, 
a venit la Londra, atras de chemarea 
teatrului. Știm că a dus viața unui actor, 
mai întii în trupa lui James Burbage, apoi 
în propriul lui teatru, vestitul Globe, pa
tronat de William Stanley, conte de 
Derby. Mai știm că a părăsit curînd 
scena și că, revenind la Stratford, ca om 
înstărit, moartea îl ajunge cînd n-avea 
decît 52 de am, în ziua de 23 aprilie 
1616. !n jurul acestor puține'date sigure, 
ce întinse regiuni de umbră I N-au rămas 
de la Shakespeare nici manuscrise lite
rare, nici corespondență, nici însemnări 
intime : abia o semnătură autografă în 
josul testamentului în care testatorul nu 
ia nici o dispoziție în legătură cu opera 
lui. Unele din piesele lui Shakespeare au 
fost publicate în timpul vieții lui, dar edi
ția lor completă s-a tipărit abia la șapte 
ani după moartea poetului, în condiții de 
reconstituire destul de grele, deoarece 
manuscrisele originale dispăruseră în in

cente, cititorul ascultă o elegie a timpu
lui.

Poale fi spus mai mult despre felul 
omului care a traversat dramatica epocă 
în care o nouă orînduire se schița la 
orizont ? Sonetele, publicate împreună 
fără știrea autorului, par a aduce cîte un 
răsunet din intimitatea sentimentală a 
poetului. Dar el este mai cu seamă auto
rul unei opere obiective, poate a celei 
mai grandioase care a fost scrisă pentru 
teatru și unde ni se impune puterea unui 
creator de geniu de a intra in sufletul 
unor oameni cu fotul deosebiți de el și 
în situații pe care el însuși nu le-a trăit. 
Este foarte greu de a tăia chipul unei 
epoci limitate și al unei personalități in
dividuale, într-o operă care-și întinde 
marginile dincolo de timpul ei și care a 
cuprins în sine substanța întreagă a ome
nirii. Nu numai că poetul și-a cules fe
mele din trecutul îndepărtat, din legenda 
greacă, din istoria romană, din cețurile 
evului-medig, din epoca războiului de o 
sută de ani și din a războiului celor 
două-roze, întîmplări de la curți și din 
popor, din perioada romană a Angliei și 
din comunele italiene, dar el a repre
zentat și toate tipurile de relații umane, 
toate temperamentele, toate caracterele, 
toate pasiunile omenești. Cînd străbatem 
istoria universală a literaturii, trebuie să 
coborîm în trecut pînă la Comedia divină 
a lui Dante sau să așteptăm momentul in 
care se încheagă Faust de Goethe, Co
media umana a lui Balzac sau Război și 
pace de Tolstoi pentru a afla opere ase
mănătoare prin întinderea observațiilor, 
prin darul de a concentra întreaga expe
riență a oamenilor. Ceea ce este expre
siv pentru personalitatea lui Shakespeare 
nu este deci cutare sau cutare însușire 
particulară care poate fi spicuită in nota
țiile operei sau descifrată, mai mult sau 
mai puțin lămurit, în filigranul el. Expre
siv, în adevăr, este darul lui de a-și fi 
însușit întreaga experiență omenească, de 
a fi asimilat toate învățăturile vieții și 
ale istoriei și de a fi țesut din ele una 
din operele cele mai bogate și mai ade
vărate cunoscute în literatură.

A fost călătorul unui drum lung, plin 
de peripeții, în care s-a format un spirit 
instruit de toate împrejurările vieții, cum
pănit în aprecierea lor, plin de înțe
legere și compasiune umană. Seamănă 
cu unii din eroii lui, cu Othello, generalul 
maur în serviciul Veneției, care este che
mat să răspundă pentru învinuiri însce
nate și, printre altele, pentru aceea de 
a fi cîșfigat prin vrăjitorii inima Desdemo- 
nei, fiica senatorului Brabantio. Cum a 
ajuns Desdemona să iubească pe omul 
cu fața oacheșă ? Vorbește Othello : 
„Slävitu-i tată mă iubea și-adesea / Mă 
îndemna să-i spun cum mi-a fost viața, / 
Ce lupte am purtat, prin ce furtuni / Tre- 
cut-ani și prin cîte încercări. / l-am po
vestit așa, de-a fir în păr, / Tot ce am 
tras, de cind băiat pornisem / Prin lume, 
pină-n clipa povestirii. / Mi-am amintit 
de vremuri de restriște,./ De groaznice 
primejdii-ntîmpinate / Pe mare și uscat; 
de cite ori / Aflatu-m-am cu moartea 
față-n față, / Cfț'm dușmanii m-au prins 
și m-au vîndut / Rob la barbari șl cum, 
în urmă, prețul / Răscumpărării fiind 
plătit, pornil-am / Din nou în strania mea 
călătorie. / Tot depănînd povestea, i-am 
vorbit / De peșfere adînci, de-ntinse 
stepe, / De sfînci svîrlite una peste alta, / 
De munfi ce fruntea și-o ascund în nori, / 
De canibalii fioroși, de neamuri / La care 
capul stă mai jos de umeri. / Tot băsmu- 
ind acestea și-alte încă, / Vedeam cum 
Desdemona asculta / Cu sufletul la gură, 
dar adesea / O treabă-a casei o chema 
afară, / Grăbindu-se apoi din nou să 
vie / Și lacomă s-asculte ce rosteam. / 
Văzînd acestea-am așteptat momentul / 
Prielnic rugăciunii ei să-i zic / Din nou 
cum fost-a lungul hagialîc. / Și am vă
zut aluncea ochii ei / Umplindu-se de la
crimi, întîmplări / Cumplite-ale juniei 
amintindu-mi. / Iar cînd am terminat, m-a

(Continuare în pag. IV-a)

Primul concert 
bI cvartetului 
„Muzica"

Așteptat cu viu interes de către iubi
torii muzicii de cameră, noul cvartet de 
coarde „Muzica" (George Hamza, vioa
ra I, Constantin Costache, vioara ll-a, 
Constantin Buică, violă, și Cătălin llea, 
violoncel) și-a făcut zilele trecute debu
tul. Piesele înscrise în program, aparți- 
nînd repertoriului clasic (Haydn și Schu
bert) și muzicii romineșfi contemporane 
(Doru Popovici) constituie o prefață pro
mițătoare la activitatea pe care o inau
gurează.

înțelegerea cu care membrii noii for
mații au abordat fiecare lucrare din pro
gram, priceperea cu care au înfruntat di
ficultățile tehnice (îndeosebi în Cvartetul 
în re minor „Fata și moartea" de Schu
bert), ținuta foarte muzicală, de fină sen
sibilitate în care au prezentat întregul 
program, sînt indicii ale unor calități cer
te, individuale și de ansamblu, chiar dacă 
pe alocuri reușita deplină a fost umbrită 
de unele ezitări, evident datorate emo
ției primului contact cu publicul.

Ceea ce impresionează în primul rînd 
pe ascultătorul cvartetului „Muzica" este 
omogenitatea bazată pe legătura tempe
ramentală a componenților formației. In
strumentiști talentați, avind activitate rod
nică in marile noastre orchestre, membrii 
cvartetului se dovedesc împreună buni 
muzicieni, supunîndu-se cu deosebită 
aplicație disciplinei, foarte pretențioase, 
de cvartet.

Stăpîni pe tehnica instrumentală, 
membrii formației au dovedit, de ase
menea, că personalitatea lor artistică 
știe să găsească în textura lucrărilor locul 
afirmării fanteziei pe care o subordonea
ză cu discreție construcției generale a 
pieselor cînfate. Dozajul îngrijit al inten
sităților, intrările precise, faptul că fie
care instrument sună clar în susținerea 
liniei melodice și, mai important decît 
toate, pasiunea pe care artiștii o comu
nică auditoriului sînt calități pe care 
cvartetul „Muzica" ni le-a dezvăluit la 
primul său concert.

Publicul, care a urmărit cu interes și 
a aplaudat programul noului cvartet, este 
încredințat că această formație va în
vinge greutățile începutului și, printr-o 
muncă stăruitoare, prin cuprinderea în 
repertoriu a unor opere reprezentative 
din literatura muzicală a genului, prin ci
zelarea stăruitoare a fiecărei piese, poate 
obține realizări din ce în ce mai valo
roase.

Desigur că activitatea inaugurată de 
cvartetul „Muzica", căreia pot să i se a- 
dauge cu timpul și alte formații de muzică 
de cameră, are nevoie de sprijin perma
nent din partea forurilor noastre muzi
cale și de o bună popularizare, îndeosebi 
în rîndul tineretului, ca să-și împlinească 

, întrutotul utila sa menire.

Mircea S1MIONESCU

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI ANUALE 
DE ARHITECTURĂ

La Casa arhitectului din Capitală 
a avut loc miercuri vernisajul Expo
ziției anuale de arhitectură. Ea cu
prinde peste 40 de proiecte de con
strucții industriale, social-culturale 
și de locuințe realizate în anul 
1963. .

Cu acest prilej au fost înmînate 
premiile Uniunii arhitecților pe a-r 
nul 1963, un premiu special pentru 
proiectare tip și tehnică avansată, 
un premiu special pentru lucrări 
realizate de arhitecți tineri, precum 
și 11 mențiuni.

Toma Dimitriu și Ilinca Tomoroveanu în „Moartea unui artist” de Horia o- 
Lovinescu, prezentată recent in premieră la Teatrul Național din București ic

Teatrul din Oradea, aflat în turneu în Capitală, a prezentat „Luceafărul" 
de Barbu Șteiănescu Delavrancea. Iată o scenă din spectacol

A apărut volumul IV din monu
mentala operă — Istoria Romîniei, 
a cărei elaborare a lost trasată ca 
sarcină istoricilor noștri de către 
partid. Acesta este primul din cele 
două volume care se ocupă de isto
ria modernă a patriei noastre. Vo- 
lumul este -rodul muncii unui colec
tiv de autori *),  sub egida Acade
miei Republicii Populare Romine, 
care editează lucrarea.

*) Comitetul de redacție este format din : 
acad. P. Constantinescu-Iași, redactor res
ponsabil ; V. Maciu, membru corespondent 
al Academiei R.P.R., redactor responsabil 
adjunct ; prof. univ. V. Cheresteșiu, D. Be- 
tindei,’ conf. univ. N. N. Constantinescu. 
membri ; Tr. Lungu, secretar.

în acest volum se prezintă pentru 
întîia oară, în istoriografia romî- 
nească. o sinteză științifică, înteme
iată pe concepția materialismului 
istoric, a unei perioade importante 
din istoria Romîniei — 1848—1878, 
perioadă în care s-a format și con
solidat orînduirea capitalistă, a fost 
creat statul național și s-a cucerit 
independența țării. Momentele cele 
mai de seamă ale acestei perioade 
sînt lupta revoluționară burghezo- 
democratică din 1848, sfărîmarea 
formațiunii social-economice feudale 
și formarea treptată a orînduirii ca
pitaliste, Unirea Principatelor ro- 
mîne, reforma agrară din 1864, for
marea regimului burghezo-moșie- 
resc, lupta pentru independența 
de stat și realizarea ei prin războiul 
din 1877—1878, începutul mișcării 
muncitorești și socialiste.

Sarcina colectivului de autori n-a 
fost ușoară, dat fiind faptul că isto
riografia burgheză a reflectat uni
lateral evenimentele din această pe
rioadă, sau le-a interpretat tenden
țios. In probleme de mare importan
ță, ca reforma agrară din 1864, for
marea regimului burghezo-moșie- 
resc, începuturile mișcării muncito
rești, problemele de istorie a culturii, 
nu existau studii speciale și mono
grafii temeinice, care să stea la baza 
sintezei lor.

Istoriografia nouă s-a străduit să 
completeze aceste lipsuri. în anii re
gimului democrat-popular au apărut 
studii de interpretare a unor eveni
mente istorice prin prisma materia
lismului istoric ; au fost publicate 

importante culegeri de documente 
privitoare la revoluția din 1848, Uni
rea Principatelor, războiul pentru 
independență, începuturile mișcării 
muncitorești, alcătuite pe baza meto
delor și principiilor de selecționare 
ale istoriografiei marxiste.

întemeiat pe o bogată informare
— în mare măsură inedită — volu
mul sintetizează cercetările între
prinse în anii regimului nostru,' 
punînd totodată în circulație date și 
aprecieri noi. In caracterizarea uno
ra dintre evenimentele importante, 
s-au avut în vedere aprecierile cla
sicilor marxism-leninismului privi
toare la problemele istoriei univer
sale moderne, sau la unele aspecte 
ale istoriei țării noastre.

în tratare s-a dat o atenție deose
bită studiului forțelor de producție 
în continuă dezvoltare și relațiilor 
de producție capitaliste, dar și ră
mășițelor feudale care frînau pro
gresul general al societății romînești. 
Capitolele privitoare Ia dezvoltarea 
economică — cercetată multilateral
— dau un solid fundament întregu
lui volum. O atenție similară a fost 
acordată dezvoltării sociale, claselor 
și păturilor din perioada istorică a- 
nalizată. S-a studiat rolul maselor 
în desfășurarea evenimentelor isto
rice importante, s-a reliefat, ca 
principalul factor al dezvoltării so
cietății bazate pe existența claselor 
antagoniste ale epocii — lupta de 
clasă.

Tratatul subliniază că rolul prin
cipal în dezvoltarea societății romî
nești l-au avut factorii interni, 
spre deosebire de vechea istoriogra
fie, care atribuia o influentă exage
rată influențelor externe. în același 
timp, istoria modernă a patriei noas
tre este studiată în strînsă legătură 
cu istoria europeană din care face 
parte.

Procesul de dezvoltare a relațiilor 
capitaliste este urmărit de-a lungul 
volumului, respingîndu-se interpre
tările tendențioase și unilaterale care 
au fosț date în această privință de 
istoriografii și sociologii burghezi. Se 
arată că în ajunul revoluției din 1848, 
capitalismul se afla în plină ascensiu
ne în toate cele trei țări romîne ; el 
devine apoi, în perioada 1848—1864, 
modul de producție dominant, țles- 
chizîndu-și o cale mai largă de dez-
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voltare, îndeosebi după reforma a- 
grară de la 1864.

Volumul se ocupă pe larg de re
voluția de la 1848, care marchează 
începutul istoriei moderne a Romî
niei. Se arată că revoluția a izvorît 
din dezvoltarea societății romînești 
pe drumul capitalismului și n-a fost 
importată, cum căutau să arate încă 
pe atunci boierii reacționari ; ma
sele au impus includerea în progra
mele revoluționare a revendicărilor 
proprii, imprimînd revoluției un ca
racter burghezo-democratic. Așa 
cum a arătat N. Bălcescu, revoluția 
românească a fost „democratică și 
șoțială“ și urmărea „democratizarea 
statului prin egalitatea drepturilor, 
a pămîntului prin împroprietărirea 
țăranilor- Revoluția generală fu 
ocazia, iar nu cauza revoluției ro
mîne. Cauza ei se pierde în zilele 
veacurilor. Uneltitorii ei sînt opt
sprezece veacuri de trude, suferințe 
și lucrarea poporului romîn asupra 
lui însuși“. Se face pentru prima 
dată o analiză a curentelor din re
voluție, subliniindu-se gîndirea îna
intată a lui Nicolae Bălcescu, denro- 
orat-revoluționar de seamă, pozi
ția antifeudală și patriotică a grupu
lui de revoluționari moldoveni, în 
frunte cu M. Kogălniceanu și a lup
tătorilor din Transilvania în frunte 
cu Avram Iancu, Eftimie Murgu si 
alții.

în concluzia capitolului consacrat 
evenimentelor revoluționare din 
1848. se arată că revoluția n-a putut 
fi înfrîntă decît prin intervenția ar
mată a statelor care reprezentau 
atunci reacțiunea feudală : Imperiul 
habsburgic. Poarta otomană și Rusia 
țaristă.

Deși revoluția a fost înfrîntă. 
mersul înainte al forțelor progre
siste pregătea făurirea statului na
țional. Primul fapt important pe a- 
ceastă cale —Unirea Principatelor— 
este expus sintetic, dar destul de cu
prinzător. Se redau starea de spirit 
a maselor celor mai largi din Mol-
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dova și Țara Romînească, dornice 
de a se înfăptui Unirea, și rolul ac
tiv jucat de ele în momentele cru
ciale ; presiunea țărănimii în timpul 
alegerilor pentru Adunările ad-hoc, 
și acțiunea directă a maselor oră
șenești la alegerea lui Alexandru 
Ioan Cuza ca unic domn. Se arată 
rolul jucat de puterile europene în 
susținerea sau combaterea Unirii, 
conform intereselor economice și 
politice ce le animau. Și de data a- 
ceasta, reconsiderîndu-se critic isto
riografia veche, se combat părerile 
greșite care atribuiau un rol pre
cumpănitor factorilor externi, sau 
desconsiderau rolul maselor.

Domnia lui Cuza, personalitatea 
sa, ca și a principalului său colabo
rator, M. Kogălniceanu, sînt înfăți
șate în lumina adevărată a politicii 
de consolidare a statului național, 
expuse pe baza unei analize docu
mentate a situației social-economice 
din această perioadă. Reforma agra
ră din 1864 se bucură de-o atenție 
deosebită, arătîndu-se rolul pe care 
l-a avut în consolidarea orînduirii 
capitaliste în țara noastră, precum 
și limitele ei de clasă.

în volum se arată că procesul de 
apropiere dintre moșierime și bur
ghezie, ce s-a remarcat încă în tim
pul revoluției de la 1848, a dus la 
formarea în Romînia a regimului 
burghezo-moșieresc. O manifestare 
a acestei înțelegeri pe cale de con
stituire a reprezentat-o „monstru
oasa coaliție“, formație creată pen
tru răsturnarea lui Cuza. Ulterior, 
coaliția s-a lărgit, cuprinzînd în
treaga moșierime și burghezie. Re
gimul reacționar burghezo-moșie
resc a căpătat contururi precise o 
dată cu instaurarea la tron a lui 
Carol I, agent al capitalismului pru
sac și instrument al coaliției bur- 
ghezo-moșierești. Rămășițele feu
dale au fost păstrate prin menține

rea marii proprietăți funciare de că
tre acest regim, fapt ce a frînat dez
voltarea țării.

în mod documentat sînt prezen
tate continuarea luptei pentru pă- 
mînt a țărănimii după reforma din 
1864, aspectele noi ale mișcării țără
nești în perioada 1864—1878.

O atenție deosebită au acordat 
autorii volumului apariției și dez
voltării clasei muncitoare pe scena 
istoriei patriei noastre. Se arată 
cum pe măsura dezvoltării capita
lismului, a creării de noi ateliere, 
întreprinderi, cresc rîndurile clasei 
muncitoare, apar contradicțiile de 
clasă între patroni și muncitori, a- 
ceștia din urmă simt nevoia unei 
organizări și a unor mijloace de 
luptă proprii. în lupta maselor pen
tru progres apare un element nou : 
primele forme de organizare a cla
sei muncitoare, fapt ignorat total de 
vechea istoriografie. în volum sînt 
sintetizate rezultatele cercetărilor 
din ultimii ani privind asociațiile 
profesionale, acțiunile și grevele 
muncitorești, editarea unor publi
cații cu caracter muncitoresc, con
stituirea primelor cercuri socialiste, 
legăturile cu Internaționala I.

Un eveniment de mare importan
tă în istoria Romîniei l-a reprezen
tat războiul pentru independenta 
țării. în legătură cu aceasta, sînt 
spulberate ideile greșite, răspîndite 
de istoriografia burgheză, care atri
buia meritul obținerii independenței 
exclusiv unor conducători politici și 
militari, neglijînd rolul maselor. 
Pentru prima oară se face o analiză 
științifică a rolului jucat de diferi
tele clase sociale în obținerea inde
pendenței de stat. Totodată, se ara
tă că greul războiului a fost dus 
de masele populare, în primul 
rînd de țărănime, atît prin 
jertfele omenești, cît și prin contri
buția materială. Pe baza volumelor 
de documente publicate, s-a putut 
reconstitui tabloul veridic al efortu
lui și eroismului maselor care, însu

flețite de patriotism, au contribuit 
cel mai mult la obținerea victoriei.

Autorii au scos în evidență ca
racterul just al războiului de inde
pendență ; se arată că el a consti
tuit o însemnată etapă în dezvolta
rea statului romîn. Prin luptele ar
matei romîne, alături de armata 
rusă, s-a adus o contribuție însem
nată la înfrângerea Turciei, stat 
feudal, asupritor a numeroase po
poare.

O caracteristică a volumului de 
față este că se ocupă pe larg de is
toria Transilvaniei, tratată, ca și în 
volumele anterioare, în capitole și 
paragrafe separate și în strînsă le
gătură cu evenimentele social-eco- 
nomiee, politice și culturale din 
Tara Romînească și Moldova, în- 
fățișînd lupța poporului romîn 
din toate provinciile romînești, 
de dincoace și de dincolo de 
munți, pentru eliberarea socială 
și înfăptuirea unității naționale. 
Astfel, în tratarea revoluției din 
1848, se reliefează comunitatea re
vendicărilor antifeudale și națio
nale, momentele de luptă comună a 
forțelor revoluționare romîne și 
maghiare, ca și strădaniile lui Băl
cescu și ale unor revoluționari de 
pește munți pentru realizarea unei 
înțelegeri romîno-maghiare. Urmă- 
rindu-se dezvoltarea social-econo- 
mică și politică a Transilvaniei în 
perioadele 1849—1867 și 1867—1878, 
se arată creșterea luptei de elibe
rare națională a romînilor și împo
trivirea față de dualismul austro- 
maghiar, puternicul ecou al eveni
mentelor importante petrecute în 
celelalte țări romîne, ca Unirea 
Principatelor și războiul de indepen
dență.

Un amplu capitol se ocupă de 
dezvoltarea culturii poporului romîn 
în perioada studiată, prezentînd în 
chip siptefic toate aspectele vieții 
spirituale, „Este prima privire de 
ansamblu marxist-leninistă a cul
turii din această perioadă a istoriei 
țării noastre-' — se spune în prefața 
volumului, Spre deosebire de isto
ricii burghezi, autorii volumului au 
înfățișat fenomenele de cultură ca o 
reflectare în primul rîpd a exis
tenței sociale din țara noastră. Ei 
au căutat să stabilească raportu
rile dintre mișcările sociale și poli

tice șl diferitele curente culturale, ■ 
relevînd opoziția dintre cultura ■ 
veche a claselor exploatatoare și 
cultura nouă a poporului muncitor. . 
Figurile de seamă ale epocii: Ion Io- 
nescu de la Brad, Gr. Cobălcescu, ' 
Ion Ghica, D. Pop Marțian, Vasile . .-1' 
Conta, Al. Papiu-Ilarian, B. P. Has- ■ 
deu, Al. Odobescu, D. Bolintineanu, f 
Vasile Alecsandri, M. Eminescu în e 
prima parte a activității sale, Ioa? r 
Negulici, Th. Aman, N. Grigo-., 
rescu, Matei Millo — ca să înșirăm “ 
doai’ cîțiva — ilustrează viu istoria 
culturală a acestei perioade, în care 
se pun bazele literaturii și artei cla- ? 
sice romînești, ale dezvoltării ști
inței. '

Se remarcă rolul important pe 1 
care l-a jucat cultura progresistă în 
susținerea cauzei revoluției de la s' 
1848, a Unirii și a eliberării poporu- ’ - 
lui romîn de sub jugul otoman și T 
habsburgic. Cultura în plină dez
voltare slujește ideea unității națio
nale ; înființarea la București a So- 5 
cietății Academice Romîne, care a r- 
grupat cărturari din toate teritoriile ’ 
locuite de rornîni, este în această ‘£ 
privință un exemplu deosebit de Ț 
semnificativ.

Noul volum din Tratatul de isto
rie a Romîniei, deși este o operă ști
ințifică, se adresează unui larg pu- \ 
blic cititor, fiind menit să contri- 11 
bule la îmbogățirea cunoștințelor -T 
tuturor celor ce se interesează de u 
trecutul poporului romîn, la ridica- 
rea nivelului ideologic al cititorilor. r 
Pentru a corespunde acestui scop, 
comitetul de redacție a îmbinat fo
losirea strictă a aparatului științific • 
cu o formă de expunere cît mai ac
cesibilă, Respectînd stilul personal 
al fiecărui autor, comitetul de re- < 
dacție s-a străduit, pe cît posibil, să 
unifice componentele într-un tot cît 
mai armonios, Volumul are o ilus- c 
trație bogată și variată.

Firește, nu toate problemele prin- t 
cipale de care se ocupă volumul 
și-au găsit o tratare suficient de a- 3 
dîncită. Viitoare completări și preci- s 
zări sînt de așteptat, ele sînt nece- i 
sare și bine venite. j

Autorii, comitetul de redacție 
speră că volumul apărut va putea 
sluji la cunoașterea temeinică-a tre- * 
cutului patriei noastre din perioada 
studiată. 1



SC î N T E I Ä

ȘCOALĂ Șl EDUCAȚIA
TINERETULU

pupă apariția articolului redacțional „Școala și educația. tineretului", numeroase cadre didactice,
cercetători în domeniul pedagogiei,' activiști'' de partid și U.T.M., șefi de secții și inspectori ai sfatu
rilor populare, părinți ai elevilor au trimis ziarului articole , și scrisori în care au abordat cu viu interes 
probleme ale pregătirii pentru viață a tineretului școlar și au subliniat necesitatea creșterii preocu
pării' cadrelor didactice, a organelor locale de partid și de stat pentru educarea multilaterală a tinerei
generații. In suita de articole publicate timp de aproape trei luni s-a relevat că în atitudinea înain
tată a tineretului patriei noastre se oglindesc și roadele muncii educative pe care o desfășoară cu price
pere Și inițiativă cadrele didactice, organizațiile de partid și de tineret din școli. Ținînd seama de faptul 
că școala educă în primul rînd prin asigurarea însușirii bazelor științelor, cele mai multe articole au
sugerat modalități de perfecționare continuă a procesului instructiv-educativ, de dezvoltare a dragostei
față de muncă a tineretului școlar, a răspunderii față de principala lui îndatorire — învățătura. 
S-a realizat un interesant schimb de experiență și cu privire la orele de dirigenție, activitatea
çadrelor didactice pentru întărirea disciplinei școlare etc. Totodată, au fost făcute propuneri interesante 
cu privire la munca politică-educativă pe care o desfășoară organizațiile de partid și U.T.M., detașa-
mentele de pionieri din școli. La redacție au sosit numeroase scrisori, dar spațiul nu ne-a
permis publicarea tuturor ; ele vor fi transmise Ministerului Învățămîntului care, desigur, va studia în 
continuare sugestiile șl observațiile făcute. Redacția mulțumește tuturor celor care și-au expus părerea
despre problemele educației tineretului școlar.

In miezul activității
colectivului didactic

Organizațiile.de partid din școli au un 
rol important în activitatea complexă de 
educare a elevilor, de îmbunătăfire a 
procesului de învățămînt. întărite calitativ 
și numeric, prin primirea în rîndurile 
membrilor și candidajilor de partid a ca
dre,or didactice cu bună pregătire ideo
logică și știinfifică, cu bogată experiență 
pedagogică, organizațiile de partid din 
regiunea noastră sprijină activ conduce
rile școlilor în rezolvarea problemelor e- 
senjiale ale pregătirii tineretului pentru 
viată, pentru activitatea practică.

Consfătuirea organizată de comitetul 
regional de partid, la începutul acestui ■ 
an școlar, cu secretarii birourilor organi
zațiilor de bază, la care au participat și 
directorii școlilor de cultură generală din 
regiune, a prilejuit un valoros schimb de 
experiență și a ajutat totodată organiza- 

dp bază să-și orienteze activitatea 
spre problemele de confinut ale vieții 
școlii. Ca urmare, multe organizații de 
bază și-au îmbunătățit munca politică în 
rîndul cadrelor didactice stimulîndu-le efo- 
rinfa de a se perfecționa continuu din 
punct de vedere științific și metodic, 
pentru a aduce ô contribute cît mai rod
nică la pregătirea și educarea celor mai 
tineri etățeni ai patriei, la activitatea de 
răspîndire a cunoștințelor cultural-șființi- 
fice în' mase.

O atente deosebită se acordă organi
zării unor adunări de partid deschise în 
cadrul cărora se dezbat probleme impor
tante ale procesului instructiv-educativ. 
Astfel, la Școala medie nr. 1 din orașul 
Timișoara membrii de partid și invitafii 
la două adunări de partid au discutat 
despre „Munca educativă desfășurată da 
cadrele didactice pentru însușirea temei
nică de către elevi a cunoștințelor pre
date în lecții’ șl despre „Confribufia dl- 
riginfilor la educarea elevilor*.  în adu
nările amintite au fost analizate aspecte 
multilaterale ale activității comuniștilor în 
procesul instructiv-educativ și direcțiile 
principale spre care colectivul didactic 
trebuie să-și îndrepte atenția pentru ob
ținerea unor rezultate cît mai rodnice în 
pregătirea și educarea elevilor, pentru 
încheierea cu bune rezultate a anului șco
lar. Probleme asemănătoare au fost dis
cutate — la propunerea organizațiilor 
de bază — și de consiliile pedagogice de 

Școala medie Oțelul roșu, Școala pro
fesională a Uzinelor mecanice din orașul 
Tirclșoara și din alte părți. Analizînd con-

finului și desfășurarea procesului de 1n- 
văfămînt din Școala medie nr. 6 din Ti
mișoara, colectivul didactic a subliniat ne
cesitatea sprijinirii atente și continue a 
elevilor care întîmpină greutăfi la învă
țătură, aprecierii juste și exigente a cu
noștințelor elevilor. Totodată s-a relevat 
că există posibilitatea reală pentru a se 
asigura îmbunătăfirea pregătirii tuturor 
elevilor la matematică, chimie și la alte 
obiecte dacă timpul afectat recapitulării 
și sistematizării va fi judicios folosit.

Prin instruirea la nivelul regiunii a se
cretarilor de partid din școlile de cultură 
generală, comitetul regional de partid a- 
sigură o cît mai largă cunoaștere a expe
rienței pozitive a organizațiilor de partid 
sprijinind astfel organizațiile de bază și 
conducerile școlilor în generalizarea celor 
mai eficace metode educative ale învăță
torilor și profesorilor. Ca urmare, în adu
nări generale ale organizației de bază 
de la Școala profesională U. M. T. 
au fost discutate probleme ca : „Des
fășurarea instruirii practice a elevi
lor în uzină și cultivarea dragostei fafă de 
meseria aleasă“, ,,îmbogățirea nivelului 
de cunoștinfe al elevilor", „Munca educa
tivă în rîndul elevilor din internat’ etc. 
Evidenfiindu-se faptul că, în procesul de 
educafie a viitorilor muncitori, temeinica 
organizare a activității practice și întărirea 
disciplinei dezvoltă răspunderea față de 
îndeplinirea exemplară a îndatoririlor șco
lare, participanții au sugerat măsuri 
pentru îmbunătățirea Instruirii elevilor a- 
cestei școli, pentru perfectionarea proce
sului instructiv-educativ,

îndrumarea atentă, de zl cu zl, a or
ganizațiilor U.T.M. reprezintă una din 
preocupările principale ale multor organi
zații de partid din școlile din regiunea 
noastră. Analiztnd, într-o adunare de 
partid deschisă, activitatea comitetului 
U.T.M., organizafia de partid de la Școala 
medie nr, 7 din orașul Timișoara a reco
mandat tinerilor să inițieze acțiuni vii, me
nite să dezvolte dorința și Interesul elevi
lor de a-și îmbogăfl orizontul de cultură 
generală, să întărească spiritul de răspuru 
dere al elevilor fafă de principala lor în
datorire — învăfătura, să contribuie la în
tărirea disciplinei școlare. Au fost orga
nizate apoi conferințe și expuneri, pre
zentări de cärfi și filme pentru a ajuta pe 
tineri să cunoască politica partidului nos
tru, principalele evenimente ale viefil po
litice contemporane. Cred că problemele

abordate în adunare trebuie să stea în 
continuare în atenția conducerii școlii, or
ganizației de partid și U.T.M., care au un 
rol important în asigurarea reducerii nu
mărului de elevi ce obțin note la li
mită deși au posibilități mult mai mari.

Am relatat, pe scurt, cîteva din acțiu
nile organizațiilor de partid din școlile 
regiunii noastre, fără a fi avut în intenție 
să prezint un tablou de ansamblu al mun
cii de partid din școli. Realizarea unui 
larg schimb de experiență și în acest do
meniu îl cred necesar pentru a se obține 
rezultate tot mai bune în educarea tinerei 
generații.

• Carnetul de elev. Acest docu
ment școlar permite educatorului să 
consemneze zilnic rezultatele la în
vățătură ale elevilor, atitudinea lor 
în clasă, modul cum își îndeplinesc 
îndatoririle școlare. Pentru ca acest 
carnet să reprezinte într-adevăr un 
bun mijloc educativ este nevoie ca 
profesorii să noteze cu regularitate 
și exigență cunoștințele elevilor, 
purtarea lor ; la rîndul lor părinții, 
consultîndu-l zilnic, pot să fie la cu
rent cu progresele la învățătură ale 
copilului. Din păcate, unii părinți 
uită că însemnările — adeseori la
conice, din carnet sînt o invitație 
pentru o discuție mai amplă cu di
rigintele. (Prof. Gheorghe Sfedu, 
—• Școala de opt ani nr. 42 din 
București).

• Definiție 
din luările de 
cestui schimb 
„Disciplină și 
lă", tov. prof. I, Ùto din Capitală 
aprecia că un elev disciplinat este 
acela care-și îndeplinește principala 
îndatorire — învățătura și celelalte 
obligații de școală etc. La această 
definire eu aș aduce unele comple
tări. Socotesc că un elev bun, disci
plinat, nu trebuie să aibă în vedere 
numai propria sa persoană, ci să fie, 
totodată, și participant activ la viața 
colectivului clasei, să nu-i fie indi
ferent felul cum învață șl se com
portă colegii săi și să-i ajute dacă 
este nevoie. (Prof. Victoria Răileanu- 
Pamfil din Brăila).

• Formarea gustului pentru frumos. 
Un teren prielnic pentru educația 
estetică a elevilor in școală este o- 
ferit și de predarea cunoștințelor de 
literatură, muzică, desen. Propun 
ca secțiile de învățămînt 
sfaturilor populare regionale 
asigure ca, prin cercurile 
todice, profesorii de literatură, de 
desen și de muzică să se inițieze re
ciproc in domeniile de activitate a- 
mintite. (Prof. Paul Suceveanu — 
Școala medie din Carei).

® O metodă greșită. Cîțiva învă
țători și profesori de la Școala de 8 
ani din comuna Chichiș folosesc o 
metodă educativă pe care eu o con
sider greșită : dacă se întîmplă că 
un elev nu-și pregătește bine lecția, 
întreaga clasă este reținută în școa
lă după orele de curs. Cred că sec
ția de învățămînt a sfatului popu
lar raional ar trebui să ia măsuri 
pentru curmarea acestei practici. 
(Ludovic Bisoc — instructor al Co
mitetului raional de partid Sf. 
Gheorghe).

Incompletă- Intr-una 
poziție din cadrul a- 
de păreri, sub titlul 
răspundere persona-

ale 
să 

me-

Vasile PLAVOȘIN 
al Comitetului 
de partid Banat

Discuție cu diriginta clasei

O nouă lecție, no! cunoștințe Foto: Gh, Vînțilă

SUGESTII PENTRU PUBLICAȚII
De la deprinderea de a mînui cre

ionul și pînă la înțelegerea celor 
mai complexe probleme ale științei, 
mintea și voința educatorului . sînt 
mereu prezente în viața elevului. 
Dar competența și măiestria peda
gogică a profesorului, însușite în ■ 
anii de facultate, se cer îmbogățite 
și perfecționate continuu . printr-un de pedagogie“ am reținut, în ultimul 
activ schimb de experiență cu cole- timp, pe cel intitulat „Cu privire la 
gii de muncă, cît și printr-un stu- caracterul de sistem al muncii diri- 
diu permanent al publicațiilor de 
specialitate, al materialelor apărute 
în presă. în cele ce urmează voi face 
cîteva sugestii privitoare la tema
tica a două publicații pedagogice.

Apropiată cadrelor didactice prin 
problematica pe care o abordează, 
„Gazeta învățămîntului“ a publicat 
alături de articole despre metodica 
muncii de predare la diverse 
și cîteva articole interesante 
erate activității educative, 
sînt : „Formarea concepției 
lume a elevilor prin lecțiile de isto
rie“, „Dirigintele și educația ateist- 
științifică a elevilor“, articole despre 
conlucrarea școlii cu organizațiile de

’’Ta 
sînt 
re
de 

ga-

zultate, să-și formeze un stil pro
priu de muncă poate fi mult mai 
bine realizată printr-o conlucrare 
permanentă a dirigintelui cu părin
ții, cu profesorii clasei și cu orga
nizația de tineret.

Din puținele articole pe teme e- 
ducative pe care le publică. „Revista

obiecte 
consa- 
Astfel 
despre

gintelui" de O. Șafran. Articolul a- 
mintit ne-a ajutat la organizarea ac
tivității educative, în sensul că a- 
trage atenția diriginților să nu se 
piardă în sarcini mărunte care, fi
rește, nu pot fi înlăturate cu totul ci 
trebuie subordonate scopului esen
țial al muncii lor — educația multi
laterală a elevilor. Răsfoind „Revista 
de pedagogie“ aș dori să găsesc în 
paginile ei materiale mai consis
tente despre educația estetică, ca 
parte integrantă a educației tinere
tului, articole cu conținut etic, care

ar fl de un real folos profesorilor 
diriginți în formarea convingerilor 
și sentimentelor elevilor. Exemplul 
unui colectiv școlar care deschide 
largi perspective dezvoltării fiecă
rui elev, influența factorului moral 
al acestui colectiv în viața școlii ar 
duce la generalizarea experienței 
pozitive și însușirea ei de cadrele 
didactice mai tinere, aflate la în
ceputul muncii lor la catedră.

Cred că pentru a-și îmbogăți con
ținutul sub aspect informativ și 
documentar 
lor actuale 
structiv-educativ din școală, publi
cațiile amintite ar trebui să stimu
leze tot mai mult cadrele didactice 
cu înaltă calificare și bogată expe
riență să-și expună punctul de ve
dere și metodele pe care le folosesc 
în .activitatea lor.

Prof. Ioana COSMA 
directoarea Școlii medii nr. 1 
„N. Bălcescu" din București

la nivelul cerințe- 
ale procesului in

lineret, îndrumarea pedagogică 
părinților ș.a. Cu mult interes ! 
urmărite materialele publicate 
cent, despre metode moderne 
predare a lecțiilor. Din păcate, 
zeta noastră nu urmărește în sufi
cientă măsură problemele cele mai 
importante și dificile ale activității 
educative, pentru ă le dezvălui întrea
ga semnificație teoretică și practică. 
Uneori, în cuprinsul articolelor nu 
se relevă, -în scopul de a se genera
liza, experiența deosebit de valoroa
să în domeniul educării elevilor 
dobîndită de cei mai marcanți 
membri al corpului profesoral. Am 
să mă refer mai pe larg la unele ma
teriale cuprinse în pagina intitulată 
„Probleme educative“ care apare 
periodic. în articolul „Din nou des
pre unele probleme ale muncii edu
cative“ sînt apreciate metode pe 
care eu nu le consider de loc indi
cate, anume că Școala de opt ani 
nr. 99 din Capitală, o dată pe an, 
„folosește adunarea generală a pă
rinților pentru discutarea compor
tării elevilor care nu vor să învețe 
și nu vor să respecte legile condu
itei civilizate, ale vieții în colectiv“, 
adunare a cărei documentație fap
tică este asigurată prin introduce
rea unui „carnet special“, în care 
profesorii notează oră de oră cum 
s-au comportat elevii. în cauză și 
cum au răspuns la lecții etc. După pă
rerea mea, întîlniri atît de solemne 
și de rare cu părinții nu sînt de 
natură să realizeze acea strînsă co
laborare a școlii cu familia de care 
avem nevoie în folosul bunei educări 
a elevilor. Dezvoltarea unei discipli
ne conștiente, a convingerii elevului 
că el poate să lucreze cu bune re-

Pedagogul de pe scenă
Tn cel 15 ani, de cînd interpretez 

roluri pentru copii, nu puține și nici 
mici au fost satisfacțiile pe care 
mi le-au oferit sălile de teatru. 
Spectatori extrem de exigenți, copiii 
nu își ascund sub un căscat poli
ticos plictiseala șl nici nu încearcă 
să-și stăpînească izbucnirile de ve
selie și rîs zgomotos ; ei își mani
festă fără echivoc simpatia sau 
antipatia pentru diferitele persona
je ale piesei. Cîte exemple nu s-ar 
putea cita în acest sens 1 Voi aminti 
doar două, care m-au emoționat în 
mod deosebit. După terminarea 
unui spectacol cu „Misterul cismei" 
cînd actorii ieșeau la rampă să sa
lute publicul, copiii primeau cu ro
pote de aplauze grupul cravatelor 
roșii și pe prietenii lor, iar pe acei 
care interpretau pe naziști îi huidu
iau. Sau, la una din reprezentațiile 
piesei „Nu prea albă ca zăpada și 
motanul descălțat' cînd la final a 
apărut baronul Münchausen o 
spectatoare de-o șchioapă, s-a a- 
proplat de rampă, amenințînd pe 
baron cu mînuța: „Șl tu să nu mai 
minți, că nu-1 frumos’.

Teatrul contribuie, fără îndoială, 
la educarea celor mai frumoase ca
lități ale caracterului copiilor. De 
aceea, cred că se poate afirma cu 
deplin temei că actorul din teatrele 
pentru copil și tineret poate fi numit 
pedagogul de pe scenă. Dar creația 
unui dramaturg sau actor pentru 
copii nu poate fi încununată de

Schimbul de păreri purtat în co
loanele ziarului „Scînteia“, după pu
blicarea articolului redacțional 
„Școala și educația tineretului“, 
constituie un real sprijin pentru în
tregul corp didactic și toți factorii 
care răspund de educarea tinerei 
generații. Pentru Ministerul învăță- 
mîntului, cu deosebire pentru Di
recția activităților educative, această 
dezbatere a constituit un ajutor deo
sebit de important. Pe lingă sesiza
rea unor probleme esențiale ale pro
cesului educației, în direcția cărora 
sînt necesare noi reglementări, noi 
măsuri, găsirea unor mijloace cu o 
eficiență educativă sporită, schimbul 

e păreri a făcut larg cunoscută ex
periența înaintată a unor scoli — 
care poate fi valorificată cu succes 
încă în perioada care ne desparte de 
încheierea anului școlar — opinia 
unor cadre didactice fruntașe și a 
unor părinți, în legătură cu proble
mele actuale al'e educației tineretu
lui școlar.

Cum era și firesc, o bună parte 
din cei care și-au expus punctul 
de vedere au insistat asupra rolului 
lecțiilor ca cel mai important factor 
al instrucției și educației. S-a rele
vat pe bună dreptate că setea de cu
noștințe a elevilor, dragostea pentru 
obiectul de studiu, pentru știință și 
cultură, în general, nu pot fi trezite 
decît de lecții vii, interesante, ins
tructive, lecții strîns legate de viață, 
care reflectă cele mai noi realizări 
ale științei și tehnicii, bazate pe o 
bogată demonstrație, pe folosirea a- 
paraturii moderne. Or, asemenea 
lecții pot fi realizate, așa cum au 
relevat pe drept cuvînt mai multe 
cadre didactice, numai în con
dițiile unei pregătiri temeinice de

Un schimb ofril de păreri
specialitate, ale cunoașterii profun
de a politicii partidului, a înfăptui
rilor poporului nostru în opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste.

O atenție deosebită a acordat dis
cuția problemelor legate de educa
rea viitorilor colectiviști și a elevi
lor școlilor profesionale și tehnice a- 
gricole. Autorii articolelor au re
levat cu temei că nu este su
ficient ca elevii școlilor de cultură 
generală, ai școlilor profesionale și 
tehnice agricole să-și însușească un 
volum mare de cunoștințe de biolo
gie, de agricultură, de fizică, de chi
mie. Ei trebuie să aplice aceste cu
noștințe în mod conștient, să înțe
leagă rolul tehnicii înaintate în spo
rirea producției agricole, să cunoas
că cele mai noi tipuri de tractoare 
și mașini agricole și principiile știin
țifice de exploatare a acestora, să-și 
formeze deprinderi, dragostea față 
de muncă, față de profesia aleasă, 
în această privință, remarca făcută 
de unii participant la discuție cu 
privire la lipsurile în orientarea pro
fesională a elevilor, sugestiile legate 
de necesitatea desfășurării acestei 
munci nu numai în clasele de înche
iere a unui ciclu de învățămînt, me
rită să fie luate în seamă cu toată 
seriozitatea de cadrele didactice, de 
conducătorii de școli.

Preocuparea corpului profesoral 
de a găsi mijloacele necesare pentru 
ridicarea pe mai departe a eficienței 
educative a lecțiilor la nivelul cerin
țelor actualei etape va fi sprijinită 

, de ■ Ministerul învățămîntului, care

va continua acțiunea de îmbunătă
țire a programelor și manualelor 
școlare în scopul adîncirii și lărgirii 
conținutului educativ al procesului 
de învățămînt.

în legătură cu creșterea eficienței 
educative a lecției, discuția a abor
dat și rolul exemplului personal al 
educatorului. Merită să fie neapărat 
luată în seamă, în acest sens, subli
nierea cu privire la influența edu
cativă pe care o exercită asupra ele
vilor felul cum prezintă profesorul 
lecția, dragostea, interesul și pasiu
nea pe care le manifestă acesta față 
de profesia și specialitatea sa, co
rectitudinea sa în respectarea ora
rului, a orei de intrare și de ieșire 
din clasă, grija pentru o ținută ves
timentară ordonată, frumoasă, sobră, 
pentru un limbaj elegant, civilizat.

Mai mulți profesori s-au referit în 
articolele lor la importantul rol al 
opiniei sănătoase, intransigente. a 
colectivului clasei față de abaterile 
elevilor. Dezbătînd căile pentru 
îndreptarea așa-zișilor „eroi“ care 
cred că încălcarea disciplinei, com
portarea excentrică sînt acte de 
bravură, participanții la discuție au 
ridicat o problemă de mare însem
nătate practică pentru educatori. Și 
iată de ce. Măsurile luate de școală, 
atitudinea adoptată de educatori 
față de abaterile unor elevi nu pot 
exercita o influență pozitivă decît 
atunci cînd ele sînt susținute de opi
nia colectivului, de atitudinea con
secventă de dezaprobare a colectivu
lui față de încălcarea disciplinei șco
lare. Experiența unor cadre care ex

plică rostul măsurilor întreprinse de 
școală, folosesc în munca educativă 
forța puternică de convingere a fap
telor și îi ajută pe elevi să confrunte 
adevărurile însușite cu realitatea în
conjurătoare, credem că trebuie larg 
extinsă.

Obținerea unor rezultate educati
ve temeinice, durabile, necesită o 
muncă organizată, sistematică, dusă 
cu pricepere, cu răbdare și cu tact, 
de pe pozițiile unui profund uma
nism, ale unei înalte răspunderi. 
Critica adusă acelor colective peda
gogice care caută să se debaraseze 
de elevii cu o comportare necores
punzătoare, a căror îndreptare ne
cesită eforturi unite și de lungă du
rată, frămîritări pentru găsirea celor 
mai indicate căi, trebuie să ducă la 
înlăturarea unor asemenea practici 
greșite. A izola un elev de forța 
educativă a colectivului din care a 
făcut parte, de educatorii care îl cu
nosc nu înseamnă un ajutor.

După cum se știe, rezultatele 
muncii educative depind în mare 
măsură de felul cum cadrele didac
tice, cu deosebire profesorii diri- 
ginți, folosesc sprijinul organizației 
de pionieri și U.T.M., care au în 
procesul educativ o contribuție me
reu mai însemnată. Deoarece școala 
și organizațiile de tineret urmăresc 
același țel, iar bazele educației co
muniste sînt unice, toate cadrele di
dactice sînt chemate să sprijine în
treaga activitate a organizațiilor 
U.T.M. și de pionieri. Autorii unor 
articole au subliniat totodată că în 
cîteva școli mai există paralelisme în

activitatea educativă, practici greșite 
ale unor profesori care înțeleg să a- 
jute organizațiile de tineret luînd în 
sarcina lor angajamentele pe care și 
le-au luat elevii. Considerăm de a- 
ceea deosebit de utile sugestiile pri
vind rolul cadrelor didactice în 
transmiterea experienței pedago
gice organizațiilor de tineret, în 
sprijinirea acțiunilor pionierești și 
ale organizațiilor U.T.M. menite să 
dezvolte dragostea de muncă și setea 
de cunoștințe a elevilor, șă contri
buie la formarea personalității tine
rilor etc.

Interesul cu care au partici
pat părinții la această discuție, jus
tețea propunerilor au dovedit încă 
odată creșterea simțului de,răspunde
re cetățenească al părinților pentru 
educația propriilor copii. Suges
tiile făcute cu privire la adopta
rea de către părinți a unei atitudini 
solidare ct(?profesorii în rezolvarea 
problemelor educative, cu privire la 
apărarea autorității profesorilor de 
către familie, la orientarea lectora
telor pentru părinți în mai mare 
măsură către indicații, metode și 
procedee concrete vor contribui, de 
asemenea, la îmbunătățirea propa
gandei pedagogice în rîndurile pă
rinților.

In îndeplinirea sarcinilor ce revin 
cadrelor didactice în rezolvarea tu
turor problemelor educației comu
niste a tineretului, școlile vor fi spri
jinite în anul școlar 1964—1965 
prin noul regulament de orga
nizare și funcționare a școli
lor de cultură generală. Refe- 
rindu-ne la unele probleme ridicate 
în cadrul dezbaterii, amintim că în 
acest important document școlar se 
precizează rolul directorului de con

ducător unic al școlii; se reglemen
tează activitatea în afară de clasă 
și extrașcolară, notarea la purtare a 
elevilor, atribuțiile comitetelor de 
părinți etc. Considerăm că va con
stitui un real sprijin pentru cadrele 
didactice și programa muncii educa
tive a școlii de 8 ani, care urmează 
să fie difuzată în viitorul an de în
vățămînt.

Problemele la care ne-am referit 
atrag atenția asupra necesității îm
bunătățirii pe mai departe a muncii 
educative în școli. Pentru valorifi
carea cît mai largă a ajutorului pri
lejuit de aceste discuții este necesar 
ca secțiile de învățămînt ale sfatu
rilor populare regionale, raionale și 
orășenești, conducerile școlilor să 
organizeze dezbateri pe problemele 
educării tineretului școlar, asigurînd 
popularizarea și generalizarea me
todelor care s-au dovedit rodnice în 
procesul instructiv-educativ.

Firește, deși în cadrul schimbului 
de păreri a fost abordată o gamă 
largă de aspecte privind educația ti
neretului școlar, nu au putut fi elu
cidate toate problemele. Ministerul 
mulțumeșțe tuturor celor care și-au 
expus părerile și sugestiile compe
tente. Avem convingerea că partici
parea activă și în viitor a corpului 
profesoral și a specialiștilor în pe
dagogie, a părinților léf dezbaterea 
unor probleme importante ale pro
cesului instructiv-educativ e o con
diție esențială a îmbunătățirii siste
matice a pregătirii pentru viață a 
tineretului școlar.

Prof. Maria POPESCU 
directorul
direcției activităților educative 
din Ministerul învățămîntului

succes fără acea dragoste sinceră 
care apropie copilul de omul matur, 
fără cunoașterea profundă a univer
sului lui sufletesc. Cu toate că pe 
scena teatrului nostru și în emisiu
nile radiofonice s-au prezentat lu
crări de valoare, dintre care amin
tesc David Cooperfield, Metronomul, 
Cipolino, Băiatul de pe contratorpi- 
lor, cred că repertoriul pentru copii 
este încă deficitar. Paleta actorului 
este mult sărăcită deoarece în pie
sele care se oferă teatrului apar 
mereu aceleași tipuri : îngîmfatul, 
tocilarul, mincinosul, pîrîciosul. De
sigur, nu este rău să prezentăm și 
asemenea „eroi", cu condiția, ce nu 
se respectă uneori, ca piesa să nu 
semene cu o morală dramatizată, 
cu o lecție de bună purtare predată 
de actori de la înălțimea scenei. 
Așteptăm ca dramaturgii să ne ofere 
piese care să înfățișeze minunății 
copii ai patriei noastre. Educația se 
face și prin prezentarea unor eroi po
zitivi, îndeosebi prin puterea exem
plului lor. Noi, actorii, sîntem dor
nici să interpretăm roluri care să ne 
ofere posibilitatea de a merge mai 
la sufletul copilului, de a contribui 
în tot mai mare măsură la opera e- 
ducativă a tineretului.

Evident, eforturile creatoare ale 
artiștilor scenei pentru copii nu-și 
ating întrutotul scopul, dacă nu sînt 
sprijinite de școală șl de părinți. 
După părerea mea în școli ar tre
bui acordată o mai mare atenție 
dezvoltării interesului copiilor pen
tru piesele care pot trezi o adevă
rată emoție artistică și din care pot 
învăța cîte ceva. Pentru ca teatrul 
să ajute tineretului să gîndească mai 
clar și să simtă mai profund este 
nevoie ca profesorii și părinții să 
dirijeze cu atenție deosebită alege
rea pieselor pe care urmează să le 
vizioneze școlarii și pionierii.

Mă voi referi pe scurt și la unul 
din aspectele organizării unor ma
nifestări artistice în școli. în dorința 
de a prezenta un program cît mai 
bogat, din cînd în cînd sînt invitați 
să-și dea concursul actori care — 
deși de valoare — n-au un reperto
riu potrivit. Așa se face că am auzit 
între două numere pentru copii — o 
cunoscută cîntăreață interpretînd 
melodia „Ce cauți tu în viața mea ?', 
după care a urmat „Amor, amor 1'. 
Concluzia despre asemenea specta
cole decurge de la sine.

Folosesc acest prilej pentru a pro
pune Secției de învățămînt a Sfatu
lui popular al Capitalei ca, împreună 
cu Comitetul orășenesc pentru cultu
ră și artă, să studieze posibilitatea ca
— începînd din stagiunea de toamnă
— teatrele să organizeze cicluri de 
spectacole pentru tineret — în ca
drul cărora aceștia ar putea face 
cunoștință cu piese sau măcar cu 
fragmente din marile opere ale tea
trului universal și clasic, mai puțin 
reprezentate, cu piese ale clasicilor 
noștri sau cu piese contemporane 
cu subiect educativ. Secția de în
vățămînt ar putea face un plan care 
să cuprindă întregul an de școală, 
iar spectacolele să fie coordonate 
cu perioada în care se predau anu
mite lecții. Piesele ar putea fi pre
cedate de scurte conferințe.

Silvia CHICO$ 
artistă emerită

Organiza%25c8%259biile.de
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DESERVIREA LA CANTINĂ

Al sa HI cuminte?

• Răsaduri în grădină cît mai din timp • Măsuri de protecție contra 

brumelor O Amenajarea terenului în brazde înălțate
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SFATUL

șirăspunsuri

Timpul s-a încălzit simțitor ceea 
ce face posibilă plantarea în cîmp 
a răsadurilor de tomate timpurii, iar 
mai tîrziu, în luna mai și în lunile de 
vară, a ardeiului și pătlăgelelor vine
te. Plantarea eșalonată a acestor plan
te contribuie la aprovizionarea conti
nuă și ritmică a pieții cu legume 
proaspete, elimină vîrfurile de pro
ducție și dă posibilitatea unităților 
agricole socialiste să realizeze pre
țuri de valorificare mai bune.

In scopul obținerii unor recolte 
mari și timpurii este necesar ca 
plantarea în' cîmp a tomatelor tim
purii să se facă cît mai devreme 
posibil și să se aplice o agrotehnică 
superioară. în partea de sud a țării, 
în raioanele Alexandria, Zimnicea 
și Tr. Măgurele, multe gospodării 
agricole colective au și plantat su
prafețe însemnate. Se recomandă ca 
pînă la sfîrșitul acestei luni toma
tele timpurii să fie scoase în cîmp.

Tomatele dau recolte mari la hec
tar îndeosebi atunci cînd sînt culti
vate pe terenuri arate din toamnă și 
amenajate pentru irigat. Plantarea 
se execută la 85--90 centimetri între 
rînduri și la 30 centimetri pe rînd, 
cîte un fir la cuib, pe biloane făcu
te cu rarița trasă de cal sau cu cul
tivatorul tras de tractor. Pentru a- 
ceasta se poate folosi tractorul U-26, 
la care' cuțitele cultivatorului se în
locuiesc cu corpuri de rariță. In tim
pul vegetației se recomandă ca toma
tele timpurii să fie susținute pe spa
lier cu o singură sîrmă așezată la 
40—45 centimetri înălțime. După ce 
s-au făcut biloanele se pun țărușii 
spalierului pe coama bilonului la 4—5 
metri unul de altul pe rînd. Țărușii 
trebuie să aibă o crestătură la vîrf 
în care se fixează sîrma. După aceea 
se fac cuiburile în care se pun cîte 
o jumătate de kilogram de mraniță 
și 5—6 grame îngrășăminte chimice, 
care se amestecă cu pămîntul. In fie
care cuib se pune cîte un fir de ră-
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Legume cultivate sub adăposturi de polietilenă la Institutul de cercetări hortiviticole Băneasa—București

Trei purtători ai insignei
Anatomia fierului

— Ce e asia ? E drept, nu-i anatomia 
omului. E anatomia fierului.

Cuvintele îi aparțin strungarului Lazăr 
Iordan, de la Uzina de mașini electrice 
București. Arată piesa ruginită, moartă, și 
cea ieșită de sub cuțit, vie, fasonată. In 
general, strungarul se exprimă plastic, 
frazele sale sînt adevărate metafore (pre
ocuparea pentru șlefuirea și precizia vor
birii se vădește și din fișa lui de la bi
blioteca uzinei, în care se consemnează 
împrumutarea „Dicționarului limbii romîne 
literare contemporane"). Nevoia unui vo
cabular. precis nu este doar o obișnuin
ță profesională a strungarului de preci
zie, ci și un reflex al muncii sale extra- 
profesionale : este deputat în Marea A- 
dunare Națională. Și tot așa cum Lazăr 
Iordan știe să modeleze matematic oțe
lul, el s-a modelat de-a lungul timpului 
pe sine. Rafturile de cărți din casa lui 
nouă cuprind opere complete Shakes
peare, Balzac, Cehov, volume din Emi- 
nescu, Sadoveanu, Rebreanu, Topîrceanu 
— marea slăbiciune a strungarului care 
știe să și rîdă (o observație de-a sa, 
teresantă : după Lazăr Iordan, unghiul 
vedere al poetului nostru se apropie 
trucîtva de cel al lui. Cehov, pentru 
îndărătul versurilor lui Topîrceanu, 
că sînt parodii sau nu, se întrevede

în
de 
în
că 
fie 

o 
mare tristețe față de soarta omului de- 
atunci).

O alffel de tristețe îl încearcă pe 
strungar cînd își amintește de trecut. E un 
fel de tristețe contradictorie, aspră și 
mulțumită, fiindcă el are satisfacția schim
bărilor pe care le-a trăit. Fiul fostului 
muncitor manual din Gara de Nord știe 
cum arăta altădată cartierul său natal —■ 
Militari, și cum arată astăzi : o fabrică 
nouă de radiatoare, alta de porțelan, una 
de mobilă... A ales strungăria, după pro- 
pria-i mărturisire, deoarece încă de mic 
observase că strungarii care locuiau prin 
vecini erau oameni cu un aer deosebit, 
îmbrăcați foarte corect, calmi și atenți, ca 
niște oameni care au o meserie fină. 
Strungarul nosfru esfe însă un fip febril : 
pînă și cînd vorbește simte nevoia să se 
miște — un pas la sfinqa, altul la dreap
ta. Pentru un ochi mai atent, e limpede 
că febrilitatea lui nu e exterioară, că 
există înlăunirul său o ardere permanentă 
care e motorul calității muncii sale, a 
setei lui de cunoaștere și de cultură, o 
dorință de a-i sprijini pe alții.

Cînd a intrat efectiv la meserie, în 
1940, după terminarea uceniciei, aici era 
Arsenalul Aeronautic, unde se reparau a-

sad care dacă nu are ghiveci nutri
tiv se așează îngenuncheat, pentru a 
se înrădăcina mai bine. După plan
tare se face o irigare moderată și se 
refac biloanele cu sapa. Foarte im
portant este ca rîndurile să fie drep
te, exact pe linia spalierului, pentru 
ca lucrările de îngrijire a culturii să 
se poată face mecanizat. La o săptă- 
mînă se completează eventualele go
luri, iar după ce plantele s-au prins 
se așează sîrma spalierului.

Pentru a se obține producții șl 
mai timpurii, tomatele pot fi prote
jate cu folii de material plastic. In 
acest scop răsadurile se plantează în 
benzi de 2—4 rînduri, la distanța de 
50 cm între rînduri și la 80—100 cm 
între benzi. In acest caz nu se mon
tează spalierul decît mai tîrziu, după 
ce timpul se încălzește și se înlătu
ră adăposturile.

In cazul cînd culturile nu se pot 
acoperi cu material plastic se iau 
măsuri de protejare contra brume
lor. De aceea este bine ca în gră
dina de legume să existe grămezi 
de bălegar păios, care se aprind în 
nopțile cînd temperatura scade sub 
zero grade.

In primele două decade ale lunii
mai se plantează în cîmp și toma-. Se fac rigole pentru irigarea culturii, 
tele de vară, iar la începutul lunii 
iunie — cele de toamnă. Aceste cul
turi se susțin pe araci și se plan
tează la distanța de 80—90 centime
tri între rînduri și la 40 centimetri 
pe rînd, cîte o plantă la cuib. Spre 
sfîrșitul lunii mai se scot în cîmp 
ardeii și pătlăgelele vinete. Ardeiul 
se plantează pe biloane, la distanța 
de 60—70 centimetri între rînduri și 
la 20 centimetri pe rînd, cîte un fir 
la cuib. Experiența stațiunilor 
rimentale legumicole Buzău, 
nești și Șimnic a arătat că 
sistem este superior celui de 
tare a ardeiului pe brazde adîncite 
și cu două fire la cuib, practică ce 
se recomandă să fie părăsită. După 
ce s-au făcut biloanele, se execută

expe- 
Țigă- 
acest 
plan-

vioane. La strung lucrează de 18 ani. 
Experiența lui are deci chipul unui tînăr 
plin de forță și pricepere, în stare să 
realizeze piese mari cu o toleranță 
de 10—15 microni. Experiența lui călă
torește pe liniile ferate ale țării, fiindcă 
la mașina lui se lucrează scuturi pentru 
locomotivele „Diesel”, călătorește în vă
zul tuturor pe străzile Bucureștiului și 
prin provincie — aici se lucrează și bu
tucii pentru troleibuze. Experiența lui că
lătorește cu viteze impresionante, pentru 
că Lazăr Iordan aplică metode rapide de 
strunjire (în loc de 52 de minute chel
tuite pentru o piesă — numai 34 minute; 
cu 5—6 piese lucrate în plus pe schimb). 
Tot el perfecționează procesul tehnolo
gic la producerea scuturilor de locomoti- 

califate

bucălat. 
se

nivelul tehnicii
„Tinerii

vă „Diesel", dobîndind astfel o 
superioară a muncii sale.

De strung se apropie un tînăr 
Cere o explicație, mulțumește, 
toarce la locul lui.

— E „Bebe", așa l-am poreclit. Elev 
la profesională a uzinei. Băiat bun. Sper 
să scoatem din el un strungar adevărat, un 
sculptor. Mă uit la el și mă văd pe mine. 
Nu știu de ce, poate tocmai pentru că 
n-am copii, mă preocupă tineretul de as
tăzi. Există la noi o lozincă. Țin la ea : 
„Produsele noastre la 
mondiale”. Eu o completez : 
noștri — la un nivel și mai înalt". Cînd 
eram la anii lui nu știam, ca acum, cît 
de mare însemnătate are, la vîrsta res
pectivă, prietenia : o prietenie rea duce 
întotdeauna la o viață rea. Te poți trezi, 
la 30 de ani, aproape un om fără căpă- 
tîi. Cunosc cazuri. Eu am avut noroc să 
dau peste oameni dintr-o bucată. Șî-apoi, 
tot la vîrsta aceea, contează mult și 
prima fată pe care o întîlneșfi : o fată 
serioasă, cumsecade, fe îndrumă pe ne
simțite spre învățătură, stimulează în 
tine setea de afirmare, de frumos. Nu 
vreau să - par un pastor cu guler scrobit 
și sutană neagră. Salopeta mea e plină 
de ulei, mîinile la fel, așa că sfaturile 
mele doresc să aibă același aer. Cînd 
vine la mine Alexandru Mihai, strungar 
la matrițerie, elev într-a Vlll-a serală, cu 
lucrările lui la chimie și matematică, 
și-mi cere sfatul nu numai ca unuia mai 
vîrstnic, ci și ca unuia care a terminat și 
el seralul acum trei ani, mă văd pe mițje 
și totuși văd un altul ; văd unul care în
vață la timpul cuvenit, cu sprijinul 
venit, cu condițiile materiale care 
cuvin.

Preocuparea aceasta a strungarului 
zăr Iordan ține poate și de altă compo
nentă a timpului său : activitatea obșteas- 

în-

transversal canalele pentru irigat. 
Răsadurile se plantează în treimea 
superioară, a bilonului, pe o 
singură parte. Foarte important este 
ca la plantare ardeiul să se ude cu 
cît mai puțină apă, atît cît este ne
cesar ca plantele să se prindă. După 
aceea nu se mai udă timp de 10—12 
zile, pînă cînd frunzele capătă cu
loarea verde închis, cu nuanțe al
bastre. Apoi se înlocuiesc eventua
lele goluri, iar la următoarele 2—3 
udări se dau cantități mici de apă 
pentru a forța plantele să se înră
dăcineze adine în sol. In felul acesta 
ele voi' rezista mai bine la seceta 
din vară și voi’ fi mai puțin ex
puse la ofilire.

Pătlăgelele vinetè se plantează tot 
pe biloane ca și ardeii, la 65—70 
centimetri între rînduri și la 40 cen
timetri pe rînd, cîte un fir la cuib, 
însă după plantare cultura se irigă 
abundent pentru a se asigura o prin
dere bună.

In ultimul timp se recomandă ca 
plantarea răsadurilor de legume să 
se facă pe brazde înălțate, care au 
unele avantaje față de biloanele 
obișnuite. Acest sistem se poate 
practica numai în gospodăriile care 
dispun de tractoare legumicole cu 
care brazdele se pot face mecanizat. 
Experiența Stațiunii Buzău a arătat 
că lățimea brazdelor înălțate trebuie 
să fie de două rînduri, iar între ele

Distanțele de plantare sînt aceleași 
oa și în cazul biloanelor, însă braz
da înălțată se face cu cîte 10—15 
centimetri mai lată de o parte și de 
cealaltă a fiecărei benzi de două 
rînduri. între benzi se fac rigolele 
pentru irigat, late de 40—45 centi
metri, iar prășitul culturii se exe
cută mecanizat.

Făcînd plantatul legumelor la 
timp și aplicînd cu grijă lucrările de 
îngrijire, oamenii muncii din agri
cultură vor obține recolte mari și 
timpurii de legume.

Ing. Năsfase OREST 
candidat în științe agricole 
Institutul de cercetări 
hortiviticole

că. Cetățenii din circumscripția sa elec
torală îl cunosc bine pe deputatul Lazăr 
Iordan, pentru că el este aproape în fie
care duminică în mijlocul lor. Dacă in
tervine ceva urgent, la domiciliul strun
garului sună telefonul :

— Alo, tovarășe deputat, o sesizare...
Datorită intervenției sale, gospodi

nele din cartierul Progresul fac acum 
economie de timp, puiindu-și procura bu
telii de aragaz de la un centru nou în
ființat. De altfel, spiritul lui gospodăresc 
nu îngăduie neglijența, dezordinea, lu
crul de mîntuială — nici în atelier, nici 
în circumscripția sa electorală, nici acasă.

— Mergi acasă la om și gata, știi cum 
e omul.

Casa lui e ca un pahar. Un pahar cu 
trandafiri. Florilor din grădină li s-a a- 
dăugat recent o primăvăratică floare 
cinci colțuri : insigna de „Frunfaș în în
trecerea socialistă" pe anul 1963.

— Simțul gospodăresc este al șaselea 
simț al omului. Pe mine mă doare cînd 
ies de |a lucru și dau de strada asta 
desfundată, din fața uzinei noastre. De 
ani de zile arată așa. Pe ploaie e și mai 
rău, Știu că strada fine de două sfaturi 
populare, iar asta prelungește rezolvarea 
situației. Și la urma urmei, ce rost are 
ca o stradă, și încă una pe care e o uzină 
modernă, socialistă, să poarte numele de 
Vătafului. Vătafii la noi au dispărut. Și o 
sugestie : chiar aici, după cum arată placa

în

IORDAN LAZĂR ANA PĂDUREANU ION TEODORESCU

CALITATEA 
COMUTATOARELOR 
Si ÎNTRERUPTOARELOR

Electricianul Ion Vlăsceanu 
Stîlpenl, regiunea Argeș, ne-a 
semnalat că unele întreruptoare 
și comutatoare electrice aflate în 
comerț se defectează foarte re
pede.

Ministerul Comerțului Interior 
ne răspunde că se vor scoate din 
fabricație comutatoarele și între- 
ruptoarele tip rotativ, care se 
defectează ușor, urmînd a se exe
cuta numai întreruptoare și co
mutatoare tip cumpănă, care au 
o durabilitate mare.

marginea drumului care 
legătura între orașul Onești

Pe 
face 
și comuna Rîpile, în dreptul Com
binatului de cauciuc sintetic, se 
aruncă reziduuri care dăunează 
culturilor agricole — ne-au scris 
mal mulți colectiviști din comună.

Sfatul popular al orașului 
Onești arată, în răspunsul trimis 
redacției, că a luat legătura cu 
conducerea combinatului și a 
șantierului 1-Cauciuc, în vederea 
stabilirii locului unde să fie de
pozitate reziduurile. Pînă la sfîr
șitul lunii urmează să fie strînse 
toate reziduurile împrăștiate 
întîmplare, iar terenul va fi 
velat.

la 
ni-

CONDIȚII MAI BUNE 
DE MUNCĂ SI CAZARE

ex- 
ie-

Mai mulți muncitori de la 
ploatarea minieră Voineasa, 

semnalatgiunea Argeș, ne-au

Se caută un „reclamant
o scrisoa- 
deficiențere 

în 
re

La redacție a sosit 
care semnala unele 
administrarea stațiunii balnea- 
Herculane. Printre altele, se

arată că, în unele cazuri, cei ve- 
niți la odihnă sînt repartizați în 
camere neîncălzite; vile destinate 
găzduirii celor veniți la tratament 
sînt folosite în alte scopuri; mă
sura luată de direcția stațiunii de 
a nu se elibera fișele medicale de 
tratament și alte acte celor care 
vor să plece sîmbăta (în cazurile 
cînd perioada de tratament se în
cheie duminica) produce nemul
țumiri etc.

La sesizările de mai sus, Co
mitetul executiv al Sfatului popu
lar regional Banat ne-a răspuns 
foarte lapidar: „s-a constatat că 
cele reclamate nu .corespund a- 
deuăr«lwi‘f. Din acest răspuns se 
poate trage concluzia că în sta
țiune totul e în ordine, că fap
te de natura celor semnalate în 
scrisoare nu s-au petrecut. Ar fi 
foarte bine. Dacă însă pentru 
a contesta cele semnalate în scri
soare răspunsul se limitează la 
cîteva cuvinte, în schimb cei care 
l-au întocmit n-au fost deloc

d» marmură fixată la Intrarea uzinei. „De 
pe aceste locuri unde era Cîmpul Cofro- 
cenilor s-a înălțat pentru prima dată în 
văzduh Aurel Vlaicu, în ziua de 17 iunie 
1910, cu aeroplanul cu motor, inventat, 
construit și pilotat de el". Poate că ar fi 
mai nimerit ca strada Aurel Vlaicu, care 
se află într-altă parte a Bucureștiului, să 
fie aici. Oricum, în niciun caz, Vătafului.

22 de mîini
Deși moldoveancă și deci mai înzeslrată 

de natură cu darul povestirii, Ana Pădu- 
reanu pare o femeie taciturnă. E voinică, 
are mișcări lente și iuți totodată : miș
cările mari sînt încete — așa cum încete 
sînt mișcările roților mari într-un ceasor
nic, mișcările mici, de amănunt, sînt iuți, 
ca mișcările rotitelor. Masa ei de lucru 
p.-are nimic deosebit : prelungă, dreptun
ghiulară, împărțită cu încă cinci tovarășe 
de muncă. Alături, încă o masă asemă
nătoare. împreună, cele 11 muncitoare 
alcătuiesc brigada Anei Pădureanu, care a 
primit Diploma de brigadă fruntașă în în
trecerea socialistă pe secjie pe anul 1963, 
și, ca și șefa ei — insigna de fruntaș.

Spre deosebire de alte activități din 
uzină, aici rezultatul muncii nu se soco
tește în mod individual, ci global, pe în
treaga brigadă : una e mai îndemînatică, 
s-a obișnuit cu un anumit fip de bobine 
fiindcă lucrează la ele de ani de zile, 
e repartizată după priceperea ei. Brigada 
e o deosebită școală a încrederii și spi
ritului tovărășesc. Așadar, 22 de mîini, 110 
degete își socotesc la sfîrșitul fiecărui 
schimb rodul muncii colective.

Despre mîini s-au scris sute și sute de 
pagini, eseuri și poeme, și totuși fiecare 
e tenfaf să adauge încă două-trei cuvinte 
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unele deficiențe în ce privește 
condițiile lor de muncă și de 
cazare.

Consiliul regional al sindicate
lor Argeș ne răspunde că sesiza
rea a fost întemeiată. Pentru 
bunătățirea condițiilor de 
zare a muncitorilor s-au 
în folosință 3 cabane noi 
o capacitate de 150 locuri, dotate 
cu cele necesare. In cursul aces
tei luni se va completa echipa
mentul de protecție, iar în tri
mestrul III al acestui an va fi in
trodus perforajul umed la fron
turile de lucru.

LUCRĂRILE VOR 
URGENTATE

strada Parîn- 
ne-au sesizat

Locuitorii de pe 
gulul din Craiova 
că de mai mult timp strada pe 
care locuiesc a devenit impracti
cabilă din cauza unor lucrări de 
introducere a instalației de apă 
ce se tărăgănează, deși trebuiau 
de mult terminate.

Sfatul popular al orașului Cra
iova a dat dispoziții întreprinde
rii 6 Construcții să termine de ur
gență lucrările începute.

Un corespondent voluntar de la 
grupul de șantiere Brăila, 

ne-a semnalat unele deficiențe la 
cantina acestei întreprinderi.

Consiliul local al sindicatelor 
Brăila arată că pentru îmbunătă
țirea deservirii au fost făcute 
schimbări de personal, s-au luat 
măsuri privind aprovizionarea și 
gospodărirea cantinei.

zgîrciți.în a ne furniza informații 
în legătură cu... autorul sesizării. 
Ei încearcă să convingă redacția 
că ar fi vorba de un anumit sa
lariat din stațiune (citat nomi
nal în răspuns) și despre care se 
afirmă că ar fi „pornit" pe re
clamagii. Deși, după cum se 
știe, redacția nu este obligată să 
comunice numele autorului unei 
sesizări, pentru liniștirea tovară
șilor care au întocmit răspunsul 
îi informăm că nu este vorba de 
persoana la care se referă 
Problema este însă alta. Din 
dactarea întregului răspuns 
zultă limpede că, în loc să se 
cercetat cu obiectivitate faptele 
semnalate, se caută cu luminarea 
„reclamantul". O asemenea reac
ție iritată la semnalele corespon
denților voluntari nu are nimic 
comun cu principialitatea și con-

■ stituie un procedeu inadmisibil. 
In plus, te face să te întrebi dacă 
într-adevăr faptele s-au cercetat 
cum se cuvine. Poate că un al 
doilea răspuns din partea Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Banat va lămuri mai 
bine lucrurile.

ei. 
re- 
re

fl

lungului șir de frumuseți rostite în legă
tură cu aceste unelte credincioase ale 
omului. Mtinile Anei Pădureanu sînt 
neașteptat de vînjoase pentru agilitatea 
lor. Ele te subjugă prin jocul lor frenetic 

•— un căpețel de panglică albă, de cîțiva 
centimetri, se înfășoară uimitor de sprin
ten pe două bare de bobină, izolîndu-le. 
„Panglica" e de fapt bandă de sticlă. 
Operația e simplă ; un punct de clei și 
iotul e gata lipit. Totuși, cea mai neîn
semnată scăpare compromite un motor 
întreg ; de aici barele merg direct în 
motor, se bobinează și 1rec la bancul de 
probă unde cea mai mică defecțiune poa
te produce un scurt circuit. într-un an 
întreg, nici un motor care a folosit bare 
de bobină izolate de Ana Pădureanu nu 
a dat greș la probă, deși ea izolează 
într-un an peste 75 000 asemenea bare 
(taie banda de sticlă după o dimensiune 
anume, înfășoară de două ori fiecare pe
reche de bare, pune clei, strînge — toate 
aceste operațiuni în mai puțin de două 
minute). Degetele ei se mișcă cu repe
ziciunea dactilografei care cunoaște, cu 
ochii închiși, claviatura.

Timpul matrițerului
E matrițer. Știe și croitoria, fiind fiu de 

croitor. A încercat taică-său să-l țină la 
meseria lui, dar nu i-a plăcut. I se pare 
plicticoasă, fot timpul pe scaun...

— Ei, ride Ion Teodorescu, faptul că 
nu mi-a plăcut croitoria nu înseamnă că 
nu mi-a plăcut nici croitoreasa.

Sofia lui lucrează alături, la Fabrica de 
confecțiuni și tricotaje București. Cu toate 
acestea, nu pot aranja să se întîlnească 
în colțul străzii la terminarea lucrului, să 
plece împreună spre casă, pentru simplul

'1
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SHAKESPEARE
(Urmare din pag. II-a) 

răsplătit 7 Cu-o lume de suspine. Ce ciu
dat 1 J Ciudat, în adevăr I Apoi mi-a 
ziș / Că mult mai bine ar fl fost vorbi
rea-mi / Să n-o fi ascultat, dar că dorea /, 
De-ar fi să îndrăgească vreodată / Pe 
unul din amicii mei, acesta / Să-nvefe-a-l 
repeta povestea-ntocmai. / Ar cuceri-o-n- 
treagă. — Atunci i-am spus / Simțirea, 
mea năseîndă. Mă iubea / Fiindcă pă
timisem cîte toate. / Și o iubeam că 
mi-arătase milă. Aceasta doar mi-a fost 
vrăjitoria".

Simpatia, iubirea trezită de Shakes
peare și de opera lui se adresează ple
nitudinii umanității în el. Ne place să ne 
închipuim pe bărbatul între două vîrste, 
cu ovalul prelung al feței, cu fruntea 
dezgolită, cu trăsături regulate, cu or
bitele frumos sculptate ale ochilor peste 
care s-a așezat ceața ușoară a unei me
lancolii, așa cum ni-l arată unul din por
tretele timpului. Este un' om oarecum 
enigmatic, căruia nu-i place să vorbească 
mult despre sine, dar care știe și a înțe
les toiul. întreaga, luhie mișcă pe ador 
(Totus mundus agit hisfrionerii)' a pus el 
să se graveze pe frontispiciul teatrului 
său. Lumea întreagă l-a mișcat și l-a ins
truit și pe el. A coborîf în adîncul pa
siunilor, a înregistrat vibrația cea mai de
licată și mai suavă a simțirii, a aflat din 
ce motive generale și individuale se țese 
istoria, cunoștea eresurile vechi ale po
poarelor și pătrunsese atît de bine viața 
naturii, îneît se mișca în ea ca într-un 
univers familiar. Omenirea, lumea a făcut 
un pas uriaș în cunoașterea de sine prin 
opera lui Shakespeare. Devenim cu toții 
mai atenți, mai exacfi în aprecierile noas
tre, mai lucizi și mai comprehensivi după 

mofiv că Ion Teodorescu este, de nouă 
luni... fată.

— După ce ies din schimb, mai am 
de făcut un schimb acasă, la băiat. Zău 
c-ar fi mai ușor să faci frei schimburi aici, 
în uzină, decît unul singur la Ciprian.

Și zîmbește totuși plin de satisfacție, 
fiindcă băiatul său poartă numele com
pozitorului la care Ion Teodorescu ține 
nespus, așa cum ține la copilul lui, la 
munca lui. E un pasionat. Timp de 150 
de zile a lucrat la o matriță dificilă, o 
piesă mare, ca un fel de segment cu 24 
de dinți („Ah ! cînd o să-i iasă primul 
dinte băiatului") absolut preciși. A exe
cutat lucrarea la microscop, deși are ochi 
buni, mînă sigură. De exactitatea ei de
pind funcționarea rotorului, fluxul său 
magnetic. Dacă nu este matematic con
fecționat (toleranță 100—200 microni), 
puterea motorului scade. Moforul respec
tiv e acum pe bancul de probă. E| are 
un gabarif mult mai mic decît in trecut, 
deși puterea a rămas aceeași.

Ca să ajungă aici, matrițerului i-au fost 
necesari ani de muncă (în 1964 împlinește 
un deceniu de la absolvirea profesiona
lei). Un deceniu — ca să capete categoria 
maximă de calificare. Membrii brigăzii 
sale — toți doisprezece mai tineri decit 
el — știu că acesta e drumul cei mai 
drept spre maxima calificare : stăruința 
și scrupulozifatea. Ei își admiră „șeful" nu 
numai pentru felul cum lucrează, ci și pen
tru exemplara lui viață de familie. Pe 
bună dreptate, după Ion Teodorescu frun
tașul în muncă nu trebuie cinsfit doar 
pentru felul cum își îndeplinește obliga
țiile de serviciu. Pentru el, o viață echi
librată influențează în bine munca ; unul 
care bea peste măsură, care își risipește 
timpul de odihnă sau nu și-l consumă în 
așa fel îneîf să iasă îmbogățit sufletește, 
n-are cum fi fruntaș — a doua zi e mah
mur, lipsit de entuziasm.

Timpul liber ai matrițerului se împarte 
în : a) îngrijirea băiatului ; b) meștereala 
prin casă (sertarul mare al bufetului e 
plin cu scule și nu o dată Ciprian a îm
părțit „greul muncii" casnice cu tatăl său); 
c) sportul — fotbal, handbal etc. — însă,,, 
doar ca spectator ; d) lectura (150 de vo
lume în biblioteca personală) ; e) ope
reta ; f) croitoria (își lucrează singur ab
solut toate costumele și abia așteaptă să-i 
crească băiatul ca să-i lucreze și lui; pînă 
una-alfa, se plînge c-a umblat prin ma
gazinele de specialitate, în căutarea unor 
lucruri de primăvară penfru copil, dar n-a 
găsit decît... acum abia, costumașe îm
blănite, mănuși, căciuli).

Ii place să aminfească, în încheiere, și 
o coincidență fericită : în ziua în care 
Ciprian împlinea nouă luni, el — Ion 
Teodorescu primea insigna de „Frun
taș în întrecerea socialistă" pe anul 1963. 
O sărbătoare în plus în familia matrițe- 
rului.

Mihai STOIAN

«e îl citim pe Shakespeare sau după ce 
vedem piesele lui pe scenă. Nimic n-a 
rămas exterior poetului și raza simpatiei 
Iul s-a întins pînă la limitele cele mai 
îndepărtate ale înțelegerii. Opera lui este 
unul din monumentele umanismului etern. 
Zăbovim cu fervoare sub largile ei bolți 
și prietenia pe care o legăm cu poetul 
atît de uman care a ridicat-o este un.Jl 
din cîșfigurile cele mai de preț ale vieții 
fiecăruia din noi.
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(Sala Comedia): REGELE
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,W‘aTeataul de Co

TEATRE
Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Ro

mîne: DAMA DE PICĂ — (orele 19,30). 
Teatrul de stat de operetă: PAGANINI
— (orele 19,30). Teatrul Național * ’
Caraglale11 ■■ ■
LEAR — (orele 19); (Sala Studio): AVA
RUL -- (orele 19,30). Teatrul ,,C. I. Not
tara“ (Sala' din bd ■' Magheru); ANTO
NII! ȘI CLEOPATRA — .(orele 19.30); 
(Sala .Studio): SCANDALOASA LEGĂ
TURĂ DINTRE DOMNUL KETTLțf 
DOAMNA MOON — (oreje 20). Teatru z 
„Lucia Sturdzaf-Bulandra" ' (S'aia din bd. 
Schitu Magureanuyir..!);. SFÎNTA IOANA

' ȘT’- CA'IjIX-. ., „ LU Ut UU.
medie; NOAPTEA E UN SFETNIC BUN
— (orele 19,30). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R.-Glulești: GAIȚELE — (orele 19,30). 
Teatrul pentru copii șl tineret (Sala din 
str. C. Mille): RUY BLAS — (orele 20); 
(la Sala pentru copii, din str. Eremia 
Grlgorescu nr. 24): NU PREA ALBĂ CA 
ZĂPADA ȘI MOTANUL DESCALȚ • — 
(orele 15,30). Teatrul Regional-București: 
IA MAI ZI! — (orele 20). Teatrul evreiesc 
de stat: FIRUL DE AUR — (orele 20). 
Teatrul satlric-muzical „C. Tănase“ 
(Sala Savoy): ȘAPTE PĂCATE — (orele 
17), REVISTA DE ALTĂDATĂ — (orele 
20). Ansamblul de cînlece și dansuri al 
C.C.S.: O CARTE DESPRE FRUMU
SEȚE — (orele 20). Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei): A FUGIT UN TREN
— (orele 16), EU ȘI MATERIA MOARTĂ
— (orele 20,30); (la Casa de cultură a 
raionului „16 Februarie"); MICUL MUK
— (orele 15). Circul de stat: PĂCALĂ ȘI 
TINDALA — (orele 19,30).

CINEMATOGRAFE
Limuzina neagră; Patria (10; 12,10:

14,21): 16,30; 18,45; 21) Dragoste lungă de-o 
seară: Republica (9,45; 12; 14,15; 10,45; 19; 
21,15). Miracolul rus (ambele serii): Car- 
pați (10; 14,15; 18,30). Frații corsicanl — 
cinemascop: București (9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45), Tomis (8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 31). Melodia (9.30; 11,45; 14,15; 16,30; 
19: 21,15), Modern (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
111,45; 21). Zile de fior și rîs: Capitol (9.30; 
11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Excelsior
(9,45; 12; 14.15; 16.30; 18,45; 21). Feroviar 
(10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30). Floreasca (10; 
16; 18,15; 20,30). Lingă tine trăiesc oa
meni: Festival (10; 13,15; 16,30; 20), Grl- 
vlța (10; 13: 16; 19,15). Cum stăm, tinere'.’: 
Victoria (10; 12; 14: 16; 18,15; 20.30). Cas. 
cada diavolului: Central (10,15; 12,15;
14,15; 16,15; 18,30; 20,30). O fi asta dr». 
gostea?: I.urrtina (rulează in continuai 
de la orele 9,30 la orele 14; 16; 18,1.5,
20.30) . Un suris în plină vară: Union (15; 
17; 19; 21), Ferentari (14; 16; 18,15; 20.SÇ), 
Pacea (16; 18; 20). Program special pty’- 
tru copii; Doina (orele 10). Domnișoai. 
Barbă-Albastră: Doina (11,30; 13,45: .16, 
18,15; 20,30). Germanie, steluțele tale!: 
Giulești (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20,15), în
frățirea între popoare (10; 15,45; 18; 20,15), 
Buzești (15,30: 17,45; 20), Bucegi (10; 12; 
14; Hi; 18.15; 20,30), Arta (10; 12; 18; 18,15;
20.30) . împărăția oglinzilor strîmbe —
Pirinul ciută: Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la orele 21). 
Dezrădăcinați!: Cultural (10,30; 15; 17;
19; 21), îndrăgostitul: Dacia (9,30; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Cringași (16; 18,15; 20,30). Cele 
t‘ei lumi aie lui Gulliver: Unirea (11: 16, 
18; 20), Popular (10,30; 16; 18,15; 20.30). 
Totui despre Eva: Flacăra (10; 15,30: 
18,30; 21,15), Volga (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) , Luceafărul (15,30; 18; 20,30), Lira
(15; 17,45: 20,30) O zi ca leii: Vitan (16; 
18,15; 20,30). Rude de singe: Miorița (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Totul rămîne oa. 
menilor: Munca (16: 18,15; 20,30), Drumul 
Sării (16; 18,15; 20,30). Lovitura de pe
deapsă; Moșilor (15; 17; 19; 21), Cotro- 
ceni (15; 17; 19; 21). Douăsprezece scaune: 
Flamura (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Paș”:
spre Lună: Cosmos (16; 18; 20). Rusalk:
— cinemascop: Viitorul (16; 18,15; 20,30). 
Podul: Colentina (15,30; 18: 20,30). Tudor
— cinemascop (ambele serii): Progresul 
(15; 19). Valea vulturilor: Adesgo (15,30, 
18; 20,15).

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,10 _ Pentru copii: Val.Vîrtej și taina 
muntelui magnetic (II) — La Tropicul 
Racului. în jurul orei 19,55 — Transmi
siune din Studioul de concerte al Ra- 
dioteleviziunll: Concertul corului și or. 
chestrel simfonice a Radiotelevlziunii. 
In jurul orei 21,00 — Vitrina literară. 
21,50 — Poșta televiziunii. în încheiere
— Buletin de știri și buletin meteoro
logic.

Cum va fi VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 24, 

2? aPrHle. în țară: Vreme ușor in, 
stabila, cu cerul temporar noros. Vor 
cadea ploi locale și sub formă de averse 
însoțite de descărcări electrice, mai frec
vente în vestul și nord-vestul tării, vînt 
potrivit din sectorul vestic. Temperatura 
In scădere ușoară. Minimele vor fi cu- 
Prinse între 2 și 12 grade, iar maxime
le între 13 șl 23 de grade, local mai ri
dicate. In București: Vreme ușor insta
bila, cu cerui variabil, favorabil averse
lor de ploaie. Vint potrivit din vest 
Temperatura în scădere ușoară.
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• ACLIMATIZAREA PLANTELOR DE INTERES FORESTIER 
© 500 DE SPECII SI VARIETĂȚI DE PLANTE • UN NOU
COMPLEX DE SERÉ

apa 
simți 
prin-

Institutului de cercetări

Dacă nu s-ar găsi alături 
molcomă a Mureșului ne-am 
poate tentați să credem că, 
tr-un miracol, călătorim pe cele mai
îndepărtate meridiane ale globului. 
Iată, aici, în stînga, se înalță mîn- 
dru pinul de Himalaia, ceva mai 
încolo își răsfiră coroana chiparo
sul californian, sfidînd geografia 
își dezvăluie existența și loricele 
japonez... Călătoria poate continua 
deoarece în această pădure neo
bișnuită, care se întinde pe aproa-, 
pe 80 de hectare cresc laolaltă pes
te 500 de specii și varietăți 
originare din locuri cu altă climă 
și alte priveliști. Ne aflăm într-unul derea extinderii culturii lor, com- 
din cele mai frumoase parcuri ale 
țării, monument al naturii — parcul 
dendrologic Simeria. In mijlocul lui 
se înalță serele stațiunii experi
mentale a 
forestiere.

asi- 
cu 

etc. 
Mu-

Vaslle TINCIISera-turn din parcul dendrologic Simeria

Stații moderne de întreținere auto
WWWww.In vederea creării unei baze largi 

pentru întreținerea și exploatarea 
parcului de autovehicule, la nume
roase autobaze I.R.T.A. din țara 
noastră s-au construit în ultima 
vreme stații moderne de întreținere 
a mijloacelor de transport auto. In 
ultimii doi ani la 18 mari autobaze, 
printre care cele din Cluj, Tg. Mu
reș, Vatra Dornei, Piatra Neamț, 

(Urmare din pag. I-a)

Preocupări actuale
in igiena și protecția munciiA ■ n

ternice ridică într-adevăr problema 
zgomotului industrial. Și la noi s-au 
efectuat o serie de cercetări cu ca
racter medical și tehnic pentru gă
sirea celor mai eficiente mijloace de 
combatere și atenuare a surselor so
nore. Au fost înregistrate unele re
zultate. S-a însonorizat bancul de 

Uzina de 
tratarea 

încăperii, 
de zgo- 

de 
ina
bile

încercat motoare de la 
tractoare Brașov, prin 
acustică a pereților 
crearea de atenuatoare 
mot etc. Sisteme eficiente
însonorizare s-au realizat la 
șinile de pilit și șlefuit 
de rulmenți (Bîrlad), A fost studia
tă, de asemenea, acțiunea vibrațiilor 
produse de ciocanele pneumatice și 
s^au propus măsuri de îmbunătățire 
a condițiilor de muncă ou aceste u- 
qelte. Cercetările științifice în acest 
domeniu au cunoscut o mare dezvol
tare în ultima vreme. Institutul nos
tru a elaborat și o serie de norma
tive privind reducerea zgomotului și 
vibrațiilor pentru necesitățile de 
calcul și proiectare.

ICum sînt aplicate în prac
tică rezultatele cercetărilor 
științifice ?

Rezultatele cercetărilor științifice 
ale institutului sînt folosite de ins
pecțiile de stat pentru igiena și 
protecția muncii la efectuarea unui 
control eficient cu metode obiecti
ve. Realizările în domeniul aparatu
rii și utilajelor de tehnica securită
ții devin un bun al întreprinderilor 
care le pun în practică. în acest 
sens, se poate indioa standardizarea 
a nenumărate echipamente de pro
tecție ca : măști, ochelari, încălță
minte de protecție de diferite tipuri, 
haine de protecție, centuri de sigu
ranță etc.

Introducerea în producție a unui 
șir de dispozitive create de institut 
a dat rezultate bune. De aceea, se

Multe din grădinile litoralului, 
Bucureștiului și ale altor orașe din 
țară și-au sporit frumusețea dato
rită plantelor ornamentale acli
matizate și înmulțite aici, la Si- 
meria. Principala sarcină a stațiu
nii este însă aceea de a efectua lu
crări experimentale șl de producție 
pentru selecția și cultura speciilor 
de interes forestier. Plantele cu 
lemn valoros și creștere rapidă se 
înmulțesc pentru răspîndirea lor în 
pădurile țării.

Printre temele studiate de cerce
tătorii științifici se află și cele re
feritoare la aclimatizarea speciilor 
exotice de interes forestier în ve- 

baterii dăunătorilor etc.
Pentru sprijinirea activității de 

cercetare și producție au iost asi
gurate condițiile materiale necesa
re. Terenul afectat parcului a fost 
mărit cu încă 50 de hectare, au fost

Sebeș, Sighet și altele, au fost date 
în folosință stații de întreținere. Ele 
dispun de instalații moderne de spă
lare și gresare a autovehiculelor. 
Majoritatea stațiilor de întreținere 
au fost dotate și cu instalații spe
ciale de preîncălzire a motoarelor 
înainte de pornire în timp de iarnă, 
ceea ce reduce considerabil uzura 
motoarelor.

»

simte nevoia unui concurs și mai 
mare din partea ministerelor, a con
ducerilor de unități, a organelor sin
dicale pentru înlăturarea întîrzieri- 
lor și altor deficiențe semnalate în 
generalizarea pe scară largă a dife
ritelor măsuri, indicații și dispozitive 
pentru igiena și protecția muncii.

Care sînt principalele o- 
biective ale cercetării științi
fice pe 1964 și ce tematică vă 
propuneți să abordați pe vii
tor ?

acest an, institutul va efectuaIn
studii complexe cu colaborarea tu
turor secțiilor medicale și tehnice, 
cu privire la profilaxia silicozei în 
industria minieră, Se vor studia di- 
ferite sisteme de ventilare și des- 
prăfuire a aerului, vor fi abordate 
unele probleme legate de încălță
mintea de protecție în industria mi
nieră și prevenirea accidentelor prin 
electrocutări în minele metalifere. 
Un important număr de cercetări se 
referă la studiul toxicității substan
țelor chimice folosite în producție, în 
vederea stabilirii măsurilor tehnice 
și medicale pentru profilaxia into
xicațiilor profesionale. Vom între
prinde cercetări asupra măsurilor de 
protecție sanitară și a atmosferei în 
unele localități cu industrie chimi
că dezvoltată și asupra rolului pro
teinelor, a sărurilor minerale și a 
vitaminelor în creșterea rezistenței 
organismului la acțiunea unor noxe 
chimice (elemente nocive). Colective 
de medici și ingineri efectuează stu
dii pentru elaborarea de noi măsuri 
de securitate a muncii în industria 
metalurgică, a lemnului, la recolta
rea stufului etc. In activitatea de 
perspectivă vor continua, între alte
le, cercetările de igienă, fiziologia ; 
muncii și tehnica securității în in
dustria mecanizată și automatizată, 
in vederea creării unor condiții op
time de muncă. 

peste 120 spe- 
constiuit două 
cu o suprafață 
lucrări de acli- 

semănături, în-

din sticlă, ale 
nervuri... me- 
pînă la 11 

Instalații spe-

cu 
se ridică 
înălțime.

create pepiniere în care se cul
tivă un număr de 
cii exotice, s-au 
case de vegetație 
de 150 mp pentru 
matizare, altoiri,
mulțirea vegetativă a speciilor de
corative. De curînd, parcul den
drologic s-a îmbogățit cu un nou 
complex de sere. El e format din 
patru sere de producție, cu o su
prafață de 360 mp pentru culturi 
de plante forestiere și o seră-turn 
pentru adăpostirea în timpul ier
nii a plantelor sensibile la ger. 
Sera-turn constituie o bijuterie 
arhitectonică a parcului. Ea pare 
o floare ciudată 
cărei petale 
talice 
metri 
ciale asigură plantelor clima și u- 
miditatea din regiunile lor de baș
tină. Sistemul de iluminare — fluo
rescent — e astfel conceput îneît 
lumina albă să cadă uniform și 
difuz, imitînd pe cea naturală. De
oarece unele plante au aproape 
înălțimea serei, introducerea lor în 
interior se face printr-un perete 
mobil.

In cele patru sere se vor produ
ce puieții necesari culturilor în pe
piniere, se va lucra la ameliorarea 
speciilor prin selecție și hibridări, 
se vor efectua diferite lucrări ex
perimentale. In încăperi separate 
se vor face altoiri. Au fost create 
condiții corespunzătoare pentru 
păstrarea a peste 8 000 de ghive
ce. Noul complex de sere este de
servit de o centrală termică mo
dernă ale cărei instalații asigură 
căldura și umiditatea cerute de 
plante.

Noile sere oferă condiții dintre 
cele mai moderne pentru efectua
rea la un nivel științific ridicat a 
unor cercetări și experimentări 
complexe. Printre sarcinile curente 
se află lucrări importante : aclima
tizarea, cultura și selecția speciilor 
forestiere valoroase, multiplicarea 
în pepiniere a puieților pentru di
fuzarea lor în diferite regiuni, 
gurarea grădinilor din țară 
plante exotice ornamentale 
Parcul dendrologic din lunca
reșului devine nu numai o minu
nată pădure cu plante de pe toate 
meridianele ci și un laborator în 
care se nasc viitoare păduri cu 
esențe exotice.

DISTINCȚII F. A. I. ACORDATE 
UNOR LUCRĂTORI ROMÎNI
DIN DOMENIUL AERONAUTICII 

recunoaștere a contribuției aduseCa o
la progresul aviației, Federația Aeronau
tică Internațională a acordat distincții 
unor cunoscuți lucrători romîni din dome
niul aeronauticii. Una din aceste distincții 
— diploma „Paul Tissandier", a fost atri
buită academicianului Elie Carafoli, fon
datorul cursurilor de aerodinamică în 
țara noastră, inginerului Radu Manicafide, 
creatorul a 25 tipuri de avioane destinate 
școlilor, aviației sanitare și de transport 
ușor și aviației sportive, inginerului losif 
Șilimop, constructor de planoare. Aceeași 
diplomă a fost acordată piloților sportivi 
Petre Istrate, Bănică Enciulescu și Mircea 
Finescu, ultimul fiind și posesorul Insig
nei de aur cu trei diamante primită din 
partea F.A.i. pentru performanțele deose
bite obținute în zborul fără motor,

(Agerpres)

cîteva ? î n d u ? iI n
Ieri într-un meci restanță contînd pentru 

„Cupa R.P.R.“ la fotbal, Siderurgistul Hu
nedoara a învins cu scorul de " ’ 
pe Dinamo Pitești.

★
Selecționata masculină de 

S.U.A., care cuprinde și cinci

3—1 (0—0)

baschet a 
membri ai 

echipei olimpice, și-a continuat turneul în 
Europa evoluînd la Palatul Sporturilor din 
Moscova în compania reprezentativei 
U.R.S.S, Acest meci, urmărit de 16 000 de 
spectatori și transmis Ia televiziune, a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 82—65 (46—31) în 
favoarea baschetbaliștilor sovietici.

★
Etapa a 6-a a turului ciclist al Marocu

lui, desfășurată între orașele Ketema-AI 
Hoceima (132 km), a fost câștigată de aler
gătorul polonez Franoiszek Surminski în 
2h 49’50". în clasamentul general indivi
dual conduce Timmerman (Belgia), socon- 
dat la 2’22’’ de marocanul El Gourch. Pe 
țări locul I este ocupat de echipa Maro
cului. . .

★
In orașul Lvov a început concursul <lo 

selecție a echipei olimpice de tir a U.R.S.S.
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Pe stadionul Institutului Agronomic din Capitală, Ia o oră de educația 
Hzică a studenților din anul I
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INFOR
Doamna Sukrisno, soția ambasa

dorului Indoneziei în R. P. Romînă, 
a oferit marți seara în saloanele am
basadei un cocteil cu prilejul împli
nirii a 85 de ani de la nașterea eroi
nei naționale a Indoneziei Raden 
Adjeng Kartini. La cocteil au luat 
parte reprezentante ale vieții social- 
culturale și soții'ale unor membri ai 
corpului diplomatic. Doamna Su
krisno a prezentat o scurtă biogra
fie a eroinei poporului indonezian. 
Studenți indonezieni aflați la studii 
în țara noastră au susținut apoi un 
program de cîntece și dansuri din 
diferite regiuni ale Indoneziei. Coc-

Concertul corului 
„Oberlin“

De la Ploiești, corul colegiului 
„Oberlin“ din S.U.A. a sosit în Ca
pitală unde a susținut miercuri sea
ra un prim concert în Sala Palatu
lui R. P. Romîne. Concertul dirijat 
de Robert Fountain a avut în pro
gram piese de Bach, Brahms, De
bussy, Orlando di Lasso, Thomas 
Weelkes, Thomas Morley, Charles 
Ives William, Schumann, Jean Ber
ger, precum și cîntece populare a- 
mericane.

Duc eu mine mesajul unei tari 
în continuă înflorire
Declarajiile impresarului american S. Hurok

S. Hurok, unul din cei mai cunos- 
cuți impresari din S.U.A., care a fost 
cîteva zile oaspetele Oficiului de 
spectacole și turnee artistice — 
O.S.T.A., a avut o convorbire cu 
redactorul Agenției romîne de pre
să „Agerpres“, Sanda Ionescu.

Deși în genere este foarte dificil 
ca în cîteva zile să-ți faci o impresie 
concludentă asupra vieții unei țări 
de mărimea Romîniei, totuși această 
scurtă vizită a fost revelatoare pen
tru mine — a spus d-sa printre 
altele. Am ajuns la concluzia că 
în Romînia viața culturală se desfă
șoară în continuu progres. De aceea, 
dacă ar fi să vorbim de o competiție 
între țări pe plan cultural, cred că în 
cîțiva ani Romînia se va număra 
printre primele. Tara dv. a și deve
nit gazda unor mari manifestări in
ternaționale, cum este de pildă Festi
valul „George Enescu“, la care parti
cipă artiști din întreaga lume. Con
sider că’ aceste relații se vor lărgi 
și mai mult în viitor pe baza con
tractelor pe care le-am semnat a- 
cum. Corpul de balet și o formație 
mai mare a Ansamblului folcloric, 
care prezintă în aceste zile specta
cole în mai multe țări din apusul--de a clădi o lume tot mai bună.
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Sportivii noștri in întreceri internaționale
• Echipa secundă de volei a ora

șului București a întîlnit marți seara 
la Marsilia reprezentativa Provence, 
pe care a învins-o cu scorul de 3—0 
(15—4; 15—7; 15—13).

• Combinata de fotbal Rapid Bucu
rești—Petrolul Ploiești a plecat în 
Iran unde va susține mai multe me
ciuri amicale. Din lot fac parte 
Sfetcu, Ionescu, Pahonțu, Motroc, 
Florea, Macri, Fronea, Juhasz, Ozon, 
Dridea II, Codreanu, Kraus și Dinu.

• Tradiționala întîlnire internațio
nală amicală de haltere dintre echi
pele orașelor Cluj și Chișinău se va 
desfășura la 25 aprilie în orașul Cluj. 
Halterofilii romîni s-au pregătit in
tens în vederea acestei întâlniri. Din 
rîndurilê lor vor face parte, printre 
alții, recordmanul mondial de juniori 
Fiți Balaș, Toma Alexandru, Marton 
Francise, Zaharia Anton.

în prima zi de întreceri Vladimir Stolîpin 
a stabilit un nou record unional la pistol 
precizie, cu o performantă de 570 puncte.

A
Echipa olimpică de fotbal a U.R.S.S. va 

susține astăzi la Kiev un meci de verificare 
cu reprezentativa olimpică a R.P. Bulgaria. 
După cum se știe, fotbaliștii sovietici vor 
întilni în preliminariile olimpice echipa 
R.D. Germane la 24 mai (la Berlin) și 17 
iunie (la Moscova).

★
în meci retur pentru semifinalele „Cupei 

Cupelor" la fotbal, echipele Sporting Lisa
bona și Olympique Lyon au făcut joc egal: 
1—1 (0—1). Primul meci, disputat la Lyon, 
se terminase tot la egalitate (0—0). Astfel 
că pentru departajare va avea loc al 3-lea 
joc, în orașul Tarragona.

★
Preliminariile campionatului feminin de 

bșrschet, care se desfășoară în Peru, s-au
• încheiat. Pentru turneul final s-au califioat 

echipele U.R.S.S., S.U.A., Braziliei, R. P.- 
Bulgaria, R.S. Cehoslovace și R.S.F. Iugo
slavia

MATH»
teilul s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

★
Miercuri a plecat spre Italia un 

grup de balerini de la Teatrul de O- 
peră și Balet al R. P. Romîne din 
care fac parte Irinel Liciu, Gabriel 
Popescu și Gheorghe Cotovelea ar
tiști emeriți, Ileana Iliescu, Valenti
na Massini, Cristina Hamel-Zirra, 
Petre Ciortea, Gheorghe Constanti- 
nescu.

Intre 23 aprilie și 17 mai balerinii 
romîni .vor susține recitaluri de balet 
în orașele Torino, Florența, Bologna, 
Pisa și Roma.

Sesiune 
științifică

Azi dimineață în sala de festivi
tăți a Comitetului de Stat al Apelor 
a început lucrările celei de-a 3-a 
Sesiuni de comunicări științifice a 
Institutului Meteorologic. La sesiune 
vor fi prezentate studiile și cercetă
rile efectuate în anul 1963 de cerce
tătorii Institutului și de cei de la 
Centrele meteorologice din țară.

Europei, soliști și dirijori romîni vor 
întreprinde turnee și în S.U.A.

Referindu-se și la alte aspecte, re
marcate în cursul vizitei sale, S. 
Hurok a spus : Impresia mea 
personală este că în ultimii 20 
de ani poporul romîn a făcut ade
vărate minuni. Transformările e- 
conomice, culturale survenite în 
țara dv. au constituit pentru mine 
o revelație. Vremea frumoasă, soarele 
au adăugat și ele o strălucire Capi
talei dv., oraș în care florile înfloresc 
ca și oamenii, unde construcțiile se 
înalță cu repeziciune. Același progres 
se observă de altfel în toate ramurile 
de activitate. Am vizitat magazine, 
piețe, unde am întîlnit același bel
șug, pretutindeni aceeași îndestulare.

Mai mult decît orice, a continuat 
oaspetele american, am fost însă im
presionat de eforturile pe care statul 

: le face în vederea realizării unui 
scop unic : acela de a crea fericirea 
poporului. Voi duce cu mine în 
S.U.A. acest mesaj al unei țări în 
continuă înflorire economică și cul
turală.

Sper că prin intermediul artei, al 
cărei limbaj este internațional, po
poarele romîn și american se vor cu
noaște mai bine, animate de dorința

• Duminică de la ora 16,30 sta
dionul „23 August“ din Capitală va 
găzdui meciul amical de fotbal din
tre echipele selecționate olimpice 
ale R. P. Romîne și R. S. Ceho
slovace. Echipa cehoslovacă urmează 
să sosească vineri în Capitală.

La Timișoara duminică echipa 
selecționată secundă a țării noastre 
va juca în compania echipei Ujpesti 
Dozsa-Budapesta una din frunta
șele campionatului maghiar de 
fotbal.

NIGERIA. Pregătiri In vederea construirii unul pod de cale ferată

UN NOU SISTEM 
DE FOTOGRAFIE ÎN RELIEF

Trei cercetători francezi — Jos- 
set, Filippi și Colas — au pus la 
punct un nou sistem de fotogra
fie în relief. Potrivit agenției 
France Presse, avantajul acestei 
tehnici constă în faptul că ea dă 
o imagine în culori, oferind iluzia 
profunzimii și permite reproduce
rea fotomecanică pe calea impri
mării. Fotografia se realizează 
luîndu-se imagini sub diferite un
ghiuri, cu ajutorul unui aparat 
special conceput de cei trei inven
tatori. Apoi, asupra clișeului unic, 
obținut în acest mod, se lipește o 
peliculă subțire, transparentă, for- 
mînd o rețea optică. Ochiul pri
mește impresia celor trei dimen
siuni ale spațiului.

Se relatează că procedeul nu face 
apel nici la lentilele colorate, nici 
la diverse sticle speciale. Această 
tehnică, menționează agenția cita
tă, pare să fie mult mai avanta
joasă în raport cu realizările obți
nute pînă în prezent în acest 
meniu.

do-

Un grup de medici de la Spita
lul municipal din orașul Aarhus 
(Danemarca) au efectuat recent pri
ma operație în Danemarca de 
transplantare a unui rinichi. Ei au 
transplantat un rinichi unei femei 
în vîrsță de 32 de ani. Potrivit de
clarațiilor unuia din doctori, nu se 
poate preciza cu certitudine dacă 
rinichiul transplantat va funcționa 
permanent. In ciuda tratamentului 
special, a arătat el, nu este exclus

ZILE DE DOLIU ÎN R.P. BULGARIA
SOFIA 22 (Agerpres). — întreaga 

R. P. Bulgaria a îmbrăcat miercuri 
haina de doliu pentru greaua pier
dere suferită de Partidul Comunist 
Bulgar și poporul bulgar prin înce
tarea din viață a tovarășului Dimi
tăr Ganev, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al lui 
Dimităr Ganev a fost așezat în ma
rea sală a Adunării Populare. La si
criu au fost depuse coroane de flori 
din partea C.C. al P. C. Bulgar, Pre
zidiului Adunării Populare, Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
Consiliului Național al Frontului 
Patriei, conducerii Uniunii Populare 
Agrare și din partea corpului di
plomatic.

în garda de onoare de lîngă sicriu 
au intrat prieteni și tovarăși de 
luptă ai defunctului, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P. C. Bulgar 
și alți conducători ai partidului și 
guvernului.

In cursul zilei au trecut prin fața 
catafalcului pentru a-și lua ultimul 
rămas bun mii de oameni ai muncii 
din Capitală — muncitori și func
ționari de la întreprinderile și insti
tuțiile din Sofia, țărani din satele 
învecinate, studenți, elevi, soldați și 
ofițeri ai armatei populare bulgare, 
oameni de știință.

COMUNICATUL DIRECȚIEI CENTRALE DE STATISTICĂ 
DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI AL Ü. R. S. S.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul Direcției Centrale de Sta
tistică de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la în
deplinirea planului producției pe 
primul trimestru al anului 1964.

în comunicat se arată că sporul 
volumului producției industriale a 
fost de aproximativ 8 la sută în 
comparație cu perioada corespunză
toare a anului trecut. Producția in
dustriei chimice a crescut cu 15 la 
sută, producția de energie electrică 
— cu 12 la sută, producția industriei 
constructoare de mașini și prelu-

Lucrările Congresului sindicatelor
din R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 22. — Corespondentul cut o expunere privind poziția sindî- 
Agerpres, P. Popa, transmite : çatelor iugoslave în problemele miș-

Miercuri, 22 aprilie, lucrările ce- carii sindicale internaționale.
lui de-al V-lea Congres al sindicate- în după-amiaza aceleiași zile Iosip 
lor din R.S.F. Iugoslavia au conți- Broz Tițo,; președintele R.S.F, .Iugo- 
nuat în comisii. în cadrul Comisiei slavia, a oferit o recepție în cinstea 

delegațiilor sindicatelor de peste ho
tare invitate la congres. Au partici
pat și membrii delegației romîne în 
frunte cu tovarășul Martin Isac, pre
ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Romînă.

pentru mișcarea sindicală internațio
nală și activitatea sindicatelor iu
goslave pe plan extern, tovarășul 
Șvetozar Vukmanovici-Tempo, pre
ședintele Consiliului Central al Uni
unii Sindicatelor din Iugoslavia, afă-

Sensul unei petiții adresate
Curții Supreme a S.U.A.

NEW YORK 22 (Agerpres).— Mi
nisterul Justiției al S.U.A. a adre
sat, la 21 aprilie, Curții Supreme o 
petiție în care cere revizuirea hotă- 
rîrii curții de apel din districtul 
Columbia.

După cum se știe, anul trecut 
curtea de apel din districtul Colum
bia a anulat decizia tribunalului fe
deral din Washington privind înre
gistrarea Partidului Comunist din 

ca organismul căruia i-a fost trans
plantat rinichiul să-1 respingă ca 
pe „un corp străin“.

ASCENSIUNE NEOBIȘNUITĂ

Dorind să facă o plimbare cu 
balonul, Dany Nowell, în vîrstă de 
12 ani, s-a furișat pe aeroportul 
din Mill Walley (California) și s-a 
agățat de cablul unui balon care 
tocmai se pregătea să ia înălțime. 
La circa 1 000 de metri înălțime pi
lotul a auzit țipete de copil și vă- 
zîndu-1 pe Dany agățat de cablu, 
i-a strigat să se țină bine și să 
nu se uite în jos. Pilotul a ma
nevrat de urgență balonul pentru 
revenirea pe pămînt, astfel că în

a
La Prezidiul Adunării Popular« 
R. P. Bulgaria, au venit să pre

zinte condoleanțe poporului bulgar 
șefi și membri ai ambasadelor și 
misiunilor acreditate Ia Sofia.

In cursul zilei de miercuri, la 
Sofia au început să sosească dele
gații din țările prietene, pentru a 
participa la funeraliile lui Dimităr 
Ganev.

★
La sosirea la Sofia, delegația R. P. 

Romîne a fost întâmpinată pe aero
port de tovarășii Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, Nikolai Gheorghiev, 
vicepreședinte al Prezidiului Adună
rii Populare, Ghero Grozev, prim- 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost prezenți membrii Amba
sadei R. P. Romîne la Sofia.

în cursul după-amiezii delegația 
a depus la catafalcul lui Dimităr 
Ganev o coroană de flori din partea 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romîne. După depunerea coroanei, 
tovarășii Alexandru Drăghici, Avram 
Bunaciu și Ioan Beide an au făcut 
de gardă lîngă sicriul 
Apoi, au prezentat 
membrilor familiei și 
oficiale.

defunctului. 
condoleanțe 
persoanelor

11 la
a sporit cu peste 4

sută. Producti-crătoare — cu 
vitatea muncii _ .. __
la sută în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului 1963.

In primul trimestru al anului 1964 
au fost produse în U.R.S.S. cu 
916 000 tone mai multe îngrășămin
te minerale, cu 210 000. tone mai 
mult acid sulfuric, cu 1,2 milioane 
tone mai multă fontă, cu 1,4 mili
oane mai mult oțel. Au fost pro
duse, de asemenea, cu 84 milioane 
mp mai multe țesături, cu 4 milioa
ne mai multe perechi de încălță
minte de piele, decît în primele trei 
luni ale anului precedent.

S.U.A. 
privire 
doptată în 1950.

Urmărind să obțină din partea 
Curții Supreme înregistrarea parti
dului comunist drept „agent străin“, 
Ministerul Justiției din S.U.A. în
cearcă să anuleze prevederea Consti
tuției americane, potrivit căreia nu 
se poate cere cetățenilor S.U.A. să 
depună mărturii împotriva lor înșiși.

pe baza așa-numitei legi eu 
la „securitatea internă“, a-

cîteva minute Dany se afla din 
nou cu picioarele pe pămînt. Din 
această aventură Dany s-a ales 
cu mina stingă puțin rănită de 
cablu.

TUNEL ROMA—MAREA 
ADRIATICĂ

Prin munții Gran Sasse din lan
țul Abruzzi se construiește un tu
nel care va lega Roma de Marea 
Adriatică. Acesta va permite 
ca unele localități, complet izolate 
o mare parte a anului, să fie lega
te de orașele din apropiere. Tune
lul va avea o lungime de 8—9 km 
și va reduce cu 15 km distanța din
tre Aquila și Teramo.
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LA GENEVA
Cuvintarea rostită de Mircea Malița 
in Comisia Economică O.N.U. pentru Europa

GENEVA 22 — Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, transmite:

La cea de-a 19-a sesiune a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eui'opa- 
au continuat marți discuțiild gene
rale. Luînd cuvîntul în ședința din 
21 aprilie, Mircea Malița, șeful dele
gației R. P. Romîne, a exprimat sa
tisfacția față de elaborarea studiului 
„15 ani de activitate a Comisiei Eco
nomice. O.N.U. pentru Europa" rele- 
vînd că delegația romînă, împreună 
cu alte delegații, a fost inițiatoarea 
acestui studiu.

Interesul Romîniei pentru activita
tea C.E.E., a continuat vorbitorul, 
este determinat mai ales de faptul 
că obiectul acestei comisii de „întă
rire a relațiilor economice a țărilor 
europene, atît între ele, cît și cu ce
lelalte țări din lume", este în deplină 
concordanță cu unul din obiectivele 
de bază ale politicii noastre externe 
și anume acela de a promova' înțele
gerea și cooperarea cu toate țările, 
indiferent de regimul lor politic și 
economic. Guvernul romîn, în dorin
ța de a-și aduce partea sa de contri
buție la crearea unui climat de des
tindere în Europa, a făcut cu șapte 
ani în urmă propunerile cunoscute 
pentru crearea unei zone a păcii în 
Balcani și a înscris pe ordinea de zi 
a Adunării Generale a O.N.U. punc
tul „Acțiuni pe plan regional în ve
derea îmbunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între state europene apar
ținînd unor sisteme social-politice 
diferite“, ce urmează să fie luată în 
discuție la sesiunea a 19-a a O.N.U.

Referindu-se la activitatea comi
siei, șeful delegației romîne a relevat 
contribuția directă, eficace, pe care 
aceasta a adus-o la creșterea schim
burilor comerciale bilaterale, între 
toate țările. Totodată, el a subliniat, 
insă, că nivelul relațiilor comerciale 
ale țărilor din această regiune este 
sub' potențialul economic al țărilor' 
membre ale C.E.E. și că există mari 
posibilități de creștere a acestor 
schimburi. Comisia are posibilitatea 
să dezvolte inițiativele în domeniul 
comerțului, să înlesnească consultă
rile bilaterale pe țâri, care au loc 
cu ocazia sesiunii Comitetului comer
țului, să încurajeze realizarea unor 
progrese practice prin recomandări, 
care să ducă la eliminarea obstacole
lor și barierelor care frînează creș
terea schimburilor comerciale.

Comisiei noastre, care trebuie 
să-și orienteze lucrările în direcția 
puternicului curent mondial în fa
voarea dezvoltării, îi revine sarcina 
foarte importantă de a sprijini țările 
în curs de dezvoltare, din Europa și 
din afara Europei, să atingă cît mai

curînd posibil nivelul țărilor indus
triale.

Vorbitorul a mai arătat că este ne
cesar ca Republica Democrată Ger
mană să fie pusă în situația de a 
contribui cu toată măsura capacității 
sale economice, tehnice și științifice 
la eforturile altor țări din Europa, în 
cadrul acestei comisii, la care are 
dreptul netăgăduit să participe pe 
picior de egalitate cu toate celelalte 
țări.

în cadrul Comisiei Economice 
pentru Europa, a adăugat el, nu 
și-au găsit încă locul cuvenit o se
rie de, probleme, cum ar fi cele ale 
industriei chimice, petrolului, petro
chimiei și construcției de mașini. în 
această problemă delegația romînă 
a sugerat elaborarea, cu ajutorul 
țărilor interesate, a unui studiu a- 
supra tendințelor și perspectivelor 
pieței produselor chimice.

O altă. acțiune importantă la care 
comisia ar putea să-și aducă aportul 
său este pregătirea colocviului pri
vind industrializarea, preconizat 
pentru anul 1966. Romînia, care a- 
cordă o deosebită atenție acestui do
meniu de activitate, a considerat util 
să inițieze un proiect de rezoluție 
prin care se cere secretarului exe
cutiv să răspundă afirmativ la ape
lul adresat de secretarul general al 
O.N.U. de a elabora studii care să 
fie prezentate la acest colocviu.

Vorbitorul a mai arătat că actuala 
sesiune a C.E.E. se desfășoară con
comitent cu lucrările Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare 
și pentru ca C.E.E. să-și aducă un 
aport substanțial în aplicarea hotă- 
rîrilor ce se vor lua, sugerează se
cretariatului să analizeze rezultatele 
acestei conferințe și să întocmească 
un raport care să cuprindă sarcinile 
și măsurile ce revin C.E.E.

Un rol important revine comisiei 
noastre în traducerea în viață a ho- 
tărîrîlor și principiilor care, vor fi- 
elaborate de conferință și aplicarea 
lor conform specificului regiunii 
noastre. Ne gîndim în special la gă
sirea celor mai adecvate soluții pen
tru dezvoltarea comerțului intereu- 
ropean, eliminarea'barierelor și pro
movarea schimburilor între țările cu 
sisteme social-economice diferite.

■A
GENEVA. Șeful delegației romîne 

la Comisia Economică O.N.U. pentru 
Europa, Mircea Malița, a ofe
rit miercuri un dejun în cinstea Bi
roului Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa. Au participat : A. 
Vlahos (Grecia), președintele Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, V. Velebit, secretar executiv 
al comisiei, V. Guzina, șeful dele
gației iugoslave.

Conferința O.N.U. pentru comerț 
șl dezvoltare

Activitatea din ultimele zile a ce
lei de-a treia comisii a Conferinței 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare reține atenția observato
rilor prin discuțiile în jurul. a două 
proiecte de recomandări. Ele se refe
ră la măsurile destinate creșterii vo
lumului și ameliorării condițiilor de 
finanțare în vederea favorizării ex
porturilor țărilor în curs de dezvol
tare și importurilor lor.de echipa
ment și utilaj industrial.

După cum se știe, reprezentantul 
R.A.U. a propus un proiect de reco
mandări în care se prevede ca pînă 
In anul 1970 ritmul de creștere anu
ală a venitului național al statelor 
în curs de dezvoltare să ajungă la 5 
la sută pe locuitor, acest procent de 
creștere nefiind raportat la venitul 
național global, așa cum s-a preco
nizat de O.N.U. Delegații Indiei, In
doneziei, Algeriei. Boliviei — aceas
ta în numele a 19 state latino-ame- 
ricane — Iugoslaviei, Mauritaniei, 
Camerunului, Ugandei, Pakistanu
lui. Etiopiei, Sierrei Leone, Ceylonu
lui. Guineei au susținut fără rezerve 
această propunere.

Al doilea proiect susține necesi
tatea creșterii ajutorului extern, ță
rile industrializate participînd la a- 
cest efort în proporții echitabile, ți- 
nîndu-se seama de venitul lor națio
nal. Contribuția netă a stateloi- 
dezvoltate la acest ajutor nu trebuie 
să reprezinte mai mult de 1 la sută 
din venitul lor național global. Acest 
al doilea proiect a fost propus de 12 
țări în curs de dezvoltare : Birmania,

Camerun, Ceylon, Chile, Guatemala, 
Indonezia, Nigeria, Panama, Para
guay, Siria, Uganda, R.A.U.

Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
țării noastre, a expus poziția delega
ției romîne asupra propunerii R.A.U., 
precum și asupra proiectului de re
comandare prezentat de către cele 12 
țări. Delegația romînă — a spus el 
— sprijină călduros aceste două pro
puneri, considerîndu-le de o mare 
actualitate.

Ședința solemnă de la Moscova consacrată 
aniversării nașterii lui V. i. Lenin

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
22 aprilie a avut loc în Palatul Con
greselor din Kremlin ședința so
lemnă consacrată celei de-a 94-a 
aniversări a nașterii lui V. I. Lenin. 
La adunare au participat muncitori, 
oameni de știință și cultură, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
comandanți ai armatei sovietice, di- 
plomați, ziariști. în prezidiu au luat

' loc conducători ai P.C.U.S. și gu
vernului sovietic, veterani ai mișcă
rii revoluționare, oaspeți străini.

Adunarea a fost deschisă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. . al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. .

Raportul la adunarea festivă: a 
fost prezentat de Iuri Andropov, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

• Agravarea situației 
generalului Gyani în 
zone la Nicosia

Is Famagusta ® întrevederile 
vederea neutralizării unei

22 (Agerpres). Miercuri 
în Cipru noi incidente

NICOSIA 
au avut loc 
între cele două comunități ale insu
lei. După cum relatează agenția 
France Presse, primul incident. s-a 
produs în satul Karaolos, o suburbie 
a orașului Famagusta, cînd ciprioții 
turci au deschis un puternic foc de 
arme automate asupra unui grup de 
polițiști ciprioți greci. Ca urmare a 
acestui incident în orașul Famagusta 
situația s-â agravat. Magazinele și 
localurile din oraș au fost închise.

Potrivit aceleiași agenții, schim
buri sporadice de focuri au avut loc 
în regiunea trecătorii Kyreniei, fără 
a se înregistra victime omenești.

între timp comandantul forțelor 
internaționale ale O.N.U., generalul 
Gyani, și-a continuat întrevederile 
cu liderii ciprioților greci și turci în 
vederea scoaterii din impas a pro
punerii vizînd neutralizarea 
zone de aproximativ un 
în jurul „liniei verzi“ 
cele două comunități cipriote din 
Nicosia. Președintele Makarios a 
făcut cunoscut că partea ciprio
ților greci este de acord să se 
desființeze toate fortificațiile și 
punctele de control de pe întregul 
teritoriu al insulei, dacă și partea 
ciprioților turci va face același

lucru. Makarios a subliniat că, în 
vederea micșorării tensiunii din ca
pitala Ciprului, el acceptă planul 
O.N.U. privind desființarea fortifi
cațiilor și a punctelor de control din 
perimetrul ce urmează a fi neutrali
zat de cele două părți ale „liniei 
verzi".

PREZENȚE R0M1NEȘTI 
PESTE HOTARE

NEW YORK 22 (Agerpres).— De
legația de energeticieni romîni, con
dusă de ing. N. Gheorghiu, adjunct 
al ministrului minelor și energiei 
electrice, care se află în prezent în 
S.U.A., a vizitat centrale electrice în 
statele New York și Michigan și in
stalații de distribuție din statul 
Pennsylvania.

PARIS 22 (Agerpres).— între 16 și 
20 aprilie a.c., profesorul Tiberiu 
Morariu, membru corespondent al 
Academiei R-P. Romîne, care se află 
în Franța ca invitat în baza Proto
colului cultural romîno-francez, a 
conferențiat în prezența unui nume
ros auditoriu la universitățile din 
Strasbourg și Nancy despre geogra
fia R.P. Romîne și cercetările efec
tuate în țara noastră în acest do
meniu

VIENA 22.— Corespondentul Ager
pres, St. Deju, transmite : Președin
tele Camerei de comerț a Austriei, 
ing. Rudolf Sallinger, a oferit la pa
latul Palaviccini din Viena o masă' 
în cinstea delegației de ziariști ro
mîni, care se află în Austria, la in
vitația serviciului federal de presă. 
Cu același prilej ambasadorul R.P. 
Romîne la Viena, ing. Mircea Ochea- 
nă, a oferit în saloanele ambasadei 
un cocteil.

Dezbateri furtunoase în parlamentul 
sud-coreean
Președintele Adunării Naționale și-a prezentat demisia

SEUL 22 (Agerpres).— Președinte
le Adunării ' naționale a Coreei de 
sud, Lee Hyo .Sang, a anunțat marți 
seara, în cadrul ședinței plenare, că 
și-a prezentat demisia din această 
funcție. Lee Hyo Sang a luat această 
hotărîre în urma unor dezbateri fur
tunoase care, au avut loc în parla
ment cu două zile în urmă între de
putați ai Partidului democrat repu
blican al lui Pak Cijan Hi și depu
tați din partea partidelor de opoziție, 
în legătură cu cererea guvernului 
privind arestarea deputatului Kim 
Choon Yun. El este acuzat de a fi 
făcut declarații insultătoare la adre-

sa președintelui Pak Cijan Hi, afir- 
mînd că în cadrul tratativelor japo- 
no-sud-coreene acesta ar fi primit 
din partea Japoniei o sumă în valoa
re de 130 milioane dolari.

Ca urmare a acestui incident, lu
crările sesiunii extraordinare , a Adu
nării Naționale au fost amînate.

★
Partidele de opoziție din Coreea 

de sud au cerut, la 22 aprilie, elibe
rarea tuturor studenților arestați cu 
prilejul demonstrațiilor care s-au 
desfășurat în ultimele zile în capi
tală și în alte localități.

SIRIA
(Agerpres). — Situa-DAMASC 22 (Agerpres). — Situa

ția din Siria pare să se fi redresat 
într-o anumită măsură. Postul de 
radio Damasc a dezmințit știrile po
trivit cărora s-ar fi înregistrat noi 
incidente în diverse localități sirie
ne. Pentru moment, agitația, care 
căpătase în ultimele zile o amploa
re deosebită, s-a redus datorită, 
după părerea observatorilor, pregă
tirilor în vederea celei mai impor
tante sărbători musulmane a anu
lui. Greva din Damasc a încetat și 
activitatea comercială este normală. 
Efective importante de trupe conti
nuă,

Cairo a transmis o știre potrivit că
reia mai mulți membri ai guvernu
lui sirian și-au prezentat demisia în 
legătură cu criza care a izbucnit în 
ultima vreme.

încordarea din relațiile dintre Si
ria și Irak se menține și pare chiar 
să se fi agravat. Posturile de radio 
continuă să difuzeze acuzații reci
proce, iar la Bagdad a avut loc o 
demonstrație în fața ambasadei si
riene în semn de protest împotriva 
represiunilor din Siria.

unei 
kilometru 

care separă

CIOCNIRI ÎNTRE DEMONSTRANȚI 
Șl POLIȚIE LA MONTEVIDEO

MONTEVIDEO 22 (Agerpres). — 
La Montevideo au sosit cîtevă sute 
de muncitori de pe plantațiile de 
trestie de zahăr din nord-estul Uru- 
guayului care au efectuat un marș 
de 600 kilometri, împreună cu so
țiile și copiii,lor. pentru, a cere să 
fie împroprietăriți cu pămînturile 
nelucrate aparținînd marilor lati
fundiari din departamentul Artigas. 
Demonstranții, care purtau pancarte 
cu inscripțiile „Pămîntul pentru cei 
care-1 muncesc!“ și „Vrem pămînt!“, 
au încercat să pătrundă în clădirea 
Congresului, dar au fost respinși de 
polițiști. Mai mulți muncitori agri
coli au fost arestați, dar au fost puși 
în libertate în urma intervenției 
deputaților din partea partidelor de 
stînga.

Puțin mal tîrziu, poliția a atacat 
pe demonstranți în cantonamentul 
acestora de la marginea orașului 
Montevideo. In urma ciocnirilor, mai 
multe persoane au fost rănite și al
tele arestate.

■V

însă, să patruleze pe străzi, 
același timp, postul de radio

In Laos situația rămîne neclară

Un detașament al forțelor patriotice din Angola în timpul instrucției

Deschiderea Expoziției internaționale 
de ia New York
Cuvîntarea președintelui Johnson

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Miercuri a avut loc la New York 
festivitatea deschiderii _ Expoziției 
internaționale, la care sînt prezen
tate 134 de pavilioane din 80 de țări. 
Expoziția internațională organizată 
sub lozinca „Pace prin înțelegere“' 
coincide cu aniversarea a 300 de ani 
de la înființarea orașului New York. 
Ea prezintă realizări ale științei, e- 
conomiei, precum și ale artei și'cul
turii vechi și contemporane din di
ferite țări și continente ale lumii. 
Numeroase pavilioane aparțin ma
rilor corporații și societăți industri
ale din S.U.A.

Luînd cuvîntul cu prilejul des
chiderii expoziției, președintele 
S.U.A., Lyndon. Johnson, a trecut în 
revistă' realizările tehnice obținute 
în lume după cel de-al doilea război

VIENTIANE 22 (Agerpres). — Ca
pitala laoțiană continuă să fie con
trolată de unitățile de dreapta care 
au organizat lovitura de stat, de luni 
dimineața. Potrivit relatărilor agen
ției France Présse, sediul juntei mi
litare a fost fortificat, și în jurul lui 
a fost postat armament greu.

Pe plan politic, transmite agenția; 
situația rămîne neclară. Prințul Su- 
vanna Fumma a plecat marți din 
nou la Luang Prabang, unde a con
ferit cu regele. împreună cu el au 
plecat generalul Fumi Nosavan, con
ducătorul forțelor de dreapta, și șe
fii noii junte militare. Nu au fost a-

nunțate rezultatele acestor convor
biri și soluțiile politice preconizate. 
Se afirmă că șefii juntei, care con
trolează Vientiane, pretind să li se 
atribuie în eventualitatea creării 
unui nou guvern portofoliile apără
rii și afacerilor interne.

4r
WASHINGTON. Ambasadorul 

U.R.S.S. în Statele Unite, A. F. Do- 
brînin, l-a vizitat la 22 aprilie pê se-’ 
cretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
la invitația acestuia. în timpul con
vorbirii care a avut loc au fost exa
minate o serie de probleme interna
ționale, între care situația din Laos.

în legătură 
cu conflictul malayez

' DJAKARTA 22 
ferindu-se la o 
miercuri de către Abdul Rahman, 
premierul Federației Malayeze, în 
care acesta iși exprimă dorința de 
a se întîlni cu președintele Sukarno, 
ministrul de externe indonezian, Su- 
bandrio, a precizat la 22 aprilie că 
guvernul indonezian dorește să i se 
facă cunoscut, în mod definitiv și 
în cel mai scurt timp posibil, hotă- 
rîrea guvernului Malayeziei în a- 
ceastă privință. Indonezia, a 
Subandrio, dorește convocarea unei 
întîlniri tripartite (Indonezia, Fili- 
pine, Malayezia), la nivel înalt, pen
tru a relua tratativele în problema 
malayeză. El a adăugat însă că pre
mierul malayez trebuie să-și formu
leze foarte precis propunerile și a 
reamintit că președintele Sukarno 
respinge condițiile prealabile puse 
de guvernul malayez în legătură cu 
organizarea întîlnirii tripartita,

fe

(Agerpres). — Re- 
declarație făcută

spus

„SHUNTO“
In „țara vișinilor în floare' începu

tul primăverii nu este numai o nă
valnică izbucnire a naturii. Pentru 
mii și mii de oameni ce trăiesc din 
truda lor, el constituie an de an o 
etapă, un moment de luptă pentru 
drepturi și o viață mai bună. Pe 
străzile orașelor și mai ales ale 
capitalei, șiruri nesiîrșite de oameni 
participă la mitinguri, demonstrații, 
organizează greve cuprinzînd sute 
de mii de muncitori. „Shunto" („Lup
tele de primăvară"), în ediția de a- 
nul acesta, înseamnă acțiuni mun
citorești în sprijinul revendicărilor 
privind salariile, concedierile, siste
mul angajărilor. Celor 6 500 000 de 
muncitori japonezi angajați în ofen
siva de primăvară li se alătură me
reu noi și noi categorii de oameni 
ai muncii. La 17 aprilie au declarat 
grevă muncitorii din întreprinderile 
particulare ale industriei metalurgi
ce și chimice, din domeniul construc
țiilor navale, electricieni și șoferi de 
taxiuri, muncitori de la fabricile de 
hîrtie și ciment — în total 1 200 000 
de oameni. In ultimul moment 
a fost amînată greva celor 
800 000 de funcționari de la institu
țiile și întreprinderile de stat care 
urma să aibă loc tot la 17 aprilie. 
Motivul ? Asigurările date de auto
rități conducerii uniunii sindicale a 
funcționarilor din instituțiile și între
prinderile de stat că vor examina 
revendicările formulate de oamenii 
muncii, în special cele privind ma
jorarea salariilor. „Nemulțumirile 
muncitorilor — menționează „Japan 
Times" — se referă la nivelul sala
riilor socotit deosebit de scăzut".

In prezentarea revendicărilor lor, 
oamenii muncii arată că dezvolta
rea economiei țării nu se răsfrînge 
asupra situației lor materiale. Pro
ducția de oțel a Japoniei a crescut 
de la 27,5 milioane tone în 1962 la 
31,4 în 1963, reușind aproape să 
egaleze pe cea a Germaniei occi
dentale. Sindicatele apreciază că 
salariul real al muncitorilor în pe
rioada postbelică este de 2—3 ori 
mal mia decît în Anglia și R.F.G. 
Pentru unele categorii de salariați

situația ests și mai defavorabilă. 
Oamenii muncii pun un accent 
deosebit pe garantarea unui sa
lariu minim în întreaga țară. Ac
țiunile de primăvară vizează de a- 
semenea concedierile la care recurg 
anumite societăți și sistemul de an- 

. gajare preferențiată după vîrstă.
„Japan Times" apreciază ca ab
surdă situația datorită căreia în țară 
se înregistrează, pe de o parte, o 
lipsă crescîndă de brațe de muncă, 
iar pe de altă parte, găsirea de sluj
be pentru cei care sînt refuzați nu
mai din cauza vîrstei constituie o 
problemă. Tratamentul discriminato
riu la care sînt supuși solicitanții de 
slujbe care au depășit vîrsta de 30 
de ani este el singur un nonsens. 
Societățile profită de pe urma sis
temului de salarizare existent în Ja
ponia în cadrul căruia noul angajat 
primește o remunerație scăzută, 
care urmează ce-i drept să crească 
o dată cu vechimea în muncă, dar, 
pentru a scăpa de această sporire 
a salariului, patronii recurg adesea 
la concedieri și la noi angajări.

Anul acesta, ofensiva de primă
vară a început simultan cu lucră
rile Congresului extraordinar al 
Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.I.O.), care reu
nește 4 milioane de membri. Cu a- 
cest prilej s-a hotărît în principal 
intensificarea acțiunilor pentru ma
jorarea salariilor cu 25—30 la sută 
șl stabilirea unui salariu minim pe 
țară. Congresul a chemat totodată 
oamenii muncii să lupte împotriva 
amplasării pe teritoriul japonez a 
avioanelor americane avînd la bord 
arma nucleară, precum și pentru 
apărarea constituției țării.

Forme variate de luptă pentru 
drepturile lor legitime au adoptat 
muncitorii din transporturi, cărora 
legea le interzice să declare grevă. 
Mecanicii și alți lucrători de la căi
le ferate au hotărît să-și exercite 
munca acționînd numai în strictă 
conformitate cu regulamentul. Lucrul 
acesta a dus la oprirea a zeci de 
trenuri. Este o formă de protest îm
potriva încălcării de către compa-

niile feroviare a normelor de ex
ploatare a căilor ferate. Ca rezul
tat, trenurile circulă acum mal încet 
șl staționează mai mult la controlul 
tehnic. Din cauza nerespectării re
gulilor de securitate de către ad
ministrațiile companiilor, la căile 
ferate au avut loc în 1962 sute de 
accidente în care și-au găsit moar
tea 2 110 oameni și au fost răniți 
4 085. Și în anul trecut, aceste cifre 
nu s-au micșorat. Acum se pregăteș
te o acțiune de masă a lucrătorilor 
făcînd parte din toate ramurile 
transporturilor. Celor 11 sindicate, 
care reunesc 700 000 membri de la 
căile ferate, tramvaie, autobuze, ca
mioane, taxiuri intenționează' să li 
se alăture și lucrătorii companiei 
aeriene „Japan air line".

Federația întreprinzătorilor japo
nezi a trecut la contramăsuri împo
triva mișcării revendicative a oame
nilor muncii. Ele prevăd coordona
rea acțiunilor întreprinzătorilor, în 
primul rînd din industria oțelului, a 
construcțiilor de mașini electrice, 
construcțiilor de nave, industriei 
chimice șl căile ferate. Federația a 
dat directive membrilor săi, printre 
altele, să nu se declare de acord cu 
un procent mai mare de cinci la 
sută în ce privește mărirea sala
riilor.

Lupta din acest an — a arătat 
Koikova, membru al prezidiului 
S.O.H.I.O. — nu poate fi comparată 
cu cea din primăvara anului trecut 
Fiecare ramură a sindicatelor va 
duce lupta pînă cînd administrația 
se va declara de acord cu .satisfa
cerea revendicărilor oamenilor 
muncii.

...Milioane de oameni ai muncii 
din Japonia iau parte în aceste zile 
la impresionante mitinguri, în
conjurați de mașinile poliției. Ca 
niște panglici fără de sfîrșit se în- 
șiruie în coloane ce se îndreaptă 
spre parlament; zile întregi stau a- 
șezați pe pămîntul rece în fața se
diilor companiilor industriale. Este 
ceea ce presa japoneză denumește 
„Shunto" — 1964.

mondial. „Această expoziție 
spus el — ne dovedește ce este în 
stare să realizeze omul prin capaci
tățile sale creatoare și constructive. 
Dar, a adăugat președintele, dacă 
noi nu vom putea înfăptui tema a- 
cestei expoziții „Pace prin înțelegere“, 
dacă noi nu vom folosi cunoștințele 
și înțelepciunea noastră pentru a 
domina conflictele în același fel cum 
am dominat știința, toate speranțele 
de astăzi și toate aceste realizări 
frumoase vor dispare în dezastrul 
de mîine“. Vorbitorul a subliniat că, 
după părerea lui, „pacea nu este nu
mai posibilă, dar ea se și apropie de 
noi“.

Vorbind despre perspectivele de 
viitor ale S.U.A., Johnson a decla
rat că oamenii doresc o Americă di
ferită de aceea de astăzi. „Ei doresc 
o Americă în care nici un om nu va 
fi-handicapat de culoarea pielii sale, 
în-care nici un om nu va fi victimă 
a discriminării din motive religioa
se. Ei doresc o Americă pe punctul 
de a rezolva problemele crescînde 
ale. orașelor suprapopulate, ale unei 
educații insuficiente. Toate aceste 
visuri și speranțe, a încheiat preșe
dintele, nu vor putea fi realizate de
cît într-o lume eliberată de amenin
țarea războiului“.

Deschiderea Expoziției internațio
nale de la New York a fost marcată 
și de demonstrații ale populației de 
culoare din acest oraș care urmă
resc să atragă atenția asupra men
ținerii segregației rasiale. Poliția a 
arestat peste 100 de persoane.

Dictatorul haitiaii Francois Duvalier 
obișnuiește să spună că oameni de cali
brul lui se nasc numai o dată la 50 sau 
75 de ani. Nu se știe precis pe ce și-a 
întemeiat calculele, dar afirmafia sa a- 
duce mai degrabă a modestie. De țapi 
el e un om mult mai rar decît i se pare. 
E drept, la cîrma statului Haiti în ultimii 
150 de ani s-au perindat cîteva zeci de 
tirani, în timp ce după socoteala de mai 
sus ar fi trebuit să fie maximum trei, in
clusiv Duvalier, firește. Dar acesta nu 
poate fi asemuit cu oricare' dintre înain
tași. Poate cu nici unul. Căci el a ajuns 
să fie.pizmuit de colegii săi întru mese
rie de pe continent (Somoza, Stroes- 
sner etc.) pentru dexteritatea cu care reu
șește de vreo șase ani să stoarcă bogă
țiile țării în folosul personal și să nu fie 
atins de gloanje rătăcite. E tnfr-ade- 
văr o performanfă. „Duvalier guver
nează, scrie revista americană News
week, cu ajutorul politiei sale perso
nale... Adversarii săi sînt- ori mor|i, ori 
ascunși’. Printre obiceiurile lui din trecut 
se număra și acela de â se realege de 
fiecare dată cînd îi expira mandatul 
prezidențial (pe care și l-a acordat toi 
el). De curînd a renunțat la acest obicei, 
anuntînd că poporul. l-a rugat să devină 
președinte pe viață. La rîndul ei, polijia 
i-a rugat pe cetățeni, sub amenințarea 
armelor, să iasă voluntar în piefele pu-
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SCURTE ȘTIRI
SANAA. Președintele Republicii 

Arabe Yemen, Abdallah As-Sallal, s-a 
înapoiat la Sanaa după vizita 
care a făcut-o î 
Unită, Uniunea Sovietică, Cehoslova
cia și Bulgaria.

1 Pe
în Republica Arabă

LONDRA. Gaston Defferre, prima
rul orașului Marsilia, candidat din 
partea Partidului socialist la postul de 
președinte al Franței, a sosit la 
Londra într-o vizită de două zile. El 
va avea convorbiri cu Douglas-Home, 
primul ministru al Marii Britanii, și 
cu Harold Wilson, liderul Partidului 
laburist.

ALGER. La invitația președintelui 
Nasser, președintele Algeriei, Ben 
Bella, va vizita R.A.U. la 14 mai, 
pentru a participa la inaugurarea ba
rajului înalt de la Assuan.

ATENA. In orașul Skidea din Ma
cedonia a avut loc un miting al cul
tivatorilor de fructe. La miting au a- 
sistat reprezentanți ai guvernului și 
deputați din regiune. Vorbitorii au 
subliniat rolul negativ al Pieței comu
ne și necesitatea desființării imediate 
a restricțiilor în schimburile cu țările 
socialiste. Ministrul agriculturii, Bal- 
tazis, a declarat că guvernul este ho- 
tărît să protejeze produsele agricole.

WASHINGTON. Comisia Warren, 
însărcinată de președintele Johnson 
cu anchetarea asasinării președintelui 
Kennedy, l-a audiat timp de trei ore 
pe John Connally, guvernatorul statu
lui Texas, care a fost și el rănit în a- 
cest atentat. Connally a declarat că, 
după părerea sa, președintele Kennedy 
a fost ucis de „un dezechilibrat“, dar a 
precizat că aceasta nu este decît „o su
poziție" din partea sa. Connally a a- 
dăugat că nu are nimic nou de spus 
în afară de cele ce s-au spus în public 
din ziua atentatului. Comisia a ascul
tat, de asemenea, pe soția guvernato
rului care se găsea în mașina prezi
dențială, precum și doi medici ai spi
talului Parkland din Dallas unde au 
fost transportați Kennedy și Connally.

PARIS. Senatorul Pierre Marcil- 
hacy a introdus în parlament un pro
iect de lege vizînd crearea postului 
de vicepreședinte al Franței. El a a- 
rătat că în scopul asigurării continui
tății conducerii statului trebuie ca un 
succesor să fie desemnat dinainte. Po
trivit agenției Associated Press, însă, 
de Gaulle nu este în favoarea aces
tei idei. Fără aprobarea expresă a Jui 
de Gaulle, legea vizînd crearea pos
tului de vicepreședinte nu are în mod 
practio șanse de a fi aprobată în 
parlament
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Dan BRÂTU

RAR
blice la festivități pentru a celebra eve 
nimentul prin care cineva se proclame 
tiran pe viață. Solemnitățile au fost 
lungi. Cei prezenți s-au consolat poate 
gindindu-se că dacă viața tiranilor pre
cedent n-a fost totuși prea lungă, 
să

n-o
aibă parte tocmai acum de excepții.
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Duvalier : Dorința corpului electo
ral mă leagă pe viață de fotoliul 
prezidențial al Republicii Haiti...

Desen de V. TIMOC

NEW YORK. La 21 aprilie au avut 
loc alegeri preliminare în statul New 
Jersey în. vederea desemnării candi- 
daților republicani și democrați pen
tru alegerile prezidențiale din S.U.A. 
După cum se știe, aceste alegeri au 
numai un rol consultativ. Potrivit re
zultatelor parțiale preliminare pe lis
tele republicanilor, cel mai mare nu
măr de voturi a întrunit actualul am
basador al S.U.A. în Vietnamul de 
sud, Henry Cabot Lodge.

SALISBURY. Situația din Rhode
sia de sud, transmit agențiile de pre
să; continuă să se mențină încordată. 
Pe străzile capitalei și orașului Bula
wayo, unde timp de cinci zile au avut 
loc demonstrații ale populației africa
ne împotriva noului guvern rasist, pa
trulează unități de polițiști înarmați. 
Cursurile școlilor nu au fost încă re
luate.

NEW YORK. La baza aeriană ame
ricană Vandenberg din California a 
fost lansat marți un satelit artificial 
cu ajutorul unei rachete „Thor-Able". 
Amănunte privind scopurile urmărite 
de Asociația națională pentru aero
nautică și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) prin acest nou satelit și 
lansarea lui propriu-zisă n-au fost co
municate presei.
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