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LA HIDROCENTRALA DE PE ARGEȘ

LA SEMĂNAT Cind munca este Să fie folosită deplin

CU TOATE bine organizată capacitatea tractoarelor

BARAJUL -
LA 100 METRI
ÎNĂLȚIME

Ieri, la orele 18, de pe platforma 
de turnare a barajului hidrocentralei 
„Gh. Gheorghi<u-Dej“ de pe Argeș, 
eu „zburat" benele conduse de Va- 
sile Lupeș și Toma Arghir. La această 
oră, barajul a atins înălțimea de 100 
de. .m, din cei 165 cit va avea în 
st diul final. Este un important succes 
al harnicilor constructori de aici, un 
nou pas spre îndeplinirea angajamen
tului pe care și i-au luat în acest an 
în întrecerea socialistă — de a ter
mina betonarea barajului cu două 
Juni mai devreme fafă de grafice.

Semnalul începerii construcției ma
relui baraj a fost dat cu un an și 
jumătate în urmă. Atunci a fost cobo- 
rîtă, de la înălțimea de 180 m, pe 
cabluri aeriene, prima benă plină cu 
beton. Au urmat apoi zile încordate 
de muncă eroică. Lună de lună, 
schimburile de pe platforma de 
turnare conduse de maiștrii Constan
tin lonescu, Radu Drăghici, Constan
tin Cre)u, cele de la baraj conduse 
de inginerii Adrian Popovici, Stelian 
Mazilu și Pavel Hanganu au turnat 
zeci de mii de tone de beton.

Pe șantier, tehnica înaintată, meto
dele moderne de lucru, mijloacele 
mecanice contribuie la obținerea 
unui ritm înalt de execuție. 
Turnarea betoanelor se face în cofra- 
je metalice, ceea ce contribuie la 
obținerea unei productivități supe
rioare cu 20 la sută fată de metoda 
clasică. Așa a fost posibil ca pînă 
acum să se introducă în corpul ba
rajului peste 252 000 m c de beton. 
Constructorii intensifică întrecerea so
cialistă pentru a realiza ecest impor
tant obiectiv hidroenergetic la ter
menele prevăzute și chiar mai de
vreme.

Gh. CIRSTEA 
coresp. „Scînteii”

MAREA
Există o întreagă literatură a mării, de 

la aedul antichității Homer și pînă la mo
dernul O'Neill. Marea frumoasă și atră
gătoare, marea plină de forță și vicle
șuguri, adversă și ispititoare, aducătoare 
de victorii sau de nenorociri. Este, poate, 
prima metaforă amplă și profundă pe 
care spiritul uman a descoperit-o încer- 
cînd să zugrăvească uriașa complexitate, 
uneori contradictorie, a vieții. Ulisse, s-a 
mai spus de-atîtea ori, nu este un ma
rinar, ci un om aflat într-o aprigă încleș
tare cu via(a, Ithaca nu e un farm oare
care, ci un ideal etic al epocii sale. La 
tulburătoarea întrebare a adolescentei : 
cum să trăiești ? — Ulisse răspunde și 
azi, după milenii : învingînd, înfruntînd 
dificultățile vieții și propriile slăbiciuni 
sub comandamentul unui înalt fel moral.

Și iată, într-un mic și modest ziar de 
uzină am descoperit nu de mult un ecou 
contemporan, de mare actualitate, al 
acestei idei vechi de cînd lumea. Un 
grup de tineri de la „Semănătoarea" 
și-au propus să răspundă la întrebarea : 
cum e mai bine să trăiești ? Pe marea 
furtunoasă sau pe un lac liniștit? Cu alte 
cuvinte, să trăiești din plin în mijlocul 
frământărilor, luptînd și învingînd greută
țile mai mici ori mai mari ale vieții, sau 
să plutești lin în ape călduțe și calme, 
fără riscuri dar și fără bucurii.

Am parcurs de mai multe ori, în ulti
mii ani, halele acestei uzine de pe ma
lul Dîmboviței, am zăbovit îndelung ală
turi de oameni mai vîrstnici ori mai ti
neri, am încercat să descopăr firele ne
văzute care leagă biografia acestor „co
laboratori ai recoltelor" de istoria con
densată a uzinei. In 1949 erau aici cîteva 
hale părăsite, împrejmuite de maidane 
cu buruieni, muncitorii și utilajele pro
veneau de la cîteva făbricufe și ateliere 
particulare, colectivul se închega greu, 
mașinile agricole erau niște produse noi, 
necunoscute. Dar după simpla semănă
toare trasă de cai, Bărăganul a desco
perit silueta argintie a primei combine 
rominești, de la strungurile învechite 
oarțenii au trecut ta maneta unor ma
șini .moderne, la lucrul în flux tehnolo
gic, Ide la primele broșuri răsfoite în 
pauza de prînz au trecut în sala clubului 
unde Opera și Filarmonica își trimit din 
cînd în ;cînd soliștii. Pentru sute de oa
meni s-au deschis drumurile școlii, ale 
specializării, căile literaturii și ale arte:, 
munca și viața căpătînd alte perspective 
și dimensiuni.

Nu m-am mirat, așadar, că de aici, de 
pe această rampă de lansare, s-au ex
primat ideile, pasiunile, cutezanja și ho- 
tărîrea unor oameni care au învăjat să 
trăiască „cu toate pînzele sus".

La discuția inițiată de comitetul U.T.M. 
al uzinei au răspuns tineri de diverse pro
fesii, muncitori, maiștri, ingineri, cu pre
gătiri și preocupări diferite, uneori cu 
temperamente opuse. Dumitru Popa, lă
cătuș mecanic, e un meditativ, un om 
reținut și sobru, un timid; strungarul Mi
hai Victor e un om activ, curios, neli
niștit; inginerul Constantin Dinu e un spi
rit lucid, practic, decis. Dar pentru ma-

SAU LACUL?
„Dintre sute de catarge
Care lasă malurile..."

jorifafea celor ce eu participat la discu
ție, răspunsul a fost același. Am extras 
din ziarul de uzină pasaje din cîteva in
tervenții tn această dezbatere.

Dumitru Popa : Să fii tot timpul activ, 
să ai mereu preocupări, să lupți pentru 
atingerea unui scop, altfel e greu să 
trăiești.

Mihai Victor : După mine, e greu să 
trăiești fără să ai veșnic trează dorința 
de a cunoaște fot mai multe lucruri folo
sitoare. Am fost curios să văd cum func
ționează toate tipurile de mașini-unelte 
din secția mea. Sînt strungar, dar cu 
timpul am învățat să lucrez la freză, la 
raboteză, la mașina de rectificat. însuși
rea unor profesii suplimentare, înrudite 
cu meseria de bază, ajută la lărgirea ori
zontului tehnic și, oricît de ciudat ar pă
rea, determină specializarea muncitorului.

Constantin Dfnu : O dată cu primirea 
diplomei încetezi să aspiri la ceva ? Ce 
faci mai departe ? Personal nu doresc să 
fiu un inginer oarecare. De aceea, conti

Cei care treceau în urmă cu ani 
pe șoseaua București — Brașov 
descopereau în dreptul km 94 o 
clădire părăginită, de o construc
ție aparte. La vremea ei, clădirea 
fusese construită după planurile 
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Aici, 
la Cîmpina, și-a trăit ultimii ani de 
viață.

La moartea sa, în august 1907, 
primul ministru D.A. Sturdza pri
mea din partea primăriei orașului 
o telegramă (devenită astăzi pie
să de muzeu) în care i se comu
nică dorința eminentului cărturar 
de a ii înmormîntat alături de fi
ica sa, la București, și în care se 
cereau totodată precizări în legă
tură cu funeraliile. Sturdza dă, în 
apostilă, un lung și penibil ver
dict : „...nedemn de înmormântare 
națională. Am dat de la afacerile 
streine, după insistența Prof. Istra- 
ti, doă mii lei, unicamente pentru 
că a fost membru al Academiei — 
unul din cei mai nedrepți și mai 
nerușinați — spre a acoperi în fața 
Romîniei cu un văl al uitărei pe 
acest... rătăcit în viața pământeas
că". Documentele atestă faptul că 
i s-a făcut o modestă și tăcută în- 
mormîntare de clasa a II-a. De ce 
avea nevoie oligarhia vremii de un 
„văl al uitărei" ? Pentru că „acest 
rătăcit" scria de pildă la 1866 : 
„Cea mai oribilă dintre toate glu
mele este pretențiunea boierilor de 
a iubi poporul". Iar într-una din 
publicațiile sale satirice, „Aghiu
ță", apar două desene alăturate :

nui să învăț. învăț In primul rlnd din 
experiența colectivului în care lucrez. 
Așa; de exemplu, aplicarea elecfronitui- 
rii — procedeu tehnic înaintat — a în
semnat pentru mine un veritabil curs de 
pregătire inginerească. De asemenea, 
doresc să fiu la curent cu ultimele rea
lizări din tehnica mondială. In conse
cință îmi este indispensabilă cunoașterea 
de limbi străine. învăț engleza. In orele 
libere, în zilele mai puțin aglomerate, 
mă retrag la cabinetul tehnic.

Am dorit să-i cunosc pe acești oa
meni. In discuție personalitatea lor se 
dezvăluie bogată, complexă, armonioa
să. Ideile, cuvintele lor au elanurile vîrs- 
fei și temperatura pasiunii, au limpezi
mea unor adevăruri gîndile temeinic cu 
profunzime și răspundere. Dumitru Popa 
e o fire sensibilă, înclinată spre poezie,

Paul DIACONESCU
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,,I) Cum au fost; 2) Cum vor fi". 
Un desen îi arată pe țărani, înși
rați, stînd drepți în fața moșieru
lui care-i biciuiește, iar celălalt — 
țăranii, în aceeași aliniere, trăgînd 
cu armele în boierul care fuge, du- 
cîndu-și cu el biciul.

Pe fațada clădirii din Cîmpina, 
actualmente în întregime recon
struită, sînt înscrise încă de pe 
timpul lui B. P. Hasdeu cuvintele : 
„E pur si muove". Multe s-au 
schimbat de atunci, iar cel ce pu

HASDEU 
Muzeu memorial

blicase profeticele desene și-a 
dobîndit locul cuvenit în patrimo
niul culturii romînești.

Ieri, la Cîmpina s-a inaugurat 
în fosta locuință a savantului „Mu
zeul memorial B. P. Hasdeu". Expo
natele evocă prodigioasa sa acti
vitate de multe decenii : lingvist, 
istoric, poet, prozator, dramaturg, 
scriitor satiric, teoretician și critic 
literar, întemeietor de reviste, că
lător neobosit studiind izvoarele 
limbii și istoriei poporului nostru. 
Numeroasele panouri sînt tot atî- 
tea file întoarse în cartea unei 
vieți laborioase : „Debutul publi

FORȚELE!
Lucrările agricole de primăvară 

se desfășoară cu intensitate. Mem
brii cooperativelor agricole, lucră
torii din gospodăriile de stat și 
S.M.T. se străduiesc să facă la timp 
semănatul culturilor timpurii, lu
crările de întreținere a semănături
lor de toamnă și pregătirea terenu
lui pentru însămînțarea porumbului 
în vederea obținerii de recolte bo
gate.

Din cauza desprimăvărării tîrzii 
și a ploilor, perioada în care se pot 
executa lucrările agricole de primă
vară s-a scurtat. In decurs de circa 
20 de zile din această lună trebuie 
să se termine semănatul majorității 
culturilor agricole. Totodată, trebuie 
făcute diferite lucrări în grădinile 
de legume, în livezi și vii. Numărul 
sporit de tractoare și mașini agri
cole, experiența acumulată de oa
menii muncii din agricultură dau 
posibilitatea ca toate acestea să fie 
înfăptuite la timp și de cea mai bună 
calitate. Se cere însă ca organele și 
organizațiile de partid să acorde 
mai mare atenție organizării muncii 
în unitățile agricole, astfel ca în 
aceste zile să se lucreze cu randa
ment sporit, iar lucrările să se exe
cute la un bun nivel calitativ.

Una dintre cele mai importante 
sarcini care stau în fața oamenilor 
muncii din agricultură este termi
narea însămînțării culturilor din 
epoca I-a. Semănatul mazării a fost 
încheiat în regiunile Galați, Oltenia, 
Banat, Crișana, Bacău și Argeș, iar 
al sfeclei de zahăr în regiunile Plo
iești, Oltenia, Galați, București și 
Dobrogea. In această primăvară, 
spre deosebire de alți ani, în regiu
nile din Transilvania și în Banat 
s-au înregistrat temperaturi mai ri
dicate decît în restul țării, iar pă- 
mîntul s-a zvîntat mai repede. Cu 
toate acestea, în unele locuri con
dițiile bune de lucru nu sînt folo
site din plin. In regiunea Brașov, 
unde și în anii trecuți au existat în- 
tîrzieri la executarea semănatului, 
ceea ce a provocat o însemnată di
minuare a recoltei, suprafețele re
alizate pînă în prezent sînt cu mult 
sub posibilități. Sfecla de zahăr a 
fost semănată doar pe 27 la sută 
din suprafață. Pentru recuperarea 
rămînerii în urmă este necesar ca 
specialiștii din cooperativele agri
cole și din gospodăriile de stat, ca
drele de conducere din aceste uni
tăți, cunoscînd amănunțit situația 
terenului, să ia cele mai potrivite 
măsuri pentru impulsionarea lucră
rilor. In timpul cel mai scurt, tre
buie să se termine semănatul legu-
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Vizita la C. C. al P. M. R. 
a delegației de activiști ai U. C. I.

Tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., a primit vineri delegația 
de activiști ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de Bogdan 
Osolnik, membru al Comitetului 
Central al U.C.I., directorul revistei 
„Kommunist". A participat Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București.

Primirea, la care au luat parte 
tovarășii Uie Verdeț, secretar al C.C. 
al P.M.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.M.R., și Ion Iliescu, șefi 
de secție la C.C. al P.M.R., s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească.

cistic", „Mediul natal", „Formația 
— primele încercări literare", „La 
Iași", „La București", „Arhiva isto
rică a Romîniei", „Universitatea 
din București", „Ultimii ani — sa
vant de renume mondial", „Etymo- 
logicum Magnum Romaniae" etc.

Documentele originale, busturile 
(dintre care unul semnat de Dimi- 
trie Paciurea), picturile (dintre care 
un portret datorat lui Nicolae Gri- 
gorescu), mobila și obiectele per
sonale — toate recreează pentru 

privitorul de astăzi atmosfera epo
cii. Texte succinte scot în evidență 
principalele aspecte din vasta cre
ație științifică și literară a lui B. P. 
Hasdeu.

Noul muzeu din Cîmpina se în
vecinează cu casa în care a trăit 
Nicolae Grigorescu, devenită și ea 
muzeu memorial în anii noștri, ani 
în care s-a creat climatul prielnic 
pentru ca marile valori ale cultu
rii naționale să se bucure de în
treaga prețuire a poporului.

Mihai STOIAN

în majoritatea gospodăriilor de stat și cooperative
lor agricole de producție din regiunea Dobrogea, se
mănatul culturilor din prima epocă a fost terminat. 
Se lucrează intens la pregătirea terenului în vederea 
însămînțării porumbului și întreținerea semănăturilor 
de toamnă. Rezultate deosebit de bune la executarea 
acestor lucrări au obținut unitățile agricole din raio
nul Negru Vodă. Corespondentul nostru pentru regiu
nea Dobrogea, Vasile Mihai, a solicitat pe tov. ing. 
Alexandru Bărboi, președintele consiliului agricol ra
ional Negru Vodă, să ne relateze despre felul cum se 
lucrează în această campanie.

Pregătirile temeinice făcute din vreme au dat po
sibilitatea ca, o dată cu declanșarea campaniei, lucră
rile să se desfășoare într-un ritm susținut. In planul 
de muncă al consiliului agricol s-a prevăzut ca cele 
peste 20 000 ha cu plante furajere, mazăre, floarea- 
soarelui etc. să fie însămînțate în 5 zile. Cooperati
vele agricole au fost sprijinite să-și organizeze astfel 
munca pentru ca semănatul culturilor respective să 
se facă în acest interval de timp.

La cooperativele agricole de producție Cobadin, Vil- 
șoara, Pecineaga, Comana și altele, au fost organi
zate tarlale mari care au dat posibilitatea tractoarelor 
să fie folosite mai bine ; la cooperativele agricole 
de producție Bărăganu, Straja, Lanurile etc., ziua de 
lucru a început o dată cu ivirea zorilor șl s-a termi
nat seara tîrziu. De mai mulți ani la noi se folosește 
sistemul de aprovizionare cu combustibil și lubri- 
fianți a tractoarelor cît mai aproape de tarla cu 
ajutorul cisternelor. Aceasta a dat posibilitatea me
canizatorilor să se aprovizioneze rapid, fără a mal fi 
necesare drumuri inutile pînă la S.M.T. sau punctele 
fixate în acest scop. In fiecare unitate a fost stabi
lit numărul necesar de mijloace de transport care 
au asigurat aprovizionarea cu semințe la toate punc-
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La cooperativa agricolă din Coștel, raionul Lugoj, au fost fâcute lucrârl de Întreținere pe o suprafața de
250 ha cultivate cu griu. In fotografie : tractoristul loan Popovici de la S.M.T. Lugoj execută grâpatul 

griului

La amiază a avut loc o masă to
vărășească oferită în cinstea dele
gației.

★
Seara, delegația de activiști ai U- 

niunii Comuniștilor din Iugoslavia 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La plecare, în Gara de Nord, de
legația a fost condusă de tovarășii 
Florian Dănălache, Simion Bughici, 
Ion Iliescu, de activiști de partid.

Au fost de față Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

TG. MUREȘ (coresp. „Scînteii"). Pe unde treci ta 
aceste zile în raioanele Luduș, Tîrgu Mureș, Tîrnă- 
veni, Reghin și Odorhei ogoarele sînt împînzite de 
oameni, tractoare, atelaje. Se lucrează intens la pre
gătirea terenului și la semănat. In urma măsurilor 
temeinice luate din vreme, membrii cooperativei 
agricole de producție din Sînger, raionul Luduș, 
execută lucrările agricole de primăvară în rit
mul stabilit. în timpul optim au fost terminate 
însămînțărlle mazării, florii-soarelui, orzului, carto
filor timpurii și plantelor furajere. In cîteva zile se
mănatul sfeclei de zahăr s-a făcut pe întreaga su
prafață de 180 de hectare. La executarea în timpul 
optim a lucrărilor au adus o contribuție de seamă 
mecanizatorii din S.M.T. Ei au fost îndrumați în 
munca lor de președintele cooperativei, de inginerul 
agronom, precum și de brigadieri, punîndu-li-se la 
dispoziție zilnic terenuri suficiente unde să lucreze.

Și hotarele comunei Rîciu, raionul Luduș, par un 
adevărat furnicar. Zilnic peste 600 membri coopera
tori lucrează la desecări, plantări de pomi fructiferi, 
la pregătirea terenului și la semănat. Aici, pînă în 
prezent, s-a însămînțat sfecla de zahăr pe o supra
față de peste 200 de hectare din cele 217 hectare 
planificate. Inginerul Teodor Ardeleanu este mereu 
prezent la cîmp, cercetează terenul, dă ajutor la re
glarea mașinilor. Mecanizatorii din brigada condusă 
de Dănilă Vințe de la S.M.T. Sărmaș se străduiesc 
să termine în cîteva zile semănatul culturilor din 
prima urgență. Aceeași muncă intensă se constată 
și pe ogoarele cooperativelor agricole de producție 
din Acățari, Crăciunești din raionul Tîrgu Mureș, 
Șona, raionul Tîrnăveni, Sînpaul, raionul Odorhei, și 
multe altele.

La unele cooperative agricole de producție cum sînt 
cele din Voiniceni, raionul Tîrgu Mureș, Cipău, raionul
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Primirea la Consiliul de Stat 
a șefilor misiunilor diplomatice 

acreditați in R. P. Romînă 
Felicitările prezentate tovarășului Chivu Stoica
Președintele Consiliului de Stat al 

R. P. Romîne, Chivu Stoica, a primit 
vineri la amiază pe șefii misiunilor 
diplomatice 'acreditați în R. P. 
Romînă, care au prezentat felicitări, 
în numele șefilor de state și guver
nelor din țările lor, pentru alegerea 
sa în această funcție de către 
Marea Adunare Națională.

La solemnitate au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri, Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, și Avram Bunaciu — vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, Gri- 
gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe.

Au prezentat felicitări ambasa
dorii : R.S.F. Iugoslavia — Arso Mi
latovici, decanul corpului diploma
tic, Greciei — Alexandre Cimon 
Argyropoulo, R. S. Cehoslovace — 
Jaroslav Sykora, Uniunii Sovietice
— I. K. Jegalin, R. P. Albania — 
Răpi Gjermeni, Cubei — Manuel 
Yepe Menendez, Ghanei — Emma
nuel Kodjoe Dadzie, Turciei — Sem- 
settin Arif Mardin, R.P.D. Coreene
— Giăn Du Hoan, R. P. Polone — 
Wieslaw Sobierajski, Finlandei — 
Martti Johannes Salomies, Indiei — 
K. R. F. Khilnani, R. P. Mongole
— Togoociin Ghenden, R. P. Bul
garia — Gheorghi Bogdanov, Repu
blicii Arabe Unite — Mohamed 
Fahmy Hamad, Belgiei — Honore 
Cambier, R. P. Chineze — Liu Fan, 
Argentinei — Jose Maria Alvarez 
De Toledo, Franței — Jean Louis 
Pons, Suediei — Olof Gustav Bjurs- 
trorn, Italiei — Niccolo Moscato, 
Statelor Unite ale Americii — Wil
liam A. Crawford, Austriei — dr. 
Johann Manz, R. P. Ungare — Jozsef 
Vince ; miniștrii: Braziliei — Carlos 
Jacyntho de Barros, Olandei — 
Joost B. Haverkorn Van Rijsewijk, 
Izraelului — Zvi Ayalon; însărcinații 
cu afaceri ad-interim ai : R. D. Ger
mane — dr. Siegfried Bock, Japoniei
— Itaru Maruo, Indoneziei — Wisnu, 
Marii Britanii — R. Brash, R. D.

Vietnam — Le Van Chat, Elveției — 
Charles Stroele.

Decanul corpului diplomatic, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, s-a adresat 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, în numele colegilor 
săi, transmițîndu-i felicitările a- 
cestora și cele mai bune urări de să
nătate personală, pentru prosperita
tea poporului romîn, pentru dezvol
tarea relațiilor dintre Romînia și ță
rile ai căror șefi de misiuni au fost 
prezenți.

Adresîndu-se șefilor de misiuni 
diplomatice, tovarășul Chivu Stoica 
a mulțumit cordial pentru bunele 
urări adresate R. P. Romîne, Con
siliului de Stat și lui personal, cu 
prilejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat.

La rîndul său a exprimat, în nu
mele Consiliului de Stat și al său 
personal, urări de sănătate și suc
ces în misiunea de înaltă răspun
dere a șefilor de misiuni diplomati
ce și de prosperitate țărilor pe care 
le reprezintă.

„Republica Populară Romînă, a 
spus ^tovarășul Chivu Stoica, anga
jată într-o vastă operă de construc
ție economică și socială, va promo
va și mai departe o politică activă 
de colaborare cu toate țările, pe 
baza principiilor de neclintit ale 
respectării independenței și suvera
nității, ale egalității și respectului 
reciproc, militînd pentru dezvoltarea 
cooperării internaționale și apărarea 
păcii în întreaga lume".

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a asigurat că în acti
vitatea lor, consacrată dezvoltării 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre țările pe care le reprezintă 
și R. P. Romînă, șefii misiunilor 
diplomatice se vor bucura în conti
nuare de întregul sprijin al Consi
liului de Stat al R. P. Romîne.

La sfîrșitul solemnității, pre
ședintele Consiliului de Stat și cei
lalți conducători de stat s-au între
ținut cordial cu șefii misiunilor di
plomatice. (Agerpres)
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Pe urinele articolelor publicate FOILETOANE
-------------------------------de NICUTA TANASE * ---------------------------------------

S-a întîmplat în vagonul 14
„Cadre cu o inaltă 
calificare"

Articolul cu titlul de mai sus, publicat în 
„Scînteia" nr. 6 545, semnala unele deficien
țe privind pregătirea profesională a cadrelor 
la Combinatul de industrializare a lemnului 
din Pitești. în răspunsul trimis redacției, con
ducerea combinatului arată cîteva din mă
surile luate. Recent, aici au început să func
ționeze cursuri de ridicare a calificării, or
ganizate pe schimburi și meserii, la care par
ticipă peste 450 muncitori din fabricile și 
secțiile principale ale combinatului. Tema
tica cursurilor este strîns legată de ceea ce 
este nou în tehnica industrializării lemnului, 
iar în ultimul timp ea a fost completată cu 
o serie de lecții privind folosirea și întreți
nerea utilajelor. în curînd, își vor începe 
activitatea noi cercuri de calificare la care 
vor lua parte 300 muncitori.

„Clujenii 
despre magazinele lor"

în articolul publicat sub titlul de mal sus, 
în „Scînteia" nr. 6 547, erau redate unele 
observații și propuneri ale cetățenilor pri
vind activitatea comercială la Cluj. Ca ur
mare, direcția comercială regională ne răs
punde : „S-a dispus ca organizațiile comer
ciale și întreprinderile de alimentație pu
blică să solicite în viitor, cu ocazia înființă
rilor de noi unități, precum și a modernizării 
celor existente, proiectanților și executanți- 
lor acestor lucrări adaptarea de decoruri di
ferite. S-au luat măsuri ca O.C.L. Textila- 
încălțăminte să instruiască din nou persona

(Urmare din pag. I-a)

dar asia nu-l împiedică să fie unul din 
lăcătușii cei mai bine pregătiți din sec
ția sa, să participe la concursuri pe pro
fesii și, după cum se exprimă singur, „să 
lupte cu matematica".

— N-o să uit niciodată ziua cînd în 
secție a fost adus un strung nou de co
piat — își amintește Mihai Victor, confe
rind acelei zile importanța unui eveni
ment. Pasiunea sa pentru meserie îl de
termină să spună cu exigență și mo
destie: niciodată nu voi fi un strungar 
desăvîrșit, pentru că tehnica se dezvoltă 
neîntrerupt, dar voi încerca mereu să des
copăr toate secretele, toate rezervele și 
posibilitățile mașinii. Tînărul strungar ur
mează cursurile serale ale școlii medii 
de cultură generală, iar în orele libere 
îl preocupă radiofonia și mica sa co
lecție de discuri.

— La ora 15 ai vrea să fie abia 12
— spune inginerul Constantin Dinu. 
Timpul frece repede. Munca de proiec
tant mi se pare o încercare neîntre
ruptă, o verificare continuă a cunoștin
țelor, a ideilor, a inspirației. N-ai timp 
să te plictisești.

Dar în timpul liber? In săptămîna în 
care am stat de vorbă văzuse două 
spectacole de operă și un film.

Există la acești tineri o sete de a cu
noaște, o dorință de a ști cît mai multe 
lucruri în domeniul profesiunii alese ori 
în sfera științei sau artei spre care se 
simt atrași. E o sete continuă, o pasiune 
devenită obișnuință.

— Cîteva luni după terminarea școlii 
medii — relata tînărul Emil Rădulescu
— m-am simțit mai bine, parcă mi se 
luase o piatră de pe inimă. îmi ziceam : 
acum am timp să mă bucur de tot ce-mi 
poate oferi viața. Dar a trecut cîtva 
timp și iată că mă simțeam stingher, îmi 
lipsea ceva esențial. N-am putut să nu 
fac ceva pentru îmbogățirea cunoștințe
lor mele. M-am înscris la universitatea 
populară, la secția arfa filmului.

Dar colectivul? Care să fie locul și ati
tudinea fiecăruia în acest „echipaj" al 
atelierului, al uzinei ?

— Unii oameni — spunea un aii tînăr, 
Dumitru Zamfir — se ascund în spatele 
zicalei „nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe 
oala’ și vîslesc pe un lac liniștit. De ce 
să iau poziție față de un anumit nea
juns ? E adevărat, mai sînt unele ele
mente înapoiate care nu înțeleg să pri
mească principial critica. Trec la per
secuții. Am pățit și eu așa ceva. Mă gin-

lul de deservire al magazinului „Universal", 
să pună un accent mai mare pe educarea 
lucrătorilor, în așa fel încît aceștia să dove
dească în toate împrejurările o comportare 
atentă, politicoasă față de cumpărători și să 
asigure, totodată, o deservire mai rapidă. A 
fost adoptată, de asemenea, propunerea fă
cută ca magazinele de fierărie din Piața 
Mihai Viteazu și din str. dr. Petru Groza să 
fie închise în zile diferite ; măsura a intrat 
în vigoare la 1 aprilie, o dată cu trecerea la 
orarul de primăvară. în privința magazine
lor de pîine, s-a dispus repararea imediată 
a cîntarelor defecte, urmînd ca în orele de 
vîrf marfa să fie desfăcută de vînzătorii din 
ambele schimburi, pentru evitarea aglome
rărilor.

în același timp, O.C.L.-urile au fost în
drumate să ia măsuri pentru organizarea în 
toate sectoarele a unor vitrine atrăgătoare, 
unde mărfurile să fie etalate cu gust și pri
cepere. Cît privește sesizarea în legătură cu 
controlul obștesc, s-a reamintit O.C.L.-urilor 
obligația ce le revine de a respecta întoc
mai dispozițiile Ministerului Comerțului In
terior, conform cărora organizațiile și între
prinderile comerciale trebuie să informeze 
chenzinal comitetele sindicatelor întreprinde
rilor din care fac parte echipele de control 
obștesc asupra modului cum s-au soluționat 
sesizările înscrise în registrul de inspecție 
și control comercial de către aceste echipe".

„Gazeta învățămîntului 
și viața școlii"

In articolul cu acest titlu, apărut în „Scîn
teia" nr. 6533, se făceau unele observații și 
sugestii pentru îmbunătățirea conținutului a- 
cestei publicații. Intr-o scrisoare adresată

Marea sau lacul?
deam chiar să renunț la poziția comba
tivă pe care o adoptasem. Dar, pină la 
urmă, a învins conștiința. îmi place să 
lupt, să mă bat pentru lucru de bună 
calitate, pentru o întreținere corectă a 
utilajului, pent.-u întărirea disciplinei în 
muncă.

Așadar, „marea furtunoasă” înseamnă 
a trăi intens, a naviga îndrăzneț spre 
țeluri tot mai dificile, atît personale, cît 
și colective, a te bate pentru ceva, a 
declara război indiferenței, oboselii și

Desen de MIHU VULCANESCU

plictisului, a tinde spre desăvîrșire în 
muncă și în viață.

După cum se vede, uneori e bine să 
pornim și de la metafore. Nu de la me
tafore gratuite, seducătoare prin frumu
sețea lor abstractă, ci de la acele ima
gini vii menite să surprindă în chip plas
tic, Sugestiv, sensuri, concepții, senti
mente. Mai ales tinerii se simt atrași de 
asemenea imagini în care alegoria nu 
ascunde ideea, ci, dimpotrivă, o dezvă
luie și mai pregnant, dă aripi gîndurilor 
și fanteziei lor, căutărilor și curiozității 
lor.

Nu, nu pledăm pentru introducerea 
metaforei în activitatea organizațiilor de 
tineret, pentru un romantism cu orice 
preț, pentru poetizarea dezbaterilor edu
cative. Dar există un romantism auten
tic, înaripat, ce se degajă din pasiunea 
și însuflețirea cu care tinerii se îndreaptă 
către marile construcții ale epocii noas
tre, există o necontestată poezie a nă
zuințelor și a faptelor lor.

Am trăit în urmă cu cîțiva ani ceasuri 
de înaltă emoție parcurgînd rîndurile a 
zeci și zeci de scrisori adresate de ti
neri din toată țara conducerii combina
tului siderurgic de la Galați. Topografii 
abia măsurau terenul și bateau primii 
țăruși ai viitoarelor construcții, dar sute 
de tineri, de la excavaforiști și monfori 
la ingineri sau funcționari, uneori echipe 
și brigăzi întregi, cereau să lucreze pe 
marele șantier, să participe la greul în
ceputului.

Am cunoscut nu demult, într-o modes
tă baracă de șantier, un tînăr inginer 
pentru care expresia „a învinge mun
tele” nu mai era o simplă figură de stil. 
Păstra în sertar un plic cu fotografii, 
mărturii impresionante ale luptei împo
triva muntelui, o luptă dusă luni în șir 
de mineri și tehnicieni încercați. Dar oa
menii au ieșit victorioși, prin tunel vor 
frece apele Argeșului.

Ritmurile Romîniei socialiste au cu
prins în primul rînd tineretul, perspec
tivele largi ale economiei, dezvoltarea 
tehnicii și a științei au creat o mare for
ță de atracție spre calificare, speciali
zare, învățătură, spre marile realizări co- 
leqfjve ale poporului. Cu promoția aces
tui an, numărul inginerilor se va ridica

ziarului nostru se spune printre altele : „Ar
ticolul a fost analizat în ședința colectivului 
redacțional, care a apreciat justețea observa
țiilor și valoarea propunerilor făcute. Cu a- 
cest prilej, au fost stabilite o serie de măsuri. 
Astfel, s-au adăugat în planul de muncă teme 
noi la capitolele privind, predarea lecțiilor (în 
special de matematică și fizică), perfecționarea 
cadrelor didactice (informarea lor în vederea 
modernizării metodelor de predare), articole 
de etică profesională, materiale dedicate ca
drelor tinere. In colaborare cu direcția edu
cativă din Ministerul învățămîntului va fi 
publicat un ciclu de articole menite să o- 
rienteze mai concret activitatea diriginților. 
Vor fi înserate, de asemenea, articole și co
laborări privitoare la întărirea legăturii școlii 
cu familia, la educația morală a elevilor".

„Producția de legume 
se pregătește 
de pe acum"

In articolul cu titlul de mai sus, publicat în 
Scînteia nr. 6503, s-a criticat, printre altele, 
faptul că anul trecut în regiunea Suceava nu 
au existat decît suprafețe mici cultivate cu 
legume irigate, iar răsadnițe au fost insufla 
ciente. In răspunsul consiliului agricol regio
nal se arată că cele semnalate sînt juste. S-au 
luat măsuri în vederea asigurării unor supra
fețe corespunzătoare de răsadnițe și pentru 
amenajarea terenurilor în vederea irigării. 
Totodată, consiliile agricole vor sprijini coo
perativele agricole să asigure producerea u- 
nor sortimente de legume de vară și toamnă 
și prelungirea recoltării legumelor tîrzii, ceea 
ce va contribui la mărirea veniturilor din le- 
gumioultură.

la 85 000, față de numai 9000 în 1938. 
Numai în clasa a Xl-a a școlilor medii 
de cultură generală sînt îhscriși peste 
20 000 de tineri la cursurile serale și 
fără frecvență.

Cifrele dezvăluie profunde semnifica
ții, surprind un peisaj spiritual nou, orîn- 
duirea noastră dezvoltă. la oameni con
cepții noi, produce o modificare de e- 
sență a psihologiei, a idealurilor. S-au 
modificat și metaforele. „Marea-viață" 
nu mai reprezintă o forță potrivnică. 
„Dintre sute de catarge care lasă ma
lurile" toate au posibilitatea să ajungă 
la țărmul dorit, depinde doar de hotărî- 
rea, de vomfa și dîrzenia „navigatoru
lui". Unul dintre aceștia, Dumitru ■ Popa, 
pe care l-am cunoscut la „Semănătoa
rea", observa : „Avem condiții și pen
tru învățătură și pentru împlinirea altor 
năzuințe. Dar nimic nu vine de la sine*.

Intr-adevăr, există o dialectică a pro
gresului și dezvoltării, care presupune 
eforturi și aufodepășiri. Tocmai de aceea, 
tinerii, marea majoritate a tineretului 
nostru alege marea, „navigînd" sub a- 
ceeași unică stea polară — înalta etică 
a socialismului.

TEATRE : Teatrul de operă șl balet t 
Madame Butterfly (orele 19,30). Teatrul 
de stat de operetă: Tara surîsulul (orele 
19,30). Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Constructorul Solness 
(spectacol prezentat de Teatrul Național 
din Cluj — orele 19,30), (sala Studio) O 
femeie cu bani (orele 15,30), Să nu te 
joci eu dragostea 'orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Șeful sectorului suflete 
(orele 20) Teatrul „Lucia . Sturdza Bu- 
landra- (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Clipe de viață (orele 19,30), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii 
cuminte, Cristofor 1 (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : I.una 
dezmoșteniților (orele 19,30), (sala Studio): 
Sonet pentru o păpușă (orele 20). Teatrul 
Muncitoresc C.F.R. : Pădurea împietrită 
(orele 19,30). Teatrul .,Barbu Delavran- 
cea' (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Noaptea la drumul mare (orele 20). Tea
trul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoai (orele 15,30), Vulpile (orele 
19 30). Teatrul pentru copii (Str. Eremia 
Grigorescu nr. 24) : Harap Alb (orele 16), 
N-ați văzut dv. un tată ? (orele 20). Tea
trul evreiesc de stat : Croitorul ferme
cat (orele 20). Studioul Institutului de 
artă teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : 
Năzdrăvanul Occidentului (orele 20). Tea
trul „Țăndărică" (sala din Cal. Victoriei 
nr. 50) : Drumul piperului . (orele 16), 
(sala din str. Academiei nr. 18) : Băiatul 
și vîntul (orele 16); Eu și materia moartă 
(orele 20,30) Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy): Revista dragostei, 
(orele 20), (sala Victoria) : Aventurile

In stația Scaeți am fost tre
zit de-o forfotă. Au intrat 
în compartimentul meu mai 

întîi un purceluș, pe urmă o curcă 
un cocoș. După asta o damigea- 

nă cu dop de cocean de porumb. 
M-am speriat. M-am frecat la 
ochi și tocmai în momentul cînd 
mă pregăteam să trag semnalul 
de alarmă a apărut pe ușă și un 
om.

— Sînt cu mine dumnealor — 
îmi zice omul care era făcut 
cocă — beat adică. Vedeți ce 
animale inteligente, au intrat 
singure în compartiment... Știi 
ce i-am frecat ?

— Pe cine ai frecat ?
— P-ăia care i-am verificat, 

magazinul universal... Da’matale 
nu iei o gură ? Ia domnule cu 
damigeana, e un vin... sparge 
gura. Trei medalii a luat... Eu 
numai o damigeană am, că n-am 
mai găsit damigene goale. Dar 
știi ce i-am frecat ? Șase zile 
i-am ținut în inventar. Le-am 
găsit lipsă patru napolitane, 
300 de grame de halva, 8 caiele 
pentru potcovit caii, un batic, 
niște albăstreală de rufe și din 
inventarul fix al cooperativei o 
scafă... Le-am făcut proces ver
bal, domnule. La mine nu mer
ge cu „uite popa, nu e popa". 
Dar ia, tovarășe, o gură de vin, 
că mă supăr, zău na. Nu iei ? 
Să fie păcatul dumitale... După 
verificare i-am convocat pe toți 
la o ședință și, mamă, ce i-am 
mai frecat... Untul am scos din ei.

Unsprezece și cu Nicolae paișpe
Cu Nicolae Șaramet am fă

cut armata. La pompieri am 
făcut amîndoi. Eu la cine

matograful „Flacăra", el la „Fă
clia". In ziua cînd am fost 
lăsați la vatră (vatra stinsă, 
că eram la pompieri I), ne-am 
jurat ■ unul altuia ca în pri
mul concediu de odihnă după 
reîncadrarea în vechile noastre 
munci civile, să ne vizităm reci
proc. S-a brodit, nu știu cum, să-i 
fac eu prima vizită. El locuiește 
în comuna Bila (regiunea Bucu
rești, raionul Drăgănești}. Așa că 
m-am urcat în cursa de Alexan
dria, am coborît la Ghimpați și 
după cîțiva kilometri de mers pe 
jos, am ajuns la fostul meu frate 
de arme. Am fost primit cum nu 
se poate mai bine. Îmi propuse
sem să petrec cîteva zile cu el.

Știam din Scrisorile primite de 
la el că este directorul căminului 
cultural al comunei. Care va să 
zică, îmi făceam eu o socoteală, 
n-am șă-i aduc greutăți în mun
că. Am să stau cu el la cămin, 
să joc șah, șubah, ping-pong, o 
să asist la repetițiile de dans, de 
cor etc. Și chiar așa s-a și întîm
plat în prima zi.

După program, cum era și nor
mal, am mers acasă. Am băut o 
țuică, am mîncat din găina sa
crificată cu ocazia vizitei mele și 
tocmai în momentul cînd trebuia 
să trecem la vinul de regiune a 
bătut la fereastră paznicul sfa
tului.

— Tovarășe Șaramet, am pri
mit o notă telefonică. Mîine di
mineață trebuie să fiți la raion. 
Se ține un instructaj cu secreta
rii asociațiilor sportive din co
mune.

Prietenul meu și-a notat în- 
tr-un carnețel, a mulțumit paz
nicului și bineînțeles că atmos
fera sărbătorească s-a diminuat.

— Nu-i nimic Niculae, te duci 
la raion la instructaj și merg și 
eu cu tine. Vreau să cunosc și eu 
Drăgăneștiu... Ești și secretarul 
asociației sportive ? Ce discipline 
aveți?

— Păi avem echipă de fotbal, 
de oină, trîntă, șah. Eu sînt se
cretar.

-a bucurat foarte mult că 
l-am înțeles și c-o să-l în
tovărășesc la raion. In mo

mentul cînd începuse să-și aran
jeze servieta, a venit iar omul de 
la sfat.

— Tovarășe Șaramet, am mai 
primit o notă telefonică. Mîine 
dimineață e instructaj la raion 
cu propagandiștii. La opt să fiți 
acolo.

Șaramet și-a notat din nou și 
după aceea a început să mi se plîn- 
gă : „Amîndouă instructajele sînt 
la aceeași oră și nu știu la care 

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
unei umbrele (orele 20). Ansamblul ar
tistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : 
O carte despre frumusețe (orele 20). 
Circul de stat : Circus București (orele 
20).

CINEMATOGRAFE s Pădurea spînzu- 
raților — cinemascop (ambele serii) : 
Patria (10; 13,30; 17 ; 20,30), Feroviar 
(10,30 ; 13,45 ; 17 ; 20,30), Modern (9,30 ; 
13 ; 16,30., 20). Gaudeamus igitur : Re
publica (9.; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). Pa
risul vesel s Capitol (9.30; 11,45 ; 14; 16,15; 
18.30; 21), Floreasca (16; 18,15; 20,30). 
Bing-bang j Visul lui Tănase : Carpati 
(9,30: .11,45; 14: 16,15). Scaramouche —
cinemascop • Luceafărul (8; 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), București (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21) Excelsior (9; 11; 13: 15; 17; 19; 
21). Spărgătorul — cinemascop : Ciulești 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15), Miorița
(9,30; 11,45; 14: 16,15; 18,45; 21), Flamura 
(9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,45; 21). Armata
codobaturilor : Victoria (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30), Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15;, 
20.30). Zborul întrerupt : Central (10.30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,45). Tovarășii: 
Union (15; 18; 21); Buzești (15; 17,30; 20). 
Program pentru copil : Doina (orele 10
dimineața). Străinul — cinemascop
(ambele serii) : Doina (11,30; 16; 19,30),
Progresul (15,30; 19). Aventurile unul
tînăr — cinemascop : Timpuri Noi- <10;- 
12,45; 15,30; 18,15; 21). Un enoriaș ciudat:

Cultural (15 ; 17; 19; 21), Cotroceni (15; 17; 
19; 21). Elena din Troia — cinemascop : 
înfrățirea între popoare (10,30; 15,30; 18; 
20,30). Soții în oraș: Dacia (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,45: 21). Căpitanul Fracasse — 
cinemascop : Crîngașl (16; 18,15; 20,30). 
Ucigașii de femei : Festival (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), Grivița (9,45; 12; 14,15: 16,30; 
18,45; 21), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
O stea cade din cer — cinemascop : 
Unirea (11; 16; 18.15; 20.30), Ferentari (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Djura — cinema
scop : Tomis (9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . Un pumn de note : Flacăra (15; 17; 
19: 21). Mofturi 1900 : Vitan (16; 18,15;
20.30) , Viitorul (15; 17; 19; 21), Clne-I cri
minalul ? — cinemascop : Munca (14,30; 
16,30; 18,30; 20.30). Mă iubește, nu mă 
Iubește : Popular (15; 17; 19; 21). Vremea 
păgînilor : Arta (16; 18,15; 20,30). Strigătul 
Corlei : Moșilor (15,30; 18; 20.30), Colen- 
tlna (16; 18,15; 20,30). Misterele Parisului 
— cinemascop : Aurora (10; 12; 14; 18; 
18,15; 20.30). Cei trei mușchetari — cine
mascop (ambele serii): Cosmos (16; 19). 
Regina cîntecelor : Volga (9.45: 12; 14.15; 
16,30; 18,45; 21). Lira (10.30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Micul pescar — cinemascop : 
Rahova (16; 18,15; 20.30). Nevasta nr. 13 : 
Drumul Sării (15; 17,30; 20), Pacea (15,30; 
18; 20,15).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00- — Jurnalul 
televiziunii. 19,10 — Aventurile lui Tom

De azi dimineață îi țin în ședin
ță. Apropo de unt, poate nu poți 
să bei pe stomacul gol, am niște 
caș și...

N-a mai reușit să-mi explice 
ce bunătăți mai are, că a ador
mit. Și după ce a adormit a in
trat conductorul. Mi s-a adre
sat :

— Ia fă dumneata bine și 
plătește 25 de lei amendă.

— Pentru ce să plătesc amen
dă ?

— Plătești amendă pentru că 
în vagonul de persoane ai intro
dus animale domestice și oră
tănii...

— Dar nu sînt ale mele, sin- ' 
gurul bagaj pe care-l am e va- 
lijoara asta.

— Atunci ale cui sînt ?
— Ale omului ăsta care doar

me.
Conductorul s-a uitat mai bine 

la stăpînul orătăniilor și, împă
cat, a zis :

— Al Tovarășul inspector. Ne 
cunoaștem. Lasă că ne învoim 
noi.

A ridicat damigeana, a tras 
cîteva înghițituri zdravene și a 
pornit mai departe în revizie.

'mul meu s-a trezit auto
mat pe la Chitila. S-a dus 
și s-a spălat pe ochi, s-a 

pieptănat și cînd s-a întors m-a 
întrebat dacă n-am cumva un an
tinevralgic. Înainte de oprirea 
trenului la peron, mi-a zis :

— Am o mare rugăminte la 
dumneata, dar să nu mă refuzi, 
îți voi fi recunoscător toată via

să renunf, că amîndouă sînt inte
resante". Omul de la sfat a bă
tut din nou la fereastră. Se în
torsese din drum.

— Tovarășe Șaramet, era să 
uit. Mi-a spus tovarășul preșe
dinte că mîine dimineață, tot la 
raion, se va ține un instructaj cu 
responsabilii gazetelor de perete. 
Să nu uitați să vă duceți.

Niciodată nu l-am văzut pe 
prietenul meu Șaramet atît de a- 
bătut. Și am trecut cu el prin 
multe incendii.

— Ce să fac dragul meu, toate 
sarcinile pe care le am sînt foar
te importante, dar sînt prea mul
te. Nu știu cum să mă împart. 
Tocmai în momentul cînd mi se 
plîngea, s-a auzit un clopoțel de 
bicicletă, apoi niște strigăte :

— Șaramet, băi Șaramet I 
Șaramet a deschis fereastra și am 
auzit:

— Băi Șaramet, vin de la ra
ion. Mîine dimineață e Ședință 
cu secretarii organizațiilor de 
bază de la școli. Te prezinți la 
camera 4. Ai luat notă ?

S-a uitat la mine încurcat. Și 
cu o voce pe care nu i-am cunos
cut-o pînă atunci, a început:

— Tu poate că ai impresia că 
e o chestie regizată de mine. 
C-am aranjat-o eu ca să mă 
laud, să par în fața ta zmeul co
munei. Nu sînt zmeu. Sînt un om 
ca toți oamenii. Dar toți șefii de 
resoarte sportive, culturale și așa 
mai departe, ca să nu-și mai 
bată capul cu alegerea unui om, 
mă însărcinează pe mine. Și în 
comuna asta sînt zeci de tineri 
capabili și dornici să contribuie 
și ei la acțiunile noastre...

Ne-am culcat. A doua zi, cu 
noaptea în cap, am pornit 
amîndoi spre raion. Eu am 

rămas la bufetul de lingă sfatul 
popular în fața unei halbe 
cu bere. Mă uitam pe fereastră și 
strîrigedm pumnii pentru priete
nul meu. Să nu mă luați drept 
superstițios. Strîngeam pumnii ca 
nu cumva Șaramet să piardă 
vreun instructaj. A avut mare no
roc că a făcut armata la pompieri. 
Știți cum fugea de la un instruc
taj la altul ? Ca la două incendii 
simultane. Cînd a scăpat mi-a 
spus :

— Nu mi-a scăpat nici unul, 
numai că am capul...

Am intrat cu el intr-un maga
zin universal. A vrut să-și cum
pere o pălărie. N-a găsit pe mă
sura capului lui din ziua aia. 
I-am dat o sugestie.

— Vii și tu să-ți cumperi pă
lărie de la raion cînd n-o să mai 
ai atîtea instructaje. A renunțat. 
Ne-am dus la el acasă. Seara am 
căzut frînți amîndoi. Dar nu 

ța : ajută-mă să car toate astea 
pină la un „G?tax“ I — și mi-a și 
pus în brațe purcelul, curca, co
coșul și damigeana.

— Valiza dumitale o duc eu.
Luat prin surprindere, m-am 

pomenit coborînd din vagon 
încărcat ca un pom de iarnă.

El mergea în urmă cu servie
ta și valijoara mea. S-a urcat în 
primul „Getax", mi-a mulțumit 
foarte respectuos și ne-am des
părțit.

A doua zi de dimineață cînd 
m-am dus la serviciu, portarul 
m-a luat în primire:

— Vă duceți direct la șef.
— Da’ ce s-a întîmplat ?
— Nu știu.

-am prezentat la șef. Se 
uita la mine ca la o capră 
de tăiat lemne din material 

plastic.
— Te-am văzut ieri în gară. 

Al fost pe teren, nu 7 Frumos 
teren... De-aia țineai atît de 
mult să pleci în deplasare... 
Purcel... curci, cocoși,... damigea
na Bravo I

Ce puteam să-i explic ? Nu 
știu pe unde să scot cămăși. 
Domnule, dar pînă la urmă, îmi 
cade mie în mînă inspectorul 
ăla 1...

Vă rog frumos, dragii mei, 
ajutați-mă și dumneavoastră să 
dau de el. Îmi promltețl ? Mul
țumesc anticipat.

Dacă toată povestea asta se 
petrecea în vagonul 13 și nu în 
14, nu deveneam eu și supersti
țios ? Deveneam.

ne-am putut odihni. A început să 
vină iar paznicul.

Prima dată a venit cu următoa
rea convocare:

„Tovarășe Șaramet, mîine di
mineață la ora opt ai ședință în 
calitate de secretar al comisiei de 
împăciuire la sfat".

A doua oară :
„Tovarășul Șaramet, secretarul 

sindicatului comunal trebuie să 
fie mîine dimineață la tovarășul 
președinte".

A treia oară : A venit instruc
torul teritorial U.T.M.

— Tovarășul. Șaramet,. secre
tarul comitetului comunal U.T.M., 
mîine dimineață la ora opt, tre
buie,să țină o ședință, în legătu
ră cu... Cu ce n-am înțeles...

A patra :
„Toți membrii comisiei de tu

telă a sfatului popular, printre 
care se numără și tovarășul Șa
ramet, să fie prezenți la sfat mîi
ne dimineață, la prima oră, pen
tru discutarea unor probleme".

Afluența de convocări s-a 
sfirșit după primul cîntat al 
cocoșilor. La al doilea, pen

tru că nu mai puteam dormi, l-am 
trezit pe Șaramet:

— Măi Niculae, tu știi pentru 
ce am venit eu aici ? Știi că am 
făcut armata împreună la pompi
eri ? Am venit să țin un instruc
taj cu membrii comisiei P.C.I.

— O ținem mîine, la ce oră îți 
convine ?

— Și- în comisia asta ești ?
— Sigur că sînt.
— Culcă-te I Am glumit. Și 

chiar dacă erai, te scuteam. Ai, 
dacă nu mă înșel, vreo zece, dacă 
nu unsprezece responsabilități.

— Unsprezece.
— Iți mai trebuie una și faci 

duzina... Șaramet, dar am uitat 
să te întreb : Copii ai ?

— Am un băiat. E președinte
le detașamentului de pionieri, 
responsabilul gazetei de școală, e 
în comisia de trimitere în tabere, 
e în comisia de...

Aflați că n-am mai putut re
zista. M-am îmbrăcat și am ple
cat. Nici nu știu dacă mi-am luat 
rămas bun de la el, așa de zăpă
cit eram.

De dimineață eram la președin
tele Sfatului popular raional 
Drăgănești. Ii povesteam întim- 
plarea. In toiul discuției s-a des
chis ușa. In prag a apărut Șara
met.

— Tovarășe președinte, mă ier
tați c-ăm întîrziat. Am avut niște 
ședințe în comună... Unde se ține 
instructajul cu directorii cămine
lor culturale ?

Nu știu încotro l-a îndreptat 
tovarășul președinte. Pentru că 
eu am fost adus la București cu 
Salvarea.

Sawyer (II) — Un remediu pentru negi, 
19.45 — Pentru copil : „Povestiri pe... 
degete”. 20,10 — Filmul documentar : 
„Ultimul rol" — medalion dedicat crea
ției regretatului artist George Vfaca. 
20,50 — comici vestiți ai ecranului. 22.20 
— Muzică distractivă. Tn încheiere : bu
letin de știri, sport, buletin meteorolo
gic.

Cum va. fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 șl 13 aprilie. In țară t Vreme 
schimbătoare, cu cer mai mult no- 
ros. Vor cădea ploi locale la începu
tul intervalului. In nord-estul tării 
pe alocuri lapoviță. Vînt potrivit 
predomlnînd din est. Temperatura in 
scădere la început, apoi staționară 
Minimele vor fi cuprinse tntre mi
nus 2 și 8 grade. Iar rnaximele 
între 4 șl 14 grade. In București : 
Vreme schimbătoare, cu cer tempo
rar noros. Vor cădea ploi locale. Vînt 
potrivit, cu intensificări temporare 
din esț. Temperatura tn scădere 
ușoară.
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Cu secretari ai organizațiilor de partid din întreprin
derile orașului Brăila în jurul mesei rotunde

FORȚA VIE 
A MUNCII 
DE PARTID

Din experiența organizațiilor de bază în ținerea 
adunărilor generale

Recent, „Scînteia", în colaborare cu Comitetul orășenesc de partid Brăila, a reunit în jurul mesei 
rotunde cîțiva secretari ai unor organizații de bază din unitățile industriale ale orașului. Obiectul 
discuției — adunarea generală a organizației de bază — nu-i deloc nou. Dar însemnătatea problemei este 
cu adevărat deosebită.

Adunarea generală ocupă un loc central în viața de partid. După cum se știe, ea dezbate pro
blemele legate de înfăptuirea hotărîrilor partidului,contribuie la dezvoltarea democrației interne de 
partid, asigurînd fiecărui comunist dreptul de a participa Ia discutarea problemelor muncii de partid > 
este un mijloc eficient de educare partinică a comuniștilor, de antrenare a acestora la viața organizației, 
de mobilizare la lupta pentru realizarea pianului de stat, pentru progresul economiei. Ca organ condu
cător superior al organizației de bază, adunarea generală analizează și ia măsuri concrete privind atribu
țiile ce revin organizației de partid în exercitarea dreptului de control asupra activității desfășurate de ad
ministrație, în asigurarea rolului de conducător politic al organizației de partid în locul în care activează. 
Toate acestea scot in evidentă importanța deosebită a adunării generale în viața partidului. Dacă readu
cem acum această problemă pe prim-plan, în dezbaterea unui colectiv, facem aceasta cu scopul de a pro
mova, în continuare, experiența pozitivă, metodele de muncă verificate de practică și care trebuie si figu
reze pe agenda oricărui secretar de partid.

Așadar, cum se poate organiza, cu eficiența cea mai înaltă, adunarea generală a organizației 
de bază ?

Publicăm, în cele ce urmează, o sinteză a dialogului nostru.

Tema majoră
C. PRODAN: Propun să înce

pem cu una dintre cele mai impor
tante probleme — stabilirea temei 
pentru ordinea de zi a adunării 
generale. Și iată de ce. Știm bine 
că la alegerea temei mai persistă 
încă, pe alocuri, deficiențe prici
nuite uneori fie de o necunoaștere, 
fie de o apreciere insuficient de 
judicioasă a problemelor esenția
le. Consider că este bine să a- 
vem de la începutul anului un 
plan tematic de adunări generale 
bine întocmit, să știm dinainte ce 
vom discuta, ce vom soluționa îm
preună. E necesară această orien
tare.

A. POPESCU : Eirește, asta nu 
înseamnă că trebuie să ne ținem 

N. IONESCU — Combinatul de Industrializare a lemnului; S. FILIPOIU — uzina „Laminorul"; V. RADIȚA
— iabrica de confecții; V. DAFINOIU — uzinele „Progresul"

mecanic de ordinea adunărilor 
generale stabilită, ignorînd proble
mele ce n-au putut fi prevăzute cu 
luni înainte. Unele probleme capătă 
dintr-o dată prioritate, dezbaterea 
lor nu suferă amînare, așa se în- 
tîmplă în viață. Trebuie să știm să 
ne orientăm la vreme. îmi aduc a- 
minte de o întîmplare din care am 
învățat multe. In vreme ce colec
tivul nostru era serios preocupat 
de îmbunătățirea calității produ
selor, adunarea generală discuta cu 
totul altă problemă, așa aveam în 
plan. N-am sesizat la vreme di
recția principală a preocupărilor 
generale.

D. TOMA : Adevărat, trebuie să 
ne gîndim bine. Sînt 12 adunări 
generale într-un an. Se mai în- 
tîmplă cîteodată că atunci cînd fa
cem bilanțul, vedem că din aceste 
12 adunări generale unele sînt 
pentru dări de seamă, altele con
sacrate unor sarcini curente — 
în schimb, rămîn neanalizate pro
bleme importante, majore. Este 
bine să ne orientăm, de la caz la 
caz, în alegerea temelor, dar aici 
deosebit de necesară este și pers
pectiva. Ar fi nepotrivit să se ge
neralizeze excepțiile, stabilind pe 
picior, de la o lună la alta, proble
mele pe care să le discutăm în a- 
dunarea generală. S-ar pierde din 
vedere chestiuni esențiale. In ce 
ne privește, în stabilirea temati
cii adunărilor generale îmbinăm 
doi factori principali : orienta
rea generală, dată prin hotărîri și 
documente de partid — cu situa
ția concretă, cu specificul muncii 
din întreprinderea sau secția 
noastră.

C. PRODAN: Pentru a putea sta
bili tema cea mai indicată spre 
a fi dezbătută în adunarea gene
rală, trebuie să cunoști bine rea
litățile din întreprindere. De a- 
ceea noi cerem ca membrii birou
lui să participe la adunările gru
pelor sindicale, la consfătuirile de 
producție, la discuțiile cu aparatul 
tehnic și ingineresc. Cerem ad
ministrației, serviciilor tehnice 
și administrative, să ne in
formeze asupra stadiului îndepli
nirii principalilor indicatori ai pla
nului de producție, ne interesează 
în mod cu totul deosebit problema 
scurtării termenelor de execuție. 
La intervale regulate, de obicei 
lunar, analizăm observațiile și pro
punerile colectivului de valorifi
care a rezervelor producției — in
gineri, maiștri și muncitori cu o 
înaltă calificare. In felul acesta a

jungem să formulăm, pentru a- 
dunarea generală în pregătire, 
tema care este în deplină concor
danță cu preocuparea generală.

Vă relatez un caz. Conform pla
nului nostru tematic, trebuia să 
dezbatem în luna ianuarie proble
mele privind întărirea rolului 
maiștrilor ca organizatori și con
ducători direcți ai producției pe 
locul de muncă. Discutînd însă cu 
membrii și candidații de partid, cu 
conducerea tehnică a șantierului, 
am ajuns la concluzia că era mai 
nimerit să amînăm pentru luna 
următoare discutarea acestei teme 
și să dezbatem, în schimb, proble
mele legate de mobilizarea între
gului colectiv la îndeplinirea, din 
primele luni ale anului, a sarcinii 
de creștere a productivității mun
cii. In această direcție se semna
lau greutăți și era de datoria co
muniștilor să se sfătuiască asupra 

măsurilor necesare spre a urni lu
crurile din loc. Am procedat așa 
și am făcut bine, rezultatele au 
fost pozitive.

GH. VIOREL: La fel înțelegem 
și noi necesitatea de a interveni 
operativ în soluționarea unor pro
bleme actuale. La un moment dat, 
constatînd că numărul candidați- 
lor și al tinerilor membri de 
partid a crescut simțitor, cum e 
și firesc, am luat în dezbatere 
chestiunea dezvoltării muncii po
litico-educative în rîndurile „aces
tora, a formelor și metodelor po
trivite. Altă dată, adunarea genera
lă a avut ca ordine de zi analiza 
activității și îndrumarea organiza
țiilor de masă — sindicat și U.T.M. 
Vreau să subliniez că adunările 
noastre generale au o ordine de 
zi variată — e drept, producția, 
problemele economice în primul 
rînd, dar mai sînt și probleme in
terne de partid, organizatorice sau 
de altă natură, care ocupă un loc 
important în activitatea noastră.

N. IONESCU: Este un aspect al 
problemei. Sînt cazuri cînd biroul 
organizației de bază stabilește 
tema adunării generale în urma 
unor semnalări critice, a unei si
tuații create. Insă mi se pare mai 
firească cealaltă cale, anume 
cînd se iau din timp măsuri spre 
a preîntîmpina greutățile, cu alte 
cuvinte cînd se muncește cu per
spectivă.

REDACȚIA : V-am ruga, în le
gătură cu această chestiune, să 
vă referiți la experiența dumnea
voastră, să ilustrați această pă
rere printr-un exemplu.

— Să luăm, de pildă, adunarea 
generală pe care o pregătim acum. 
Vom analiza activitatea comitetu
lui sindical de secție privind dez
voltarea întrecerii pentru îndepli
nirea angajamentelor socialiste. 
Tema nu a fost impusă de o 
situație dificilă, care să prese
ze. Dimpotrivă, considerăm că 
ritmul îndeplinirii angajamente
lor anuale este normal, pro
mițător. Am hotărît, totuși, să 
dezbatem această chestiune în a- 
dunarea generală viitoare, pentru 
că între timp au apărut cîteva 
elemente noi. în primul rînd, des
coperirea unor rezerve interne, pe 
linia îmbunătățirii calității produ
selor; unele semnale critice în 
ceea ce privește ritmicitatea pro
ducției; apoi, folosind prilejul de
cernării insignelor de fruntaș în 
întrecerea socialistă, vrem să ex

tindem metodele și inițiativele dis
tinșilor, să determinăm comitetul 
sindical de secție la o activitate 
mai eficientă pe linia întrecerii. 
Această adunare generală va tre
bui să ducă de la o situație bună 
la una și mai bună.

REDACȚIA : Cum veți asigura 
ca această adunare generală, care 
va dezbate problemele ritmicită
ții, ale îndeplinirii angajamente
lor socialiste să aibă un pronun
țat caracter de viață de partid, cu 
alte cuvinte să nu semene cu o 
consfătuire de producție ?

N. IONESCU : Nu va semăna cî- 
tuși de puțin. Vom dezbate aceste 
probleme economice în lumina 
sarcinilor proprii muncii de partid, 
ne vom referi la forța de înrîurire 
a învățămîntului de partid, a mun
cii politice de masă pentru dez

voltarea conștiinței socialiste și 
creșterea simțului răspunderii per
sonale. Și vom lua hotărîrile co
respunzătoare.

0 analiză
științifică,
principială

V. DAFINOIU: Aș vrea să duc 
lucrurile mai departe. Bun, am a- 
les, în funcție de cerințele secției, 
de preocupările cele mai actuale, 
tema adunării generale. întreba
rea este: cum pregătim această a- 
dunare generală? Cum garantăm 
o dezbatere vie și interesantă, fi
nalizată în măsuri concrete, efi
ciente ?

Membrii biroului organizației 
noastre — vorbesc despre secția 
de osii montate de la uzina „Pro
gresul" — au ajuns, într-o vre
me, la concluzia că trebuia să dez
batem într-o adunare generală 
problemele privind calificarea 
muncitorilor. Aveam suficiente mo
tive s-o facem. întîi, mașinile nu 
erau folosite la randamentul lor. 
Chiar și această singură constatare 
ne îndreptățea să ne oprim asu
pra ridicării calificării. Dar nu ne 
puteam mulțumi cu ceea ce știam 
noi. Intr-o ședință de birou am 
stabilit un colectiv din 7 comu
niști, care să analizeze, timp de o 
săptămînă, tot ce se face și tot ce 
ar trebui să se mai facă pentru 
ridicarea calificării. In colectivul 
acesta au intrat cu deosebire 
maiștri, deoarece ei știu mai bine 
decît alții de ce anume au nevoie 
muncitorii de la mașini în buna 
lor pregătire profesională. Un 
membru al biroului, tehnician, a 
condus acțiunea colectivului; după 
o analiză temeinică, s-a întocmit 
un referat care a fost pus în dez
baterea adunării generale.

S. FILIPOIU: Aș avea o între
bare. Cum s-o înțelegem, dumnea
voastră aveți Un activ, un număr 
de oameni dinainte stabilit, mereu 
aceiași, care analizează diferitele 
situații și întocmesc referatele a- 
dunărilor generale?

V. DAFINOIU: Nu. Oamenii sînt 
alții de fiecare dată. Depinde de 
problema analizată. Am arătat: la 

ridicarea calificării, majoritatea 
celor din colectivul de referat au 
fost maiștri; la învățămîntul de 
partid, majoritatea propagandiști. 
De-ar fi vorba de folosirea tehni
cii noi, ne-am orienta de la în
ceput spre ingineri și inovatori cu 
deosebire. Ești competent, ai ce 
spune. Procedați altfel?

S. FILIPOIU : Nu, tot așa. Am 
vrut numai să ne verificăm. Nu
mind în colectivul care analizează 
situația și întocmește referatul de 
fiecare dată alți oameni, în func
ție de problema în discuție, antre
năm mai mulți tovarăși la viața de 
partid, facem ca referatele să nu 
semene între ele și să nu fie plic
ticoase. Nu-i un lucru secundar.

GH. VIOREL : Adevărat, mai sînt 
și referate care cuprind constatări 
generale ce se „potrivesc" oriunde, 
fără specific și fără adresă, vizînd 
toate problemele și în egală mă
sură. Se întîmpia și la noi. Era 
de ajuns să se stabilească tema și 
auzeai: îl punem pe cutare să ne 
trîntească un referat! In două zile 
e gata ! Ieșea ceva vag, din care 
nu aveai ce să apuci. Referatul sau 
darea de seamă trebuie să dega- 
je o atmosferă de lucru, un as
cuțit spirit critic și autocritic, să 
ridice probleme, să aducă propu
neri valoroase. Intr-un cuvînt, să 
avem ce discuta. De aceea și tre
buie ca referatul să fie întocmit 
de oamenii cei mai competenți și 
elaborat din vreme cu seriozitate.

REDACȚIA: Tovarășe Dafi
noiu, vorbeați mai înainte des
pre acel colectiv care a întocmit 
referatul privind ridicarea califi
cării. După alcătuire, referatul a 
fost discutat în biroul organiza
ției de bază?

V. DAFINOIU: L-am discutat. De 
altfel, întreagă analiză care l-a 
precedat s-a făcut sub conducerea 
biroului. Obișnuim asta de ani de 
zile. Grija noastră principală este 
ca referatul să asigure o cît mai 
largă bază de discuții. Noi l-am 
considerat un referat bun. Pentru 
ce ? Pentru analiza adîncă, știin
țifică pe care o face, pentru 
combativitatea lui. Nu se spune în 
ref erat ’că ț.ffiăi sînt' și lipsuri" sau 
că „unii tovarăși nu-și îndeplinesc 
sarcinile cum se cuvine", ci se 
precizează ce lipsuri sînt, unde a- 
nume și cine poartă răspunderea. 
Se referă la situații concrete și la 
oameni din mijlocul nostru, se e- 
vidențiază o experiență pozitivă. 
Critica justă, principială, deschisă, 
cu adresă directă, ridică nivelul 
dezbaterilor. Punîndu-se direct în
trebarea : cum explică maiștrii Gh. 
Damian, T. Pricop și alții slaba 
organizare a muncii de ridicare a 
calificării, să fi văzut participare 
la discuții 1 Propuneri multe și 
valoroase au ieșit la iveală în toiul 
discuției. Iată ce înseamnă să 
întocmim un referat ca lumea, cu 
toată răspunderea.

REDACȚIA : Ar fi util să se in
siste asupra mijloacelor și meto
delor folosite de acest colectiv 
în timpul investigațiilor sale, a 
analizei propriu-zise. Credem că 
interesează în mare măsură cum 
se ajunge să se propună, în refe
rat, modalitățile de îmbunătățire 
a muncii de partid — pentru că 
acesta este obiectul oricărei a- 
nalize.

V. RĂDIȚA : La noi în fabrică 
există o experiență bună. Trebuie 
să știi cu ce să începi. De aceea au 
loc la organizația de bază discuții 
cu un număr restrîns de tovarăși, 
mai mult un schimb de păreri. Se 
stabilesc astfel direcțiile cercetării 
noastre, sectoarele, problemele pe 
care să le luăm în atenție. Pe a- 
ceastă bază începe o largă consul
tare a oamenilor. Membrii colecti
vului merg în fiecare atelier, la 
orice loc de muncă, se sfătuiesc cu 
muncitorii fruntași în întrecere, cu 
maiștrii și tehnicienii, cu specia
liștii. Am introdus chiar și unele 
chestionare — cum a fost la ana
liza învățămîntului de partid : cum 
predă propagandistul, ce conside
rați că trebuie făcut pentru o în
țelegere mai bună a materialului 
predat, ce probleme vă interesează 
cu deosebire ? O formă de investi
gație, de cunoaștere. Sau invităm 
organizatorii grupelor de partid. 
Le cerem să discute în grupe și să 
aducă în referat partea lor de con
tribuție, observații critice și propu
neri, mai ales propuneri. Proce
dăm și la unele confruntări de pă
reri între colectivul unui atelier 
și altul, între o grupă de partid și 
alta sau între schimburi. Supunem 
cîteodată dezbaterii două soluții la 
aceeași problemă, să hotărîm îm
preună care este mai bună.

Colectivul de referat lucrează, 
de regulă, la organizația de bază 
după orele de program. Să știe 
membrii și candidații de partid 

După cum se vede, problema în discuție nu-i deloc nouă. Noi sînt 
poate unele metode și inițiative, noi sînt unele probleme pe care le 
ridică viața, construcția socialistă.

In munca de partid adunarea generală a organizației de bază 
constituie un moment de mare însemnătate, în cadrul căreia se ma
nifestă opinia colectivă, participarea vie a comuniștilor la rezolvarea 
problemelor de muncă și de viață.

Să tragem concluzii la acest dialog la masa rotundă e de prisos. 
Experiența împărtășită în cadrul discuțiilor nu constituie o rețetă. 
Munca de partid este o muncă vie cu oamenii, o forță care acțio
nează declanșînd resorturi și resurse inepuizabile. Să lăsăm pe oa
menii inimoși care o fac să aleagă, din experiența relatată mai 
sus, ceea ce se potrivește activității și specificului muncii întreprin
derilor unde lucrează.

unde să se adreseze. Așa ajungem 
să reflectăm în referat și în adu
narea generală poziția cea mai îna
intată, combativă și cu eficacitate.

Fermentul
unor dezbateri
vii, interesante

GH. VIOREL : Vreau să aflu pă
rerea tovarășilor prezenți aici în- 
trebîndu-i : ce alte metode folosiți
— în afara unui referat întocmit 
pe baza unei analize aprofundate
— pentru a stimula dezbaterile în 
adunarea generală ?

A. POPESCU: Metode sînt multe. 
Dar cel mai important lucru este 
ca referatul sau darea de seamă să 
fie — și noi ne străduim să fie, 
așa cum arătau și ceilalți tovarăși
— combative, să se adreseze di
rect oamenilor, nominal, să solici

ȘT. PETRICA — Combinatul de industrializare a lemnului ; S. CERNAMOREȚ — Combinatul de celuloză șl 
hîrtie ; D. TOMA — Șantierul naval; V. GOSPODIN — Uzina „Laminorul"

te pe alții să-și spună părerea, să 
promoveze experiența înaintată, să 
condamne practicile ineficiente și 
rutina. Pe scurt, este vorba de 
priceperea de a pune punctul pe 
i. Altfel decurge o dezbatere aco
lo unde se spun lucrurilor pe 
nume, unde se merge la cauze și 
la răspunderi, și altfel acolo unde 
se dau numai procente, date și 
concluzii cu caracter fesțivist. A- 
poi, am luat bunul obicei- ca în a- 
dunareâ generală, înainte de a in
tra în ordinea de zi propriu-zisă, 
să arătăm celor prezenți ce anume 
s-a făcut cu propunerile lor din 
adunarea anterioară. Cu altă ini
mă vorbește omul atunci cînd știe 
că a fost de ajutor, că s-a ținut 
seama și de cuvîntul lui.

V. RĂDIȚA : Da, este o metodă 
bună, verificată de 'practică. Așa 
procedăm și noi. Și încă ceva : 
antrenînd un număr cît mai mare 
de membri și candidați de partid 
la analiza care precede referatul 
sau darea de seamă, îi determi
năm totodată, în mod indi
rect dacă vreți, să se pre
gătească, să ia cuvîntul în a- 
dunare și să explice lucrurile, să 
aducă elemente și observații noi. 
Constituim colective foarte largi, 
uneori pînă la douăzeci de tova
răși. Mai practicăm și următoarea 
metodă : invităm la biroul organi
zației cîțiva oameni cu munci de 
răspundere în secție, fie el ingi
ner, maistru sau șef de echipă, 
și le spunem — uite, în adunare se 

va discuta și despre aspectul cu
tare de la locul dumitale de mun
că. Ar fi bine să iei cuvîntul. Pre- 
gătește-te, așteptăm de la dumnea
ta propuneri și soluții.

S. CERNAMOREȚ: Sigur că da. O 
astfel de punere în temă, de soli
citare directă și din vreme duce la 
ridicarea combativității și efica
cității adunărilor. Am început și 
noi să facem la fel și avem re
zultate bune. Tovarășul Dafinoiu 
spunea că ei dactilografiază refe
ratele în mai multe exemplare și 
le dau spre citire oamenilor cu 
cîteva zile mai înainte de aduna
re. Deci o altă metodă. Noi, atunci 
cînd materialul este gata, chemăm 
organizatorii grupelor de partid, îl 
discutăm împreună, iar ei se pre
gătesc să vorbească, antrenînd și 
pe alții, în problemele care vi
zează direct grupa de partid res
pectivă. Fără asemenea măsuri or
ganizatorice, pregătitoare, nu se 
poate. Unii se limitează doar la a 
anunța ordinea de zi și cu asta 
cred că au terminat. Puțină mun

că de pregătire depui, puține roa
de culegi.

V. DAFINOIU: Ar mai fi o com
pletare de făcut. Mai bine spus, o 
metodă pe care o supun atenției. 
La adunarea generală de acum, 
bunăoară, anunțăm tema celei vi
itoare. Facem o scurtă expunere, 
arătînd ce anume ne determină să 
discutăm problema respectivă. 
Pe urmă cerem oamenilor să 
propună pe cei ce vor alcătui 
colectivul care să analizeze situa
ția și să întocmească referatul. 
Este și o informare din vreme, dar 
și o sarcină dată de colectiv — 
fapt care, după mine, duce la 
creșterea simțului răspunderii 
personale.

REDACȚIA : Cum determinați 
pe cei care nu sînt obișnuiți să 
vorbească să ia totuși parte ac
tivă la dezbateri ? Printre ei sînt 
și oameni cu autoritate, care au 
ce spune.

V. RĂDIȚA: Da, este o proble
mă. Și încă destul de serioasă. U- 
neori, cînd te uiți în procesul ver
bal al adunărilor, vezi aceiași par
ticipant la discuții: iar Vasilescu, 

iar Popescu... E bine că sînt' ac
tivi, este rău însă cînd nu sînt ur
mați și de alții. Viața de partid se 
bazează pe o participare largă. 
Să-i antrenăm la analiză, la re
dactarea referatului sau dării de 
seamă, în comisiile de întocmire 
a proiectului de hotărîri.

Criteriul
de apreciere- 
eficiența

REDACȚIA : S-a întîmplat să 
discutați, în adunarea generală, 
de două ori aceeași problemă în 
cursul unui an ?
C. PRODAN: Nu-mi aduc aminte 

să se fi întîmplat așa ceva. După 
părerea mea o adunare generală 
bine pregătită trebuie să lămu
rească lucrurile pînă la capăt. Să 
se aplice întocmai proiectul de ho- 
tăriri și este de ajuns. Așa se ri
dică prestigiul organizației de 
bază, nu prin discuții nesfîrșite, 
prin vorbă de clacă. O dată și 
bine. La drept vorbind, important 
este în ce măsură adunarea gene
rală a determinat o schimbare po
zitivă în chestiunea discutată. Cred 

că nu greșesc afirmînd că crite
riul de apreciere nu este numărul 
adunărilor generale sau temele a- 
cestora, ci eficacitatea lor, ilustra
tă prin rezultatele obținute în 
urma aplicării hotărîrilor adoptate.

S. FILIPOIU: Sînt de părere că 
toată munca de pregătire, toată 
eficacitatea adunării generale se 
concretizează în proiectul de ho
tărîri adoptat. Dintr-o adunare 
bine organizată ai să scoți măsuri 
ca lumea. Și nu numărul acestor 
măsuri contează, ci conținutul și 
însemnătatea lor. Noi informăm de 
fiecare dată adunarea generală 
despre stadiul în care se află apli
carea hotărîrilor sale precedente. 
Sînt de părere că nu de hotărîri 
bune ducem lipsă, problema este 
seriozitatea cu care urmărim apli
carea acestora, controlul îndeplini
rii hotărîrilor.

REDACȚIA : Are cineva un 
plan de hotărîri ? Să-l supunem 
dezbaterii colective. Aveți dum
neavoastră ? Citiți-l.
V. GOSPODIN: Nu mai citesc in

troducerea. Este vorba de un plan 
de hotărîri întocmit în adunarea 
generală în care s-a analizat ac
tivitatea organizației U.T.M. Iată 
măsurile : 1. Biroul organizației de 
bază va îndruma și ajuta efectiv 
comitetul organizației de bază 
U.T.M. în planificarea muncii și a- 
legerea problemelor de analiză — 
răspunde tovarășul V. Gospodin ; 
2. In pregătirea materialelor de a- 
naliză, biroul organizației de bază 
va ajuta comitetul organizației de 
bază U.T.M. să pornească de la 
documente și hotărîri de partid. 
La ședințele de comitet în care 
se discută aceste materiale, va 
participa și un membru al birou
lui organizației de bază — răs
punde V. Gospodin ; 3. Biroul or
ganizației de bază va urmări ca 
toate adunările generale ale orga
nizației U.T.M. să se termine cu 
planuri de măsuri concrete, axate 
pe problemele de analiză din re
ferat...

V. RĂDIȚA : Un moment, tova
rășe. Iartă-mă că te întrerup,, dar 
ceea ce citești dumneata acum nu 
este un plan de hotărîri al organi
zației de bază. Nu este și nici n-ai 

să mă convingi. Sînt niște genera
lități.

S. FILIPOIU: Asta voiam să 
spun și eu. Nu numai că formu
lările sînt generale, mă refer chiar 
la ceea ce vizează aceste măsuri. 
Sînt sarcini permanente ale orga
nizației. de partid. Nu-i oare da
toria noastră să învățăm utemiștii 
cum să-și planifice munca, cum să 
aleagă temele adunărilor lor ge
nerale? Uite cum înțeleg eu un 
plan de hotărîri în problema dis
cutată : biroul organizației de bază 
va forma un colectiv din membri 
de partid care să prezinte, pînă la 
data cutare, un referat despre sti
lul de muncă, metodele și proble
mele cuprinse în planul de activi
tate al organizației U.T.M., făcîn- 
du-se, totodată, propuneri pentru 
îmbunătățirea muncii. Sau: în 
scopul ridicării activității organi
zației U.T.M. pe o treaptă su
perioară, biroul va analiza, pînă la 
data de cutare, felul cum membrii 
de partid care au sarcini pe linie 
de U.T.M. se achită de ele.

ST. PETRICA: îmi pare rău că nu 
am un plan de hotărîri. Am discu
ta la concret. Dar și așa pot să fac 
unele observații. De la tovarășii 
secretari și instructori al comite
tului orășenesc de partid și pînă 
la membrii comitetului de partid 
din întreprindere, toți ne-au aju
tat să întocmim planuri de hotărîri 
concrete, care sînt de competența 
organizației de partid. Voiam să 
spun că toate măsurile pe care 
le luăm în adunările generale tre
buie privite în lumina și la spe
cificul muncii de partid. Prin 
dezbateri șl mai ales prin hotărî
rile adoptate, avem grijă să nu ne 
substituim conducerii întreprinde
rii sau secției. Doar este vorba 
despre adunarea generală a orga
nizației de bază, nu de o consfă
tuire de producție. Cînd am dis
cutat problema ridicării calificării, 
unii tovarăși erau de părere să ne 
propunem și hotărîri ca aceasta: 
la sfîrșitul fiecărei lecții, maiștrii 
vor organiza demonstrații practi
ce etc. Vasăzică, iată-ne și în 
postura șefului de secție, trasînd 
sarcini administrative.

A. POPESCU: Adevărat. Trebuie 
stabilite măsuri și acțiuni proprii 
organizației de partid. Și acestea 
sînt: metodele de influențare poli
tică, de convingere a oamenilor : 
comuniștii să fie în primele rînduri, 
acolo unde este mai greu. Apoi e- 
xemplul personal, munca politică 
de masă, educarea comunistă a ti
neretului etc.

S. FILIPOIU: Și, bineînțeles, să 
existe din partea biroului organi
zației de partid un control per
manent asupra îndeplinirii sarci
nilor izvorîte din planul de hotă
rîri. E lucrul de căpetenie. La 
noi, doi-trei membri de partid și 
candidați informează adunarea ge
nerală despre felul cum și-au rea
lizat sarcinile de partid. Este bine 
așa. Cei care primesc sarcini noi 
să nu le ia cu ușurință.

Pagină realizată de
Ștefan ZIDĂRIȚĂ
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CUTEZĂTORII ÎNĂLȚIMILOR Insulele vulcanilor stinși
Do curînd, ziarele au anunțat 

doua evenimente, din care pri
mul reprezintă reușita unei mari 
performanțe, iar al doilea premise
le unei noi „aventuri înalte". A fost 
urmărită cu deosebit interes evolu
ția solitară a alpinistului italian 
Walter Bonatti pe versantul nordic 
al vîrfului Matterhorn din Alpi (4 482 
m). Pe un ger de minus trei
zeci de grade, după cinci zile de 
luptă îndîrjită cu gheața și stînca 
și după patru nopți petrecute agățat 
în corzi, Bonatti a reușit cea mai 
îndrăzneață ascensiune realizată în 
acest masiv muntos. Aproape si
multan cu această mare reușită, 
s-a anunțat că o echipă de alpi- 
niști japonezi au părăsit orașul Kat
mandu din Nepal pentru a în
cerca cucerirea unuia din cele mai 
înalte vîrfurl de pe glob — neatins 
încă — Lhotse Shar de 8 385 m. A- 
ceste două evenimente au readus 
în atenția publicului o preocupare 
și o disciplină, considerată impro
priu exclusiv sportivă, alpinismul.

De la respect și teamă 
la premiere alpine

Pentru popoarele primitive din 
cele mai vechi timpuri munții au fost 
locuri care au inspirat respect și 
teamă, iar imaginația oamenilor l-a 
transformat în lăcașuri ale zeilor. 
Cu scurgerea anilor, interese comer
ciale — și mai tîrziu strategice — 
au făcut ca marile bariere muntoase 
să fie abordate și străbătute. Cu
riozitatea, această minunată în
sușire a spiritului omenesc, i-a
împins pe oameni in afara trecăto
rilor cunoscute de milenii, făcîndu-i 
să se aventureze în lumea piscuri
lor necunoscute. Curiozității de or
din geografic t s-au adăugat apoi 
necesități legate de evoluția altor 
discipline științifice : de pildă, fi
zicianul Horace Bânâdict de Saus- 
sure, dorind să afle cît de mult 
coboară mercurul în tubul lui 
Torricelli o dată cu creșterea al
titudinii, a inițiat prima ascensi
une pe cel mai înalt vîrf din 
Europa, Mont Blanc (4 810 m). Esca
ladarea acestuia de către Jaques 
Balmat și Michel Gabriel Paccard. 
în anul 1786, a constituit actul de 
naștere a alpinismului.

Mont Blancului i-au urmat apoi 
celelalte piscuri ale Alpilor, mai 
joase dar nu mai puțin dificile, ul
timul și cel mai greu, Matterhornul, 
fiind biruit în mod dramatic, cu pre
țul a patru vieți omenești. In anul 
1865. O dată stîrnită, pasiunea pen
tru munte și alpinism nu s-a mai 
stins. După cucerirea vîrfurilor, a 
început să se pună problema atin
gerii lor pe alte căi : au fost 
escaladate noi creste și explorate 
noi versante ale masivilor muntoși. 
S-a născut astfel noțiunea de „pre
mieră alpină", adică de itinerar pe 
care nu a mai urcat nimeni. Și cum, 
în mod fatal, numărul de trasee este 
limitat, alpiniștii au început să-și 
croiască drum prin locurile cele mai 
inaccesibile și mai neverosimile, 
perfecționînd continuu ustensilele și 
tehnica de escaladă și, mai ales, 
educîndu-și calități morale și fizice 
superioare.

Cînd scriitorii 
sînt distrați

Multe dintre celebritățile cul
turii s-au bucurat și de faima 
unor oameni distrați. Numeroa
se exemple în acest sens pot fi 
găsite în literatură. Reproducem 
mai jos cîteva erori mai puțin 
cunoscute din operele unor scrii
tori francezi :

„Șaptezeci și cinci de iranci în 
monede a cite doi franci". („Ma
dame Bovary" de Gustave Flau
bert).

„E ora 11, repetă mutul”. („Pun
ga" de Honorâ de Balzac).

„Nu mai văd deslușit", zise bă- 
trîna oarbă". („Bâatrice" de Ho- 
noră de Balzac).

„O mină rece ca aceea a unui 
șarpe" („Rocambole" de Ponson 
du Terrail).

Erori care 
rezistă de secole

SPUNEM :
„Albinele culeg mierea din 

flori". în nici o floare nu se gă
sește miere, ci nectar, pe care 
albina îl transformă în miere 
printr-un proces chimic complicat 
care are loc în stomac.

„Struțul, în caz de primejdie, 
își ascunde capul în nisip". în 
caz de primejdie struțul fuge cît 
îl țin picioarele.

„Batista roșie înfurie taurul". 
O manta verde, neagră sau gal
benă l-ar întărită în aceeași mă
sură.

„Se poate încărunți peste 
noapte din cauza unor tulburări 
sufletești". O boală, o tulburare 
poate doar grăbi încărunțirea.

„Trăznetul nu cade de două ori 
în același Ioc". Vara, în timpul 
furtunilor, sînt cazuri cînd zgîrie- 
norii din New York sînt trăzniți 
în aceeași zi de mai multe ori.

Rezolvarea ultimelor „probleme* 
ale Alpilor a cerut o virtuozitate 
dusă la extrem, multă îndrăzneală 
și o excepțională rezistență fizică. 
Escaladarea peretelui nordic al Ei- 
gerului, peretelui nordic din Grand 
Jorasse și peretelui nordic al Matter- 
hornului sînt tot atîtea triumfuri ale 
omului, dobîndite cu prețul a nu
meroase sacrificii.

Alpinismul nu s-a oprit Insă nici 
aici. De la ascensiuni de vară între
prinse în grup s-a trecut la ascen
siuni solitare, apoi la ascensiuni de 
iarnă. Pentru ca, de curînd, Walter 
Bonatti, supranumit „alpinistul care 
se va întoarce totdeauna", să însu
meze maximum de dificultăți urcînd 
peretele nordic al Matterhornului, 
într-o ascensiune solitară de iarnă 1

Faptul că în Alpi sînt abordate 
trasee din ce în ce mai absurde este, 
pe de altă parte, și o consecință a 
disproporției dintre numărul și po
tențialul energetic al alpiniștilor și 
posibilitățile lor materiale de a vi
zita munți din afara continentului 
european, care își așteaptă încă 
cuceritorii.

196 de vîrfuri ale lumii
Printre munții care au atras cel 

mai mult atenția alpiniștilor sînt cei 
ai Asiei Centrale, datorită supre
mației absolute în ce privește alti
tudinile. Aici se găsesc toate cele 
196 de vîrfuri ale lumii de peste 
7 000 m, cît și ce! 14 giganți de pes
te 8 000 m. Pînă la începutul seco
lului nostru, nici unul din aceste 
piscuri nu fusese încă explorat. în 
1907 a fost cucerit primul „șapte- 
mlar", iar în 1950 primul „optmiar*, 
vîrful Annapurna din Himalaia. 
Ciomolungma (Everest), „vîrful lu
mii', a fost înfrînt în 1953, iar 
în 1964 ultimul din cei 14 uriași 
de 8 000 m, vîrful Shisha Pang-

înconjurate de junglă, ruinele masive ale templului din Angkor Wat 
(Cambodgia) sînt o mărturie a civilizație! Khmerilor din secolul al 

Xli-lea

A învins de
La clinica de chirurgie 

infantilă a Academiei de 
Medicină din Wroclaw 
(R. P. Polonă), a fost in
ternat un copil care a 
contractat, la vîrsta de 
două luni, o dublă pneu
monie purulentă. A in
tervenit criza și medicii 
au constatat moartea clini
că. In urma administrării 
unor injecții cu adrena-

lină in inimă, copilul a 
reînceput să respire. 
După 6 ore însă bătăile 
inimii 1 s-au oprit. Ma
sajul cardiac, oxigenul și 
alte mijloace i-au redat 
viața, dar după alte trei 
ore, micul pacient pre
zenta din nou moartea 
clinică. în aceeași zi, co
pilul a mai trecut de

...Mozart nu putea suferi sunete
le trompetei, Schopenhauer tremu
ra la vederea briciului, Rossini nu 
putea suferi umbra, fizicianul Car- 
danus avea aversiune față de ouă, 
iar savantul Schremck fa(ă de 
brînză 7 Acesta din urmă a și scris 
un tratat în limba latină intitulat 
„De aversione casei" („Despre a- 
versiunea fată de brînză").

...pasărea muscă este singura 
pasăre de pe glob care poate zbu
ra înapoi 7

...ascensorul a apărut la mijlo
cul secolului al XVII-lea 7 Saint 
Simon scria în memoriile sale că 
un oarecare Villager ar fi născocit 
„scaune zburătoare care, cu ajuto
rul unor contragreutăți, urcă și co
boară între două ziduri și opresc 
Ia etajul dorit".

...bondarul poate transporta greu
tăți de 300 ori mai mari decît pro
priul său corp 7 Dacă omul ar a- 
vea o asemenea capacitate, el ar 
putea să ridice cam 22 de tone.

...crocodilul nu „plînge" nici chiar 

ma, a fost atins de alpiniștii 
chinezi. Pînă la începutul anului 
1965 fuseseră urcați și 87 de „șapte- 
miari". Este un bilanț bogat al unei 
lupte de decenii, timp în care s-au 
întreprins peste 400 de expediții, 
s-au cheltuit averi și s-au pierdut 
numeroase vieți.

Cifrele nu spun însă totul despre 
această biruință. Ea presupune din 
partea alpiniștilor învingerea a nu
meroase dificultăți. Temperaturile 
scăzute, avalanșele, crevasele ghe
țarilor, rarefierea aerului și mai ales 
furtunile care se declanșează pe ne
așteptate, blocînd expedițiile, fac ca 
ori ce ascensiune himalaiană să fie 
o încercare la limita extremă a posi
bilităților umane. In asemenea 
condiții, cum a spus un mare alpi
nist himalaian, Eric Shipton, „lupta 
dintre munte și om nu mai cunoaște 
învinși și învingători ci numai su
praviețuitori". Sînt, din păcate, des
tule exemple în acest sens. O ava
lanșă a măturat în plină noap
te tabăra instalată la 7 500 me
tri, de la care alpinista franceză 
Claude Kogan intenționa să atace 
vîrful Cho Oyu, ce urma să fie 
primul „optmiar" atins de o femeie. 
Pe vîrful Batura, în 1959, toți cei 
cinci membri dispăruți ai unei ex
pediții anglo-germane au fost văzuți 
pentru ultima oară, prin binoclu, de 
către un vînător, urcînd spre vîrf; 
catastrofa a fost determinată proba
bil de o furtună dezlănțuită brusc. 
Marele alpinist Hermann Buhl a dis
părut pe muntele Chogollsa, lăsînd 
doar o urmă de pași ce se termina 
la o cornișă prăbușită.

„Climat cosmic'* 
pe pâmînt

Dar, în ciuda pericolelor, oamenii 
duc mal departe bătălia pentru cu
cerirea marilor vîrfuri, deoarece per

șase ori moartea
două ori prin această sta
re, iar după alte două 
zile, pentru a șasea oară, 
părea că viața a părăsit 
definitiv micuțul orga
nism. Medicii au reușit 
totuși să-l salveze și a- 
cum, la trei luni după 
dramatica luptă cu moar
tea, copilul se dezvoltă 
normal.

STIATIu *

atunci cînd e atacat cu gaze lacri
mogene, cum a procedat „din cu
riozitate" un vizitator al grădinii 
zoologice din Londra 7 Au plîns, în 
schimb, lucrătorii grădinii zoolo
gice și vizitatorii aflați pe lingă 
rezervația crocodilului ; polițiștii 
care l-au arestat pe „curiosul" ex
perimentator erau și ei cu ochii în 
lacrimi.

...balcoanele au apărut in anti
chitate ca adaosuri la edificiile for
tificate unde se pîndea apariția 
inamicului 7 Ele erau așezate de 
obicei deasupra porților, Ia intra
rea in cetate ; cu timpul, ele au 
căpătat atribute pur estetice.

...tiparul, vipera și ariciul pose
dă o imunitate naturală contra 
turbării 7 Acest lucru a fost dove
dit în 1926 de naturalistul francez 
M. Phisalix. 

formanța sportivă se îmbină aici cu 
interesul științific.

In afara cercetărilor clasice, de 
geologie, geografie, glacialogie, bo
tanică și zoologie, astăzi, cînd o- 
mul se pregătește să descindă pe 
alte planete, expedițiile din Himala
ia pot aduce date extrem de pre
țioase și în această direcție. 
In vederea unor viitoare zboruri 
cosmice este necesară încerca
rea pe durată lungă a omului și 
echipamentului la condițiile extreme 
de supraviețuire — aer rarefiat, ra
diație ultravioletă intensă, variații 
mari de temperatură. Or, aceste 
condiții sînt oferite tocmai de „opt- 
miarii" himalaieni, singurele insule 
de „climat cosmic" de pe pâmînt 1

Astăzi mai sînt în lume circa 110 
vîrfuri depășind 7000 m care nu au 
fost încă cucerite. Pentru ele se des
fășoară o adevărată întrecere inter
națională, în care sînt angajați în 
prezent sportivii din țările cu vechi 
tradiții in alpinism, cărora li se aso
ciază mereu alții noi.

In țara noastră, datorită con
dițiilor optime create, a crescut 
o generație de tineri alpiniști cu 
mari posibilități. Există experiență, 
dublată de o bogată documen
tație acumulată în acest dome
niu. O serie de probleme știin
țifice la care lucrează cercetători 
romînl sînt legate de realizarea unei 
expediții himalaiene. Nimic nu ne 
împiedică să fim și în acest dome
niu, ca în atîtea altele, la nivelul 
tehnicii mondiale.

Marcian BLEAHU
președinte al Comisiei Centrale 
de alpinism din U.C.F.S.
Sorin CIULLI
cercetător științific I.F.A.

Ascensiunea pe peretele nordic al 
muntelui Matterhorn. Itinerarul a 
fost desenat chiar de Walter 

Bonatti

Spre piscuri

CĂ...
...există un copac-busolă numit 

„pinul din Aleppo", după numele 
orașului din Siria în împrejurimi
le căruia este răspindit 7 El are 
10—15 m înălțime și coroana, în 
formă de umbrelă, este înclinată, 
ca și tulpina copacului, totdeauna 
spre sud.

...șira spinării cămilei este tot 
atît de dreaptă ca a calului 7 Co
coașa de pe spatele ei este forma
tă doar din grăsime.

...popoarele antice nu cunoșteau 
batista, iar persoanele cele mai 
distinse se serveau de mantale 
spre a-și șterge ochii sau nasul 7 
Mărturie în acest sens este o fres
că din vechiul Egipt în care poate fi 
văzut Agatocle. nobil din Alexan
dria, procedînd astfel la o adunare 
populară ; mai tîrziu, în Roma an
tică, s-au folosit bucăți de pînză

După o călătorie de trei 
zile de-a lungul țărmului 
estic al Africii, corabia ple
cată din Dar Es Salaam 
pătrunde in strîmtoarea Mo- 
zambicului. In depărtare se 
conturează un nor de cu
loare închisă, albăstruie. 
Este Karthala, vulcanul care 
domină Grande Comore, 
cea mai mare insulă din ar
hipelagul Comore situat în 
nord-vestul Madagascarului.

De pe pantele Karthalei 
se deschide o priveliște fan
tastică. Cimpuri de lavă ji 
văi presărate de zeci de 
vulcani stinși care-și des
chid gurile negre spre cer. 
Aceeași imagine înfățișează 
celelalte insule ale arhipe
lagului. De altfel, denumi
rea Comore (de la cuvîntul 
arab „camr“, care înseam
nă lună) nu este întâmplă
toare. Se spune că peisajul 
de aici se apropie de cel 
lunar.

Insulele Comore au o 
suprafață de 2 171 km p, 
din care Grande Comore

Vîrsta: 2000 de ani
^^biectele de porțelan sint ad- 
£ j mirate în lumea întreagă.

De-a lungul veacurilor por
țelanul chinezesc s-a bucurat de 
o faimă deosebită. Este interesant 
să răsfoim cîteva din filele istoriei 
sale.

Cu mai bine de 2 000 de ani 
in urmă, chinezii au obținut acel 
amestec de pămînturi, avind la 
bază kaolinul, numit mai tîrziu 
porțelan. Denumirea aceasta, a- 
doptată în Europa In seco
lul al XV-Iea, provine de la cu
vîntul italian „Porcellana" (scoică 
sidefie, strălucitoare și variat co
lorată).

încă din secolele VII—VIII e.n., 
în țara lor de obîrșie, porțelanurile 
au suscitat lirismul poeților prin 
finețea, strălucirea și sonoritatea 
pastei. Despre ceramiștii din re
giunea Honan se spunea că obți
neau un porțelan „albastru ca ce
rul, limpede ca oglinda, subțire ca 
hîrtia și cu o rezonanță ca a lamei 
de jad”. Amatorul de artă chinez 
cerea unei piese de porțelan o înal
tă calitate tehnică și artistică, care 
să-i mulțumească ochiul, auzul și 
simțul tactil.

Prețuirea de care s-a bucurat 
porțelanul in timpul prosperei pe
rioade T’ang (618—907) i-a făcut 
pe împărații dinastiei următoare. 
Sung (960—1276), a căror veselă 
era formată din piese de aur, jad

Cîndvs, avatarurile celor ce alergau după comori spre 
nordul continentului american au înflăcărat imagina
ra lui Jack London și au mișcat inima lui Charlie 

Chaplin. Citind cărfile sau privind imaginile filmelor ui
tăm că iluzoria goană după aur e posibilă și azi...

1965. Februarie. Pe ușa lui senor Oiveiro Odilon intră 
un garimpeiro, unul din acei brazilieni care și-au făcut 
din căutarea comorilor o profesiune. Garimpeiro Jandovil 
Medeiros a găsit sub pămîntul prăfos al fermei lui senor 
Odilon o bucată de cuarț.

Fermierul privește în bucata de cuarj ca Intr-un cristal 
fermecat : poate că aici e ascunsă bogăția pe care afîția 
visează s-o găsească peste noapte.

Cuarțul e una din materiile de neprețuit ale zilelor 
noastre. Mileniile au adunat în cristalul de sfîncă toate 
acele calități care-l fac de nelipsit în industria radioten- 
nică și cea optică, în cercetările științifice și chiar în pro
ducerea de energie.

Garimpeiro ațîță imaginația proprietarului : nu degeaba 
teritoriul pe care-i așezată și ferma lui se numește Crista
lina. în timpul celui de-al doilea război mondial aici se 
exploata cuarțul chiar la suprafața solului. Zăcămintele 
s-au terminat însă repede și viața în Cristalina a devenit 
opacă. Dar bucata aceasta de cuarț arată că zăcămintele nu 
au secat. Cristalina poate deveni mult visatul Eldorado, 
pămîntul de aur al anului 1965 I

Pentru fiecare căutător da comori profesionist, sărăcia, 
visele spulberate au creat sute, mii, zeci de mii de garim- 
peiros amatori...

1965. Martie. Zece mii de brazilieni populează cîmpul 
așezat nu departe de noua capitală a țării — Brasilia. 
Cuarțul a devenit un magnet al destinelor. Obiectele cele 
mai prețuite aici sînt cele care servesc la scormonit pă- 
mînful î o sapă, un tîrnăcop, un simplu drug de fier...

Zece mii de oameni sapă în pămîntul roșu ca un cre
puscul. Ei văd însă în această culoare un răsărit.

numită „Budarlum", și „orarum" 
pentru ștersul transpirației sau a 
gurii.

...cantitatea de căldură pe care 
o degajă corpul unui om care a- 
plaudă crește cu aproape 25 la 
sută fată de cea degajată în mod 
obișnuit 7 3 500 de spectatori care 
aplaudă emană o căldură suficien
tă pentru încălzirea a 40 de apar
tamente cu cîte 3 camere în de
cursul unei zile de iarnă.

...fiind cunoscută din antichita
te, cărămida a servit la construi
rea de case în Babilonia, Egipt, 
Grecia, Roma 7 în anul 114 s-au 
folosit cărămizi la construirea co
loanei împăratului Traian.

...terenul de fotbal al Universi
tății Purdue din Lafayette (statul 
Indiana, S.U.A.) a fost prevăzut 
experimenta! cu un sistem de în
călzire 7 Țevile se află Ia 15 m 
sub gazon și căldura emanată este 
suficientă pentru a preveni Înghe
țarea pistei, pentru a topi zăpada

1148, Anjouan, Mayotte și 
Moheh fiind mai mici. 
Populația Comorelor (ne
gri bantu, malgași, arabi) 
ajunge la 185 000 de lo
cuitori, cu o densitate de 
85,2 locuitori pe km p. In 
capitală, orașul Dzaoudzi, 
situat pe insula Mayotte, 
trăiesc 10 000 de oameni. 
Populația de astăzi a arhi
pelagului s-a format în ur
ma contopirii multor po
poare, deoarece pînă la des
chiderea canalului Suez pe 
aici treceau drumurile ma
ritime ce legau Europa, A- 
frica și Asia. La țărmurile 
arhipelagului ancorau vase
le arabilor, perșilor, euro
penilor, indienilor, chinezi
lor. Limba principală în 
arhipelag este suahili. Mai 
există însă numeroase dia
lecte, reprezentînd diferite 
graiuri bantu arabizate. Lim
ba religioasă și literară este 
însă cea arabă, în timp ce 
franceza este limba ofi
cială.

Datorită solului vulcanio

și climei tropicale, pe insule 
există o floră extrem de va
riată. Aici se obțin recolte 
mari de trestie de zahăr,

Arborele plinii

vanilie, cacao, banane, si
sal (din ale cărui fibre se 
confecționează frînghii și 
otgoane deosebit de rezis
tente). Se cultivă, de ase
menea, manioc, ananas, po
rumb și orez de munte.

Descoperite de arabi în 
secolul VIII, cotropite de 
portughezi opt secole mai 
tîrziu, insulele Comore au 
devenit posesiune franceză

și porțelan, să mute atelierele ce- 
ramiștllor in incinta palatului. După 
stingerea dinastiei Sung și după 
dominația mongolă Yuan (1276— 
1368), China a cunoscut o nouă pe
rioadă prosperă, aceea a dinastiei 
Ming (1368—1644). In anul 1369, lo
calitatea Dzingtățșăng din pro
vincia Kiang-si a devenit o adevă
rată metropolă a ceramicei, cu o 
mare manufactură imperială, In 
jurul căreia s-au grupat atelierele 
particulare.

Ceea ce caracterizează in linii 
mari porțelanul Ming este o extra
ordinară varietate, atît în forme cît 
și In decor. Noile tendințe ale 
epocii se manifestă în preferința 
pentru decorul pictat în albastru 
pe fond alb sau în diferite alte cu
lori și preocuparea constantă de a 
imagina noi și variate forme. Nu 
lipsesc însă nici piesele monocro
me, cele albe fiind foarte aprecia
te, ca de altfel și porțelanul de tip 
„celadon", care se caracterizează 
printr-o pastă dură și grea, acope
rită cu o glazură albastru-verzuie.

Exportul de porțelan a fost ma
siv, de-a lungul întregii dinastii 
Ming, manufactura de la Dzingtă
țșăng fiind înfloritoare pînă în 
secolul al XVIII-lea. In secolul 
al XV-lea, la curțile regale și prin
ciare europene au fost aduse 
ca daruri primele porțelanuri de 

ELDORADO 1965
Zece mii de oameni sapă fiecare pe parcela cumpărată 

din economii, din vînzarea brumei de avut, din împru
muturi.

Zece mii de oameni sapă într-o tăcere profundă. Ei 
nu-și îngăduie vreo exclamație nici cînd unul mai norocos 
găsește în adevăr cîte un cristal de cuarț. Necunoscutul 
de alături, sosit aici de la sute, de la mii de kilometri 
depărtare, a devenit dintr-odată un concurent...

Duminică turiști din Brasilia (orașul e atît de nou, dis
tracțiile sint atît de puține) vin să vadă cum se desfă
șoară pe viu o „goană după aur*. Aventura devine pentru 
unii spectacol...

Martie e sezonul ploilor. Mulți dintre căutători se îm
bolnăvesc de gripă. Gropile și galeriile săpate în pămîn
tul Cristalinei se prăbușesc, amenințînd să se transforme 
în morminte. Autoritățile sînt nevoite să ia măsuri. Crista
lele nu sînt nici pe departe afîtea elf se spera. în schimb, 
dezamăgirile...

1965. Aprilie. Un elicopter se rotește peste ferma lui 
senor Odilon. Căutătorii de cuarț au părăsit Cristalina lă
sînd în urma lor mii de gropi de culoare roșie. Pămînt 
cu răni.

De pe urma gropilor nu s-a îmbogățit cu adevărat decît 
proprietarul parcelelor. Unul din zece mii. Dar ceilalți?

Ziarele au anunțat că în altă parte a țării, în stalul 
Minas Gerais, au fost descoperite importante zăcăminte 
de antimoniu. Un nou Eldorado’65 î Atîta vreme cit există 
sărăcie, speranțe neîmplinite, nimic nu e exclus...

Cîndva orașul brazilian Manaus, ridicat în mijlocul plan
tațiilor de cauciuc, a fost și el un Eldorado. Proprietarii 
de plantații au înălțat aici case ale căror acoperișuri erau 
turnate în aur curat. Acum, Manaus este un oraș pustiu. 
Orice așezare omenească trebuie judecată nu după aco
perișurile, ci după temeliile sale.

Radu ȚIULESCU

și a face să crească iarba în ano
timpul geros.

...Dulce și Ruth Pantaleon, gemeni 
siamezi din Porto Rico (fotografia 
de mai sus) au o Inimă comună 7

în deceniul al 5-lea al se
colului trecut. In anul 1947 
ele au fost despărțite de 
Madagascar, obținînd auto
nomie internă. Relațiile 
feudale se mențin și în pre
zent. Poporul este ținut îfc 
întuneric, lipsit de drepturi 
politice. Este semnificativ 
faptul că pe insule au fost 
interzise partidele politice 
ale băștinașilor. Companiile 
străine care exploatează bo
gățiile insulelor stăpînesc 
aouă treimi din cele 103 000 
ha de pămînt fertil, dețin 
mijloacele de transport și 
controlează importul și ex
portul arhipelagului. Nume
roși indigeni lipsiți de pă
mînt s-au refugiat in Ma
dagascar.

Dar multe locuri ale ar
hipelagului sînt încă puțin 
cunoscute. Se poate spune 
— cum afirma un străvechi 
explorator — că despre Co
more se cunosc mai puține 
lucruri decît despre Lună.

Eugen IONESCU

tip „celadon*. Socotite la fel 
de valoroase ca pietrele pre
țioase, aceste vase erau Împodo
bite cu socluri și toarte de 
argint aurit. Nu este de mirare că 
țările europene au început să 
caute cu asiduitate secretul fabri
cării porțelanului. In 1708, chi
mistul Bfittger de la manufactu
ra regală din Meissen a descope
rit kaolinul și deci secretul fabri
cării porțelanului. Porțelanul chinez 
a influențat puternic, in ce pri
vește decorul, produsele manufac
turii Delft și ale celorlalte manu
facturi europene.

Gustul mereu crescînd pentru ce
ramica chineză a atins apogeul în 
societatea franceză a veacului al 
XVIII-lea. Intensificarea continuă a 
producției de porțelan chinezesc 
pentru a satisface cererea mereu 
mai mare din Europa a făcut 
ca, începînd din a doua ju
mătate a veacului al XVIII-lea, cali
tatea artistică a pieselor să înre
gistreze o scădere. Un reviriment 
puternic s-a înregistrat abia în zi
lele noastre, In China populară, 
care, preluînd moștenirea trecutu
lui, a adus din nou In arta cera
micii vigoare șl originalitate.

Alexandra ZIGURA
șef de sector la Muzeul de Artă 
al R. P. Romtne

Medici de Ia spitalul Houston (Sta
tul Texas, S.U.A.) au declarat că 
inima lor are cinci compartimente 
și că gemenii nu pot fi separat! 
decît cu prețul vieții unuia din ei.

...Arcul de Triumf din Paris, 
construit în cinstea trupelor victo
rioase ale lui Napoleon Bonaparte 
se află acum înconjurat de schele, 
deoarece se lucrează la curățirea 
sa 7 La începutul lunii mai, cînd 
Parisul va sărbători cea de-a 20-a 
aniversare a victoriei asupra na
zismului, el va trebui să-și reca
pete culoarea inițială.

...Șerpii care trăiesc în mîlul rln- 
rilor se orientează după cîmpul 
magnetic al Pămîntului 7 Zoologul 
american F. A. Brown, creînd un 
cimp magnetio artificial de aceeași 
intensitate cu a Pămîntului, a con
statat că șerpii își schimbau direc
ția ori de cîte ori se schimba di
recția clmpulu! magnetic.
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ȘTIRI CULTURALE BE PESTE HOT.K.RE

Pe întinsul țării
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

A ÎNCEPUT TURNEUL 
BALETULUI „HARKNESS"

Baletul „Harkness" din New York 
a prezentat aseară, în sala Pa
latului R. P. Romîne, primul spec
tacol în cadrul turneului pe care îl 
întreprinde în țara noastră.

Artiștii americani au interpretat 
un program alcătuit din baletele 
„Legenda elementelor", „Sărbătoa
rea cenușii", „Don Quijote", „Vre
muri de altădată".

Spectacolul s-a bucurat de succes.

PREMIERE

• Ieri seară, pe scena Teatrului 
Național din Craiova a avut loc pre
miera piesei „Othello" de W. Shake
speare. Spectacolul a fost pus în 
scenă de regizorul Călin Florian; 
scenografia: Mihai Tofan. în rolul 
titular: Vasile Cosma. Desdemona 
— Eva Pătrășcanu de la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale". în ce
lelalte roluri: Ion Pavlescu, Valeriu 
Dogaru, Lucian Albanezu, Nicolae 
Radu și alții.

• Teatrul de stat din Pitești a pre
zentat recent, în premieră pe țară, 
„Caniota" de E. Labiche. Regia: 
Constantin Dinischiotu; scenogra
fia : Elena și Laura Forțu; muzica: 
Emanuel Ionescu. Au interpretat: 
Dem. Niculescu, Ileana Focșa, Ion 
Focșa, Mioara Iatan, Nicolae Geor
gescu, Ion Bănceanu, Radu Corio- 
lan, Adrian Grigoriu.

EXPOZIȚII

• La Palatul culturii din Iași s-a 
deschis expoziția „Istoria gravurii 
italiene (secolele XVI—XIX)". Expo
ziția, organizată de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și care 
a fost deschisă și la București în ca
drul programului de schimburi cul- 
tural-științifice dintre R. P. Romînă 
și Italia, cuprinde peste 100 de gra
vuri. Ea va rămîne deschisă la Iași 
timp de trei săptămîni.

• Duminică, 11 aprilie, la Galeriile 
de artă ale Fondului plastic din 
str. Onești nr. 1 va avea loc deschi
derea expoziției de artă decorativă 
Aurelia Ghiață.

• La Galeriile de artă ale Fon
dului plastic din Bd. Magheru 
nr. 20 s-a deschis recent expoziția 
de gravură Hortensia Masichievici- 
Mișu. Expoziția cuprinde 50 de lu
crări cu o tematică variată.

• Pictorița Margareta Sterian ex
pune, în sala din Calea Victoriei, 25 
de lucrări în ulei realizate în ulti
mii ani.

Core»pondențâ din Atena

LOTO
La tragerea Loto din 9 aprilie 1965 

au fost extrase din urnă următoarele 
numere :

89 87 83 44 70 72 85 8 25 78. Pre
mii suplimentare : 28 86 3. Fond de 
premii : 827.570 lei.

DE LA CELULOZĂ 
LA LINĂ ARTIFICIALĂ

In peisajul industrial al Brăilei a 
apărut de curînd un nou obiectiv al 
industriei noastre chimice : Combi
natul de fibre artificiale. Celuloza 
obținută din stuful Deltei și din lem
nul de fag este transformată aici in
tr-o gamă variată de fibre artificiale, 
care înlocuiesc cu succes pe cele na
turale de bumbac și de lină. Din 
produsul de bază — lina artificială 
— în amestec cu fibre naturale sau 
în stare pură, se obțin stofe și trico
taje cu calități asemănătoare celor 
din fibre naturale. Fibrele de lînă 
artificială sînt rezistente la tracțiune 
și alungite, se pot vopsi într-o gamă 
largă de culori. Țesăturile realizate 
sînt neșifonabile și durabile.

Metamorfoza celulozei are loc în 
retorte și instalații închise. Reacțiile 
chimice sînt urmărite de la tablouri 
de comandă. Un singur operator chi
mist supraveghează procesul tehno
logic pe o întreagă zonă. Procesul 
de fabricație al linii este asemănă
tor cu cel al altor categorii de fibre 
artificiale.

O singură linie tehnologică — sînt 
în total șase — produce zilnic a- 
proape 20 tone fibre artificiale, ceea 
ce echivalează cu producția de lină 
de la circa 5 000 oi anual.

Întreprinderile textile din Brașov, 
Buhuși, Sibiu, Cisnădie și altele au 
și făcut cunoștință cu noul produs.

R. APOSTOL

MEDALII DE AUR 
LA COMARNA

La sediul cooperativei agricole 
de producție din Comarna, raio
nul Iași, există un mic muzeu în 
care sînt expuse, printre altele, 
trei medalii de aur alături de 
două de argint. Toate-s cîștigate 
de viticultorii de aici pentru 
strugurii de masă prezentați în 
cadrul concursurilor republicane 
și de peste hotare. Comărnășenii 
au 280 ha vie și aproape tot ati- 
tea de livadă.

Cu fiecare an, la Comarna se 
extind suprafețele cultivate cu 
viță de vie și pomi fructiferi. 
Pe terenuri altădată împînzite 
de spini și mărăcinișuri s-a plan
tat viță din soiuri superioa
re. Pe circa 100 ha de pe dea
lurile Stinca, Mocra și Bă- 
cioaia au fost amenajate terase 
pe care s-a și plantat viță pen
tru struguri de masă. In fiecare 
an viticultorii Comarnei conti
nuă această acțiune pe alte 
20—30 ha.

In aceste zile, lucrările în vie 
sînt în toi. întreaga suprafață a 
fost dezgropată, iar în momentul 
de față se efectuează tăierile, se 
leagă corzile la araci.

De sus, din vîrful dealului 
Propritura, am privit încă o dată 
găvanul Comarnei Am lăsat în 
urmă oameni harnici care vor 
obține cu siguranță noi medalii 
de aur, rod al priceperii lor.

M. CORCACI

100
DE IZVOARE

în comuna Sîncrăieni, din ra
ionul Ciuc, la numai trei km de 
la primele coline ale masivului 
Harghita, se găsește un teren 
mlăștinos, „borșaroșul", declarat 
monument al naturii. Pe harta 
hidrografică a acestei mici por
țiuni de teren sînt însemnate 
peste 140 izvoare de apă mine
rală, printre care este și binecu
noscutul izvor „Harghita". Cîte- 
va izvoare țîșnesc chiar din mij
locul albiei Oltului. Unul din ele, 
cel de la cotitura rîului, în apro
pierea malului sting, izbucnește 
cu atîta putere, încît ridică apa 
la înălțimea de 4—5 cm deasu
pra nivelului normal, chiar a- 
tunci cînd nivelul Oltului este 
mai ridicat. Gustînd apa rîului 
de lîngă izvor se simte bine gus
tul de borviz. Aici din cauza 
temperaturii mai ridicate a apei 
minerale rîul nu îngheață nici în 
timpul iernii.

Mlaștina „borșaroș", cu abun
dentele sale izvoare, mofete și 
craterul vulcanului stins din a- 
propiere, cu numeroasele ei 
plante rare a fost studiată de 
numeroși naturaliști fiind un 
punct de atracție deosebită pen
tru turiști.

L. DEAKI

S-a încheiat turneul de șah 
de la Mar del Plata

Totalizînd 12,5 puncte din 15 posibi
le, marele maestru argentinean Miguel 
Najdorf a cîștigat turneul internațional 
de șah de la Mar del Plata. Șahistul 
romîn Florin Gheorghiu a remizat în 
runda a 14-a cu Panno și l-a învins 
în ultima rundă pe Garcia, clasîndu-se 
pe locul 7 cu 9 puncte. Partidele Naj- 
dorf-Bolbocan, Stein-Panno, Averbach- 
Rosetto, din runda finală, s-au termi
nat remiză. Clasament: Najdorf 12,5 
p., Stein (U.R.S.S.) 11 p., Averbach
(U.R.S.S.) 10,5 p„ Benko (S.U.A.), Bol- 
bocan, Panno (ambii Argentina) cîte 
9,5 p., Florin Gheorghiu (R. P. Romî
nă) 9 p., Sanguinetti (Argentina) 8,5 p. 
etc. La turneu au participat 16 con- 
curenți.

Rezultate în „Cupa 
campionilor europeni"

BASCHET. — La Moscova s-a des
fășurat primul joc al finalei „Cupei 
campionilor europeni" la baschet (mas
culin) între echipele Ț.S.K.A. Moscova

și Real Madrid. Au cîștigat baschetba- 
liștii sovietici cu 88—81 (48—40). Re
turul va avea loc la 15 aprilie la Ma
drid.

VOLEI. — în primul meci al semifi
nalelor „Cupei campionilor europeni" 
la volei (feminin) echipa Dinamo Mos
cova a învins cu 3—0 (15—3; 15—13; 
15—3) echipa Levski Sofia. Al doilea 
joc este programat la 28 aprilie la Sofia.

Turneul de box 
de la Budapesta

în finalele turneului internațional de 
box de la Budapesta pugiliștii romîni 
au ocupat primul loc la trei categorii: 
C. Gruiescu (muscă), C. Niculescu (mij
locie mică) și H. Loew (mijlocie). în 
ultimul meci Gruiescu l-a învins la 
puncte pe Buidoszo (R.P.U.), C. Nicu
lescu pe Kun (R.P.U.) iar Loew prin 
K.O. pe Bednarek (R. S. Cehoslovacă). 
La celelalte categorii au ieșit învingă
tori sportivii maghiari: Papp (cocoș), 
Barani (pană), Gyula (semiușoară), Kajdi 
(ușoară), Gali (semimijlocie), Edech 
(semigrea) și Senassy (grea).

Agendă artistică
La Atena se vorbește cu interes 

despre noul teatru în aer liber de 
pe colina Licavit, a cărui construc
ție amintește de teatrele antice. A- 
cest lăcaș al culturii își propune 
să promoveze dramaturgia naționa
lă și să dea posibilitatea talentelor 
să se afirme în valorificarea boga
tei moșteniri culturale elene. Tea
trul care are 5 000 de locuri va fi 
inaugurat cu piesa „Antigona" de 
Sofocle, tradusă în limba greacă 
modernă de Ianis Ritzos.

în această săptămînă, concertul 
orchestrei simfonice de stat, la care 
și-a dat concursul pianistul romîn 
Valentin Gheorghiu, a dominat via
ța muzicală ateniană. Iată ce scrie 
ziarul „Imera" : „La cel de-al XX- 
lea concert al orchestrei simfonice, 
dirijat de Vavaianis, am ascultat 
muzică adevărată. Este vorba de 
„Variațiunile simfonice pentru pian 
și orchestră" de Frank, piesa exe
cutată de virtuosul romîn Valentin 
Gheorghiu. Această operă atît de 
dificilă în interpretarea ei a fost 
redată de solistul romîn mai mult 
decît frumos. Important este că el 
a pătruns în conținutul ei, lucru 
care nu este ușor întrucît compozi
torul belgian are un mod de expre
sie deosebit. Valentin Gheorghiu a 
fost aplaudat cu entuziasm".

Expozițiile continuă să atragă un 
numeros public. Un viu interes a 
trezit expoziția de fotografii „Romînia 
în plin progres", care zilnic este vi
zitată de sute de oameni. în sala 
expoziției, cunoscuta poetă Rita 
Bumi Papa a organizat o serată li
terară pe tema „Viața lui Emi- 
nescu". Poeta este și autoarea tra
ducerii în limba greacă a poeziilor 
lui Eminescu.

C. ALEXANDROAIE

Poziția guvernelor cipriot 
și grec față de raportul 
mediatorului 0. N. U.

NICOSIA 9 (Agerpres). — Gu
vernul cipriot a dat publicității o 
declarație în legătură cu raportul 
mediatorului O.N.U. în Cipru, Galo 
Piaza. „Guvernul cipriot, se spune 
în declarație, apreciază că cea mai 
mare parte a concluziilor mediato
rului O.N.U. abordează problema 
cipriotă într-o manieră constructi
vă, în special capitolul relativ la 
criteriile asupra cărora o soluție 
trebuie să fie fondată". Totuși, gu
vernul cipriot nu este de acord cu 
acea parte a raportului în care Galo 
Piaza recomandă o limitare a drep
tului la autodeterminare al poporu
lui cipriot în ce privește oportuni
tatea opțiunii sale pentru unirea 
cu Grecia.

în continuare, declarația subli
niază că „politica guvernului ci
priot rămîne aceeași : independența 
completă, dreptul la autodetermi
nare și protejarea drepturilor mi
norității turce". în încheiere, decla
rația consideră că „misiunea me
diatorului a fost utilă" și exprimă 
dorința ca ea să continue.

★

ATENA 9 (Agerpres). — La Ate
na a fost dată publicității o decla
rație oficială a guvernului grec pri
vind raportul mediatorului O.N.U. 
în Cipru, Galo Piaza. „Guvernul 
grec, se spune în declarație, se fe
licită pentru faptul că Galo Plaza a 
recunoscut dreptul fundamental al 
poporului cipriot de a hotărî el în
suși viitorul său fără nici un fel de 
limite impuse din exterior". Guver
nul grec, continuă declarația, re
afirmă politica sa vizînd indepen
dența totală și autodeterminarea Ci
prului prin salvgardarea drepturi
lor minorității turce, prin pacifica
rea insulei și continuarea misiunii 
de mediere a lui Galo Piaza.

Program competițional

La semănat 
cu toate forțele!

(Urmare din pag. I-a)

minoaselor, sfeclei de zahăr, florii— 
soarelui și al altor culturi.

O dată cu încălzirea solului, pe baza 
constatărilor făcute de specialiști, u- 
nitățile agricole trebuie să înceapă se
mănatul porumbului. Pentru ca a- 
ceastă lucrare să se poată executa în 
timpul optim este necesar ca întrea
ga suprafață de teren destinată aces
tei culturi să fie pregătită în cele 
mai bune condiții agrotehnice. In re
giunile București, Banat, Iași, Dobro- 
gea s-au făcut discuiri și cultivatii 
pe majoritatea suprafețelor care ur
mează să se însămînțeze cu porumb. 
Lucrarea trebuie continuată peste 
tot, în ritm intens, spre a se putea 
asigura un bun pat germinativ pen
tru semințe, împiedicîndu-se totodată 
pierderea apei din pămînt.

O deosebită atenție trebuie acor
dată respectării timpului optim de 
însămînțare a porumbului. Recoman
dările Institutului central de cerce
tări agricole, publicate recent în pre
să, stabilesc ca un indicator de bază 
pentru începerea semănatului tem
peratura solului la adîncimea de în
gropare a semințelor, care trebuie să 
se mențină, mai multe zile cgnsecu- 
tiv, la 8—10 grade. Cunoscînd situa
ția de pe teren, specialiștii trebuie 
să indice cu precizie cînd și în ce fel 
anume trebuie să se facă semănatul 
porumbului.

In această-perioadă, cînd Sînt de 
executat numeroase lucrări, este ne
cesar să se acorde cea mai mare 
atenție bunei organizări a muncii. In 
unitățile agricole au fost întocmite 
planuri de muncă în care s-a ținut

seama atît de suprafețele cît și de 
forțele de lucru existente. Dar, pe 
parcurs, pot interveni și lucruri noi, 
neprevăzute. De aceea, trebuie luate 
măsuri operative în vederea dirijării 
tractoarelor și mașinilor agricole pe 
acele terenuri pe care se poate lucra 
mai cu spor. In această privință, 
consiliile agricole sînt chemate să 
acorde un ajutor eficient, la fața lo
cului, cooperativelor agricole de pro
ducție. Mișcarea tractoarelor, de la 
unitățile care termină o anumită lu
crare la altele unde aceasta a întîr- 
ziat, trebuie să se facă cu cea mai 
mare operativitate. Aceeași atenție 
se cere acordată și remedierii even
tualelor defecțiuni care se ivesc în 
funcționarea mașinilor agricole, 
aprovizionării cu carburanți etc.

Recolta acestui an este condiționa
tă, într-o însemnată măsură, de acti
vitatea politică și organizatorică pe 
care o desfășoară, în aceste zile, or
ganele și organizațiile de partid pen
tru mobilizarea tuturor lucrătorilor 
din agricultură la executarea la timp 
și la un nivel agrotehnic superior a 
lucrărilor agricole de primăvară.

• Astăzi, de la ora 19, la ba
zinul acoperit Floreasca începe 
întîlnirea internațională de no
tație R. P. Romînă — R. S. Ceho
slovacă. Concursul continuă du
minică de la ora 18,30. In pro
gramul întrecerilor figurează 20 
de probe (masculine și femi
nine).

• Activitatea ciclistă continuă 
cu desfășurarea competiției pen
tru „Cupa Voința". Proba rezer
vată seniorilor (60 km.) se va 
desfășura astăzi de la ora 16 
de-a lungul șoselei București- 
Ploiești (varianta Buftea). Dumi
nică, de la ora 10 pe același 
traseu, este programată proba

de 100 km la care va participa 
și lotul republican pentru „Cursa 
Păcii".

o In cadrul pregătirilor echi
pei reprezentative de baschet 
masculin pentru campionatele 
europene de la Moscova, fede
rația romînă de specialitate or
ganizează în sala Fforeasca din 
Capitală „Turneul selecționate
lor". Astăzi de la ora 18 se vor 
disputa jocurile : Combinata Di- 
namo-Steaua — Lot R.P.R. II ; 
Combinata Rapid-Știința — Lot 
R.P.R. I, iar luni, de la ora 16, Lot 
R.P.R. I — Lot R.P.R. II și combi
nata Dinamo-Steaua — Combi
nata Rapid-Știința.

împotriva acordurilor
PHENIAN 9 (Agerpres). — în 

R.P.D. Coreeană și în Coreea de sud 
au loc mitinguri și demonstrații îm
potriva acordurilor semnate recent 
între Japonia și Coreea de sud. 
Muncitorii din întreprinderile pro
vinciei Hamgyung-ul de sud și ță
ranii colectiviști din provincia 
Hwanghai-ul de nord (R.P.D. Co
reeană) au participat la mitinguri 
în cadrul cărora s-au pronunțat îm
potriva acordurilor. Adunări asemă
nătoare s-au ținut, de asemenea, la 
atelierele căilor ferate din Wonsan, 
la întreprinderea piscicolă din Won
san, la uzinele textile din Kaesong 
și la întreprinderea piscicolă din 
Sinpo.

La 9 aprilie, studenții Universită
ții „Donggook" din Seul au parti
cipat la o demonstrație împotriva 
acordului japono — sud-coreean cu 
privire la pescuit.

★

TOKIO 9 (Agerpres). — Joi, nave 
pescărești japoneze au atacat o am
barcațiune sud-coreeană de același 
gen, în Marea Galbenă, provocîn- 
du-i avarii serioase. După aceea, 
navele japoneze s-au îndepărtat. 
Pescarii japonezi au declarat că 
au întreprins această acțiune în 
semn de protest împotriva acor
durilor recent încheiate la Tokio, 
care le știrbesc interesele. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Coreei de sud a protestat pe lîngă 
guvernul japonez, calificînd această

japono—sud-coreene
acțiune ca un „act de provocare", 
care „se poate răsfrînge asupra re
lațiilor dintre cele două țări". Tot
odată, autoritățile sud-coreene au 
cerut despăgubiri guvernului japonez 
pentru pagubele cauzate.

V I e n a

Funeraliile luptătorului 
din rezistență asasinat 
de neonaziști>

VIENA 9 (Agerpres). — Joi au 
avut loc în capitala Austriei fu
neraliile lui Ernst Kirchwager, 
membru al Partidului Comunist și 
luptător în Rezistență în timpul ocu
pației naziste, asasinat săptămînă 
trecută de către un student neona
zist. Mii de persoane au participat 
la ceremonia din Piața Eroilor, în 
cursul căreia mai mulți vorbitori 
au condamnat acțiunile elementelor 
neonaziste. Au participat vicecance
larul Bruno Pittermann, miniștri al 
guvernului austriac, primarul Vie- 
nei, Franz Jonas, candidat al 
Partidului Socialist la postul de 
președinte al republicii, membri ai 
Biroului Politic al Partidului Co
munist, conducători ai mișcării sin
dicale.

EȘECUL ALEGERILOR DIN CONGO

ClND MUNCA ESTE

(Urmare din pag. I-a)

tele unde se execută însămînțarea. 
Lucrîndu-se în felul acesta, semăna
tul s-a putut face înainte de terme
nul stabilit.

Desigur, în cîteva unități din raio- 
nui nostru s-au semnalat, în această 
perioadă, și unele deficiențe. La Me- 
reni, Osmancea, Cerchezu și altele, 
instruirea mecanizatorilor nu se fă
cuse temeinic din care cauză semă- 
nătorile S.P.C.-6 nu erau folosite la 
întreaga lor capacitate ; la coopera
tivele agricole de producție Limanu 
și Tătaru pregătirea terenului pen
tru însămînțare se făcea într-un 
ritm mai lent etc. Dar, deoarece 
membrii consiliului agricol raional 
se găsesc permanent pe teren, aces
te lipsuri au fost înlăturate.

în raion s-a acordat o deosebită 
atenție executării unor lucrări de 
bună calitate. O dată cu desprimă- 
vărarea, pentru păstrarea apei în 
EO1 _ mai ales ținînd seama de con
dițiile pedoclimatice din zona în care 
ne aflăm — am început lucrări de 
întreținere a ogoarelor pe care le-am 
repetat de mai multe ori pînă la'în-

sămînțare. La data începerii semă
natului, întreaga suprafață era pre
gătită de cîte 2—3 ori prin discuire 
și grăpare. Pe toate cele 25 000 ha 
pe care vom însămînța porumb s-au 
efectuat lucrări de întreținere, pe 
care le vom repeta pînă la însămîn
țare. Am asigurat, de asemenea, în
treaga cantitate de sămînță și au 
fost instruiți mecanizatorii și mînui- 
torii de agregate. Consiliul agricol 
raional, cît și inginerii din coopera
tivele agricole de producție urmă
resc temperatura în sol pentru a în
cepe semănatul porumbului îndată 
ce condițiile vor permite acest lu
cru.

★
Este bine ca și celelalte raioane 

din regiunea Dobrogea, unde lucră
rile sînt mai întîrziate, să învețe din 
experiența cooperativelor agricole 
din raionul Negru Vodă.

Să fie folosită deplin 
capacitatea tractoarelor
(Urmare din pag. I-a)

Luduș, etc. se putea face mai mult 
în privința pregătirii terenului și 
executării semănatului. Datorită 
slabei organizări a muncii în a- 
ceste cooperative agricole de pro
ducție lucrările se desfășoară ane

voios. Principala cauză a rămînerii 
în urmă este nefolosirea întregii ca
pacități a tractoarelor. Unele din ele 
s-au și defectat, iar altele stau la 
sediile brigăzilor de mecanizatori. 
Zilnic, la sediul brigăzii de trac
toare din Săbed, raionul Tîrgu Mu
reș, sînt cîte 3—4 tractoare nefolo
site din care cauză nu s-a putut 
efectua în întregime pregătirea te
renurilor și nu a început nici se
mănatul sfeclei de zahăr. în dimi
neața zilei de 7 aprilie din 12 trac
toare 11 se aflau la sediul brigăzii, 
deși cu o zi în urmă s-au stabilit 
lucrările care trebuiau executate 
începînd de la orele 6 dimineața. 
Explicația ? Mașinile nu au fost 
puse la punct, iar la mai multe 
tractoare lipseau cablurile pentru 
cuplarea grapelor. S.M.T. Tîrgu 
Mureș nu s-a interesat de piesele 
solicitate.

Din ultima situație a Consiliului 
agricol regional rezultă că pînă în 
prezent în cooperativele agricole de 
producție s-au însămînțat 26 500 ha. 
Fruntașe la aceste lucrări sînt ra
ioanele Luduș și Reghin. Față de 
posibilitățile lor sînt rămase în 
urmă raioanele Odorhei, Tg. Mu
reș, unde semănatul sfeclei de za
hăr s-a realizat doar în proporție 
de 25—29 la sută.

Pentru grăbirea lucrărilor agri
cole de primăvară este necesar să 
se acorde mai multă atenție folo
sirii din plin a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Dacă ne-am lua după aparențe 
desfășurarea alegerilor organizate 
de Chombe în Congo ar merita să 
fie comentată de un umorist. Totul 
se desfășoară ca într-o comedie : 
urnele sînt umplute dinainte cu bu
letine, fraudele se țin lanț etc., etc. 
Dincolo însă de aceste aspecte de 
suprafață este vorba despre eveni
mente cu profunde semnificații.

Intervenția puterilor imperialiste 
în Congo cu scopul de a jefui în 
continuare fabuloasele bogății ale 
acestei țări și de a o folosi ca pe 
un cap de pod împotriva mișcării 
de eliberare a împiedicat și îm
piedică poporul congolez să pă
șească pe drumul deschis odată cu 
proclamarea independenței, sub con
ducerea eroului său național Patrice 
Lumumba. Prin jocul acelorași forțe 
la cîrma țării a fost înscăunat Chom
be. Nici poporul congolez, nici ma
joritatea țărilor africane nu vor să-I 
considere pe acest om de casă al 
monopolurilor ca un reprezentant a) 
Congoulul. Aceste fapte au reieșit 
pregnant în numeroase ocazii, cu
noscută fiind printre altele exclude
rea lui Chombe de la conferința de 
la Cairo a țărilor neangajate.

Tocmai în încercarea de a-i cîrpi 
prestigiul și de a prezenta guvernul 
său sub eticheta legalității a fost 
pusă la cale această mascaradă a 
alegerilor de la care au fost exclu
se însă forțele patriotice care luptă 
pentru o independentă reală a țării. 
Pe o suprafață de aproximativ 
800 000 km p cu o populație de 7 
milioane locuitori nu pot avea loc 
alegeri întrucît... acest teritoriu este 
controlat de insurgenți.

Avînd ca obiectiv prestabilit „le
galizarea" regimului lui Chombe, 
împiedicînd exprimarea adevăratei 
voințe a poporului congolez, „ale
gerile" s-au transformat într-o mas
caradă. La Leopoldville scruti
nul a decurs, după cum a 
apreciat un ziar occidental, în
tr-o „monumentală zăpăceală", 
ceea ce a dus pînă la urmă 
la suspendarea lor. Același lucru 
s-a întîmplat la Coquilhatville și în 
provincia centrală. Citînd surse 
bine informate agenția France

Presse transmite că „numeroase 
plîngeri au fost depuse de mai 
multe personalități politice în le
gătură cu desfășurarea alegerilor 
în provinciile Kwilu, Kwango, Congo 
mijlociu, regiunea lacului Leopold
ville". Motivul: fraudele electorale. 
De altfel și fără aceasta, eșecul e- 
lectoral al lui Chombe este evident.

Incercînd să scuze haosul ce 
domnește în aparatul de stat 
congolez, ziarul din Leopoldville 
„Le Courrier d’Afrique’ a publicat 
un comunicat în care se afirmă nici 
mai mult nici mai puțin că „unele 
țări africane ostile guvernului con
golez ar fi amestecate în sabotajul 
electoral*. Culmea 
este, însă, că ————
printre țapii ispă
șitori invocați se 
găsesc și trei per
soane de origină 
belgiană, cu înalte funcții în apara
tul de stat congolez, care au spri
jinit întotdeauna pe Chombe.

în condițiile create de Chombe și 
de protectorii săi în Congo, aceste 
așa-zise alegeri nici nu puteau lua 
o altă țurnură. înainte de a ocupa 
fotoliul ministerial, actualul șef al 
guvernului de la Ldopoldville de
clara : „Alegerile fără amnistie n-ar 
fi decît o sumbră mascaradă. Dacă 
amnistia nu va fi proclamată și 
dacă poporul nu va putea deci să 
se pronunțe în favoarea oamenilor 
săi, alegerile nu vor servi la nimic, 
iar dificultățile politice congoleze 
vor continua. Aceasta este absolut 
sigur. Trebuie să fii orb să nu vezi 
aceasta". Acum însă Chombe n-a 
mai vrut să vadă aceasta și, desi
gur, nu din cauză că i-ar fi slăbit 
vederea de la venirea sa în fruntea 
guvernului de la Lăopoldville.

In primul rînd amnistia preconi
zată a fost de scurtă durată, dezvă
luind falsitatea intențiilor. An
toine Gizenga ca și numeroși 
alți lideri politici congolezi elibe
rați la venirea lui Chombe, au fost 
arestați din nou la scurt timp după 
aceasta. Cît privește reconcilierea 
promisă. Chombe a renunțat de 
mult la ea, declarînd că nu are de

gînd să trateze cu reprezentanții 
mișcării de eliberare, ci, dimpotri
vă, va pacifica Congoul prin bine
cunoscuta lui metodă, adică prin 
forța armelor, sprijinindu-se pe 
mercenari. „Politica de recrutare 
a mercenarilor, scrie revista 
„Jeune Afrique", dă rezultate con
trare celor scontate de Chombe... 
In interior răsculații intensifică lup
ta și controlează din ce în ce mai 
mult teren. în exterior majoritatea 
țărilor denunță metodele lui Chom
be'. După cunoscuta operație de la 
Stanleyville împotriva răsculaților, 
Chombe declara : „în cîteva ore 
vom fi în măsură să anunțăm sfîr- 

șitul revoltei din 
Gongo". De atunci

COMENTARIUL ZILEI au trecut mai bine 
de patru luni și 
mișcarea de elibe-
rare n-a putut fi 

înfrîntă. Din această cauză la Bru
xelles și Washington s-a luat în con
siderare sporirea sprijinului acordat 
lui Chombe. In acest sens au avut loc 
în capitala belgiană tratative între 
ministrul de externe Spaak și Harri
man. Sesiunea din ianuarie a Con
siliului N.A.T.O. a avut printre alte
le același obiectiv.

Numeroși oameni politici afri
cani și-au exprimat îngrijorarea în 
legătură cu evoluția problemei con
goleze care vizează și țările veci
ne, deoarece Congo, prin poziția 
sa geograiică, este folosit de puterile 
imperialiste drept cap de pod 
pentru stăvilirea mișcării de e- 
liberare din Africa. „Proiectele 
inspirate de imperialiști, a declarat 
președintele Ghanei, Kwame Nkru- 
mah, sînt într-un stadiu avansat în 
vederea răsturnării guvernelor din 
Congo (Brazzaville), Uganda, Tan
zania, Sudan, Kenya și alte țări. Eu 
prevăd, a declarat președintele 
Nkrumah, o perioadă de mare pri
mejdie pentru Africa". Această pri
mejdie este evidentă dacă avem în 
vedere poziția acceptată de unele 
țări la recenta conferință a Orga
nizației comune africane și malga- 
șe de la Nouakchott, unde o serie 
de reprezentanți africani au susținut

punctul de vedere americano-bel- 
gian cu privire la Congo. Intr-un 
interviu, Gaston Soumialot, unul din 
conducătorii forțelor insurecționale 
congoleze, declara că această po
ziție a fost adoptată în urma mane
vrelor care tind să divizeze Africa. 
Este semnificativ în acest sens, a 
declarat Soumialot, că în zilele 
conferinței se afla în capitala Ma- 
uritaniei Rotschild, consilierul minis
trului de externe belgian.

într-o analiză consacrată situației 
din Congo, „Le Monde" scrie că 
„climatul revoluționar este întreți
nut prin condițiile sociale și politi
ce create de evenimentele surveni
te din 1960 încoace". Este vorba, 
arată ziarul parizian, de „prolifera
rea șomajului, diminuarea constan
tă a nivelului de viață al popu
lației, degradarea continuă a pute
rii de cumpărare". La acestea tre
buie adăugate desigur corupția 
endemică a aparatului de stat și 
persecuțiile politice care umplu 
închisorile cu patrioți.

Față de desfășurarea evenimen
telor, programul adoptat anul tre
cut de către Comitetul național de 
eliberare capătă o importanță deo
sebită. Acest program prevede : 
restaurarea suveranității Congou- 
lui, recucerirea independenței na
ționale ; restabilirea libertății și 
democrației ; înapoierea bogățiilor 
țării poporului și formarea unui gu
vern național. Pe plan extern pro
gramul preconizează o politică in
dependentă pentru promovarea pă
cii și unității africane, avînd la 
bază lupta împotriva imperialismu
lui și neocolonialismului. Conducă
torii diverselor curente din rîndul 
forțelor insurgente au hofărît să se 
întrunească în curînd la Cairo în 
vederea coordonării mișcării de eli
berare. Această întrunire, în vederea 
căreia la 6 aprilie a început o re
uniune pregătitoare, poate avea o 
mare importanță pentru dezvolta
rea ulterioară a mișcării congoleze 
de eliberare.

Augustin BUMBAC
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PESTE HO TARE
Să înceteze acțiunile agresive 
ale S. U. A. în Vietnam!
Corespondența din Roma

MESAJUL
Un nou atac împotriva R. D. Vietnam

DE LA FLORENȚA
Un ecou puternic are în Italia 

hotărîrea adoptată zilele trecute de 
consiliul municipal din Florența 
prin care populația este chema
tă să-și ridice glasul de protest îm
potriva bombardamentelor barbare 
și folosirii gazelor de către S.U.A. în 
Vietnam.

Votul consilierilor municipali din 
Florența este important și prin fap
tul că alături de comuniști, de socia
liști și socialiști din P.S.I.U.P. s-au 
aflat și reprezentanți ai partidului 
democrat-creștin. în fruntea acestor 
consilieri cităm pe fostul primar, 
prof. Giorgio La Pira, cunoscut mili
tant pentru promovarea păcii și 
înțelegerii între popoare. Socia
listul Lelio Lagorio, actualul primar 
al Florenței, ne spunea că dincolo 
de apartenența la un partid sau altul, 
dorința de pace este un sentiment 
puternic, care unește populația flo
rentină, în numele căreia consilierii 
municipali au lansat apelul la înce
tarea intervenției străine în Vietnam. 
Prezent la convorbire, La Pira s-a 
declarat întrutotul de acord cu acea
stă idee.

Apelul de la Florența a stîrnit 
iritare în cercurile de dreapta. Zia
rul „II Tempo", purtător de cuvînt al 
acestor cercuri, a scris că documen
tul florentin ar avea un „caracter 
politic inoportun" ținînd seama de 
faptul că el a fost lansat chiar în 
ziua cînd la Roma se afla în vizită 
oficială secretarul general al 
N.A.T.O. Manlio Brosio căruia pre
ședintele Consiliului de Miniștri i-a 
confirmat fidelitatea Italiei față de 
alianța atlantică. Confratele lui „II 
Tempo", „II Giornale d’Italia", i-a re
proșat lui La Pira și celorlalți con
silieri democrat-creștini că au încăl
cat disciplina de partid.

Din șirul numeroaselor acțiuni de 
protest ale maselor largi înregistra
te în ultimele zile împotriva agresiu
nii imperialiste a S.U.A. In Vietnam, 
amintim în mod deosebit pe cele de 
la Genova, Palermo, Catania și San- 
remo. La aceste mitinguri partici- 
panții s-au numărat cu zecile de mii.

La Roma un grup de 123 in
telectuali italieni de frunte au 
semnat o scrisoare adresată preșe
dintelui Johnson. Printre semnatarii 
scrisorii, în care se cere printre al
tele „retragerea trupelor americane 
din Vietnam ca o condiție 
autodeterminarea poporului vietna
mez, pentru democrație și 
civile", se află : Carlo Levi, 
Guttuso, Vasco Pratolini, Eduardo de 
Filippo, Francesco Rosi, Carlo 
linari, Dario Fo. în 
grup, Italo Calvino, 
și Cesare Zavattini 
la ambasada S.U.A. pentru a înmîna 
scrisoarea.

Aseară la Roma am fost martorul 
unui episod semnificativ pentru 
starea de spirit a opiniei pu
blice în legătură cu evenimen
tele din Vietnam. Deasupra zi
durilor Coliseului plutea un snop 
de baloane de care era atîrnată o 
panglică purtînd înscrise cuvintele : 
„Giu le mani dai Vietnam" (Jos mîi- 
nile de pe Vietnam).

Ion MARGINEANU

HANOI 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 9 
aprilie, avioane cu reacție americane 
au bombardat regiunile populate si
tuate de-a lungul căilor de comuni
cație din nordul provinciei Nghe 
An și insula Hon Mat. După cum 
anunță primele rapoarte, 8 avioane 
au fost doborîte și numeroase altele 
avariate.

Colonelul Ha Van Lau, șeful mi
siunii de legătură a înaltului coman
dament al Armatei populare viet
nameze, a transmis Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
un mesaj de protest împotriva noii 
acțiuni agresive asupra teritoriului 
R. D. Vietnam.

Apelul Frontului patriei 
din Vietnam

HANOI 9 
din capitala 
blicat apelul 
por vietnamez de către 
Central al Frontului | 
Vietnam. Apelul atrage atenția 
supra situației create de războiul a- 
gresiv al S U.A. în Vietnamul de 
sud și de atacurile aeriene și na
vale repetate întreprinse de forțe
le americane împotriva R. D. Viet
nam.

în ciuda înfrîngerilor suferite, se 
arată în apel, „S.U.A. nu au renun
țat la planurile lor de agresiune și 
de provocări războinice. Declarații
le lor despre „pace" și „tratative" 
nu sînt decît manevre înșelătoare. 
S.U.A. au dezlănțuit războiul împo
triva întregului Vietnam".

Comitetul Central al Frontului 
patriei din Vietnam cheamă toate 
forțele păcii din lume să ceară gu
vernului S.U.A. să respecte acordu
rile de la Geneva din 1954 cu privi
re la Vietnam, să pună capăt războ-

(Agerpres). — Ziarele 
R. D. Vietnam au pu- 
adresat întregului po-

> Comitetul 
patriei din

a-

iului de agresiune din Vietnamul 
de sud și atacurilor războinice îm
potriva Vietnamului de nord, să-și 
retragă toate trupele și materialele 
de război din Vietnamul de sud. 'Po
porul sud-vietnamez, se subliniază 
în apel, trebuie să-și rezolve singur 
problemele.

★
• Comitetul sovietic de solidaritate 

cu țările Asiei și Africii a dat publi
cității o declarație în care „sprijină 
cu hotărîre poziția Frontului de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
care cere încetarea intervenției a- 
mericane în Vietnamul de sud 
și a agresiunii împotriva Viet
namului de nord, retragerea trupe
lor americane din Vietnamul de sud, 
evacuarea armamentului și lichida
rea bazelor militare". Comitetul a 
anunțat că „a primit scrisori din 
partea unor cetățeni ai U.R.S.S. care 
declară că sînt gata să participe ca 
voluntari la lupta poporului vietna
mez împotriva agresiunii ameri
cane".

Cuvîntarea președintelui Johnson

pentru

drepturi 
Renato

Sa- 
numele acestui 
Francesco Roși 
s-au prezentat

Protestul
La Berlin a

rință de presă
rația Democrată Internațională

avut loc o confe- 
organizată de Fede- 

a 
Femeilor. Rosa Jasovici. secretar ge
nera] al F.D.I.F., a protestat. în nu
mele Federației, împotriva războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnamul de 
sud și împotriva atacurilor între
prinse de aviația americană asupra 
teritoriului R. D Vietnam.

La conferința de presă a mai luat 
cuvîntul Ma Thi Ciu, reprezentantă 
a femeilor din Vietnamul de sud.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a rostit o cuvîntare la Univer
sitatea „John Hopkins" din Balti
more, în cadrul căreia a încercat să 
justifice acțiunile agresive ameri
cane în Vietnam.

Deși a recunoscut că „Vietnamul 
este foarte departe de această uni
versitate liniștită" și că populația 
Vietnamului de sud „participă la 
atacurile îndreptate împotriva pro
priului său guvern", vorbitorul 
a încercat să arunce răspunderea 
pentru situația creată în Vietnam 
asupra R.D Vietnam. El a avertizat 
poporul american că „trebuie să se 
pregătească pentru un conflict în
delungat și continuu".

Afirmînd astfel intenția de a con
tinua agresiunea americană în Viet
nam, președintele Johnson a decla
rat că guvernul american ar fi dis
pus să ducă tratative de pace, ini
țiind discuții sau negocieri cu gu
vernele interesate „fără condiții 
prealabile".

în ultima parte a cuvîntării sale, 
Johnson a anunțat că va cere Con
gresului să aprobe o contribuție de 
1 miliard dolari pentru programele 
de dezvoltare a țărilor Asiei de sud- 
est „imediat ce cooperarea pașnică 
va fi posibilă în această regiune".

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, primele reacții 
la cuvîntarea rostită de președintele 
Johnson au venit din partfea unor 
membri ai Congresului S.U.A. In 
timp ce o serie de senatori sprijină 
fără rezerve declarațiile președinte
lui, se aud și voci care exprimă cri
tici serioase față de poziția adop
tată de Johnson. „Singurul lucru 
care s-a putut deduce din cuvînta
rea președintelui, a spus senatorul 
Morse, a fost faptul că Statele Uni
te intenționează să continue răz
boiul din Vietnamul de sud și bom
bardarea teritoriului R. D. Vietnam’.

A fost criticată propunerea pre
ședintelui cu privire la alocarea u- 
nui miliard de dolari pentru 
dezvoltarea economică a țărilor 
din Asia de sud-est. Passman, 
președintele subcomisiei pentru cre
dite a Camerei Reprezentanților, a 
declarat: „Mă îndoiesc de afirmația 
președintelui că noi vom putea cum
păra pacea prin intermediul unui 
program de ajutor american. Oare 
se poate cumpăra libertatea unei 
națiuni ?".

într-o declarație a deputatului re
publican P. Findley, membru al Ca
merei Reprezentanților, la care s-au 
alăturat alți nouă congresmeni, se 
subliniază că președintele Johnson, 
„nu a făcut decît să repete două 
teme vechi care nu promit nimic, 
și anume hotărîrea de a continua, 
în mod unilateral războiul chinuitor 
din junglă și dorința de a trimite 
și mai mulți dolari în Asia de sud- 
est".

Miting al prieteniei 
polono-sovietice
Cuvîntârile rostite de W. Gomulka ți L. Brejnev

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
prilejul încheierii Tratatului 
prietenie, colaborare 
mutuală între R. P.
U.R.S.S., la Varșovia a avut loc 
miting la care au luat cuvîntul 
Gomulka și L. Brejnev.

în cuvîntarea sa, W. Gomulka a 
subliniat importanța noului tratat 
sovieto-polon. „Alianța și colabora
rea Poloniei și Uniunii Sovietice, a 
spus el, au fost și vor continua să fie 
o garanție a securității noastre și a 
securității frontierelor noastre, un 
stimulent important pentru dezvol
tarea economică a țării noastre și 
un factor important al păcii în Eu
ropa. Tratatul nostru are un carac
ter defensiv. Polonia, Uniunea So
vietică și toate statele Tratatului de 
la Varșovia vor pace și luptă pen
tru o pace trainică în Europa și în 
întreaga lume. Promovăm o politică 
de pace și față de Republica Fede
rală Germană". în continuare, vor
bitorul a condamnat uneltirile agre
sive ale cercurilor revanșarde vest- 
germane și ale aliaților lor, precum 
și hotărîrea Bonnului de a ține se
siunea Bundestagului în Berlinul 
occidental.

După ce a enumerat diferite pro
puneri prezentate de Polonia și alte 
state socialiste pentru întărirea 
securității europene, vorbitorul a a- 
rătat că atît aceste propuneri cit și 
alte propuneri constructive ar putea 
deveni obiectul unei discuții în ca
drul unei conferințe europene 
problema securității colective.

„Cea mai mare garanție a dezvol
tării pașnice a relațiilor în lumea 
contemporană, a subliniat el în con
tinuare, o constituie unitatea forțe
lor socialismului, unitatea statelor 
socialiste și a mișcării de eliberare 
națională în lupta consecventă pen
tru pace și securitatea popoarelor, 
împotriva agresiunii imperialiste. 
Polonia populară se solidarizează în- 
trutotul cu lupta eroică a poporu
lui din Vietnamul de nord și de sud 
și cere să înceteze imediat atacu
rile aeriene, bombardamentele și 
alte acte de agresiune, să fie res
pectate acordurile de la Geneva și 
să se acorde populației Vietnamului 
dreptul de a-și hotărî singură soarta".

în continuare a luat cuvîntul L. 
Brejnev. El a vorbit pe larg despre 
importanța tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre cele două țări, subliniind că „în 
noul tratat și-au găsit oglindirea 
toate schimbările istorice petrecute 
în viața popoarelor noastre și pe 
arena internațională".

„UN TRATAT AL DEZACORDURILOR"
Comentariul agenției France 

miniștrilor de externe
Presse pe marginea întilnirii 
ai țărilor Pieței comune ț

Cu 
de 

și asistență 
Polonă Și 

un 
W.

în

O însemnătate foarte mare o are 
garanția inviolabilității frontierelor 
Poloniei populare, consfințită în 
noul tratat. Această problemă, de 
importanță vitală pentru Polonia, 
are totodată o mare însemnătate 
general europeană. In continuare, el 
a subliniat necesitatea „consfințirii 
acestor frontiere de mult existente 
printr-un tratat de pace german".

Vorbind de impresiile culese în 
timpul vizitei în R. P. Polonă, Brej
nev a menționat că Polonia socia
listă este o țară dinamică, care se 
dezvoltă rapid.

Referindu-se la situația interna
țională actuală, vorbitorul a arătat 
că „nici un fel de crime ale impe
rialiștilor nu le vor ajuta să aducă 
din nou în robie popoarele care au 
cunoscut fericirea vieții libere. Po
porul vietnamez luptă eroic împo
triva intervenției străine, se întă
rește puterea de luptă a armatei 
sale populare, coeziunea forțelor pa
triotice ale țării, sporește hotărîrea 
sa fermă de a curați pămîntul pa
triei de cotropitorii străini... Uniu
nea Sovietică, după cum se știe, a- 
cordă un sprijin efectiv poporului 
vietnamez în lupta sa justă. în 
această privință noi nu am ezitat și 
nu vom ezita".

încercărilor de a încinge atmosfera 
în Europa, planurilor de înarmare 
nucleară a Bundeswehrului, țările 
socialiste le opun un program pre
cis și clar de măsuri îndreptate 
spre asigurarea securității' în Eu
ropa.

în situația internațională actuală, 
a încheiat L. Brejnev, este mai ne
cesară ca oricînd unitatea de acți
une a tuturor forțelor revoluțio
nare. Uneltirilor agresive ale impe
rialismului trebuie să le fie opus 
frontul comun al sistemului mondial 
socialist, al clasei muncitoare din 
țările capitaliste, al mișcării de eli
berare națională.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 9 
aprilie a părăsit Varșovia îndreptîn- 
du-se spre patrie delegația de partid 
și guvernamentală a U.R.S.S. con
dusă de L. Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., care a făcut o vizită 
oficială în R. P. Polonă, în legătură 
cu semnarea Tratatului polono-so- 
vietic de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală.

La plecare delegația sovietică a 
fost condusă de Wladyslaw Gomul
ka, Josef Cyrankievicz și de alte 
persoane oficiale.

W. Gomulka și L. Brejnev au 
rostit cuvîntări.

BRUXELLES 9 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 8 a- 
prilie miniștrii de externe ai celor 
șase țări membre ale Pieței comune 
au semnat la Bruxelles tratatul de 
fuzionare a celor trei organe execu
tive vest-europene — Piața comună, 
Euratom și C.E.C.O. In legătură cu 
aceasta, agenția France Presse pu
blică un comentar în care se scrie 
printre altele : „Un tratat al deza
cordurilor...", așa s-ar putea intitula 
ziua de joi de la Bruxelles. Miniștrii 
afacerilor externe ai „celor șase" au 
semnat tratatul asupra fuzionării 
celor trei organe executive europene, 
dar între „cei șase" continuă să e- 
xiste divergențe de vederi.

Nu s-au stabilit posibilitățile de a- 
sociere a țărilor europene, sau din 
afara Europei, la Piața comună, așa 
cum cerea Italia. Aceasta se opune,

îndeosebi, unei extinderi a asociației 
la țările mediteraneene, a căror pro
ducție ar putea concura produsele 
sale pe Piața comună. Couve de 
Murville a încheiat discuțiile arătînd 
că, după părerea sa, această proble
mă nu poate fi rezolvată definitiv, 
cîtă vreme nu s-a realizat o uniune 
politică a Europei occidentale.

Pe de altă parte, miniștrii de ex
terne ai „celor șase" nu au luat ho- 
tărîri în legătură cu cererea celor 
trei țări ale Africii de nord de a 
avea legături preferențiale cu Piața 
comună. Unele țări speră că aceste 
probleme vor fi rezolvate la 13 mai, 
în viitoarea ședință a Pieței comune, 
cînd se vor deschide adevăratele tra
tative, după convorbirile preliminare 
care țin de peste un an, scrie în în
cheiere A.F.P.

Corespondența din Londra

Noul buget: cheltuieli militare 
ridicate și scumpirea prețurilor

n

Lucrările Comisiei O.N.U.
pentru definirea noțiunii de agresiune

NEW YORK 9 (Agerpres). — Co
mitetului O.N.U. pentru definirea 
noțiunii de agresiune i-a fost prezen
tat un proiect de rezoluție anglo-ar- 
gentinean care propune ca proble
ma definirii agresiunii să fie amî- 
nată „sine-die". Delegațiile Canadei, 
Olandei, Franței și Angliei au spri
jinit acest proiect.

Delegațiile U.R.S.S. și Guineii au 
insistat asupra necesității definirii 
urgente a noțiunii de agresiune. Ele 
au arătat că lipsa unei definiții a a- 
cestei noțiuni favorizează politica 
intervențiilor în afacerile interne ale 
altor state și folosirea forțelor arma
te împotriva intereselor lor suverane.

De sus moarte, de jos „idei generoase

HANOI 9 (Agerpres). — Ziarele 
din Hanoi au publicat la 9 aprilie 
un interviu acordat de Ho Și Min, 
președintele R. D. Vietnam, cores
pondentului ziarului japonez „Aka- 
hata". Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu situația din Vietnamul 
de sud, președintele Ho Și Min a 
condamnat agresiunea S.U.A. în a- 
ceastă regiune și a subliniat că „răz
boiul dus de compatrioții sud-viet- 
namezi este un război revoluționar 
al poporului împotriva unei agre
siuni străine, . pentru 
națională, democrație, 
greș social".

în continuare, el a 
„poporului vietnamez

independență 
pace și pro-

vocatoare împotriva R. D. Vietnam. 
Aplicarea în practică a acestor 
puncte fundamentale va crea con
diții favorabile pentru o întîlnire de 
felul conferinței de la Geneva 
1954 Acesta este un procedeu 
și rezonabil, în avantajul păcii 
poporului S.U.A.".

Răspunzînd la alte întrebări, 
ședințele Ho Și Min a condamnat 
amestecul S.U.A. în Laos, Cambod- 
gia și Coreea de sud. El a adăugat 
că poporul vietnamez sprijină pe 
deplin lupta poporului japonez îm
potriva politicii imperialiste ameri
cane și a militariștilor japonezi.

din 
just 

și al

pre-

declarat că 
„pvpviuiui vîi este scum
pă pacea, el a respectat totdeauna și 
a aplicat în mod just acordul de la 
Geneva din 1954. El este însă hotă- 
rît să lupte pînă la capăt împotri
va agresorilor. Dacă imperialiștii din 
S.U.A vor persista cu încăpățînare 
în politica lor de agresiune și răz
boi, ei vor suferi in mod cert o în- 
frîngere înjositoare. Pentru a re
zolva problema Vietnamului de sud, 
Statele Unite trebuie în primul 
rînd să se retragă din Vietnamul de 
sud, să lase poporul sud-vietnamez 
să hotărască singur în treburile sale 
și să pună capăt atacurilor lor pro-

Violarea spațiului 
aerian al R. P. Chineze

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la 9 aprilie, opt avioane militare 
americane au pătruns în spațiul ae
rian al regiunilor Aisien, Paișa și 
Ciankan, de pe insula Hainan. Avioa
nele militare ale R. P. Chineze au 
respins atacul avioanelor americane.

Intre știrile despre bombardamen
te, operații ale pușcașilor marini, îm- 
prăștieri de gaze, pe care le trans
mite „Associated Press', și-a făcut loc 
și una care relatează: „Statele Unite 
intenționează să-și intensifice efortu
rile de propagandă în Vietnam...". 
Agenția de informații U.S.I.A. — se 
spune în știre — este însărcinată să 
asigure „sprijinul psihologic pentru 
cauza" promovată în Vietnam de a- 
mericani și marionetele lor.

De ce această hotărîre ?
Deși slugărnicia lor a atins desă- 

vîrșirea, „guvernele" din Saigon n-au 
fost de prea mult folos intervențio- 
niștilor americani : bani cheltuit! de 
pomană... Poporul Vietnamului de sud 
urăște în egală măsură guvernele ma
rionetă, care parcă se nasc unul din 
nimicnicia celuilalt, ca și pe stăpînii 
acestora : intervenționiștii americani. 
Poporul Vietnamului de sud dorește 
ca militarii americani să se întoarcă 
acasă, să-și vadă de treburile lor — 
el vrea să-și hotărască singur soarta.

Intărîtați de eșecurile militare, hăi
tuiri de forțele patriotice, dezavuați 
chiar și de aliați dintre cei mai cre
dincioși, intervenționiștii americani 
s-au trezit singuri cu agresiunea lor. 
Izolarea îi silește să se justifice, 
oprobriul opiniei publice ii obligă să 
vînture „idei generoase", impasul în 
care se găsesc îi îndeamnă să caute 
cu disperare, în dreapta și în stingă, 
noi forme de propagandă.

Chinuindu-se să convingă opinia 
publică de dreptatea bombardamen
telor și umanitatea gazelor, de ma
rele respect pentru om ascuns cu 
delicatețe în fiecare bombă, infer- 
venționiștii susțin că au fost chemați 
să apere
sud. Cu alte cuvinte, 
chemați. Dacă ar fi lost după ei, ar 
fi pescuit liniștiți la ei acasă, dar au 
lost chemați. Au lost chemați să dis
trugă orezăriile, să terorizeze popu-

populația Vietnamului de 
se consideră

Teodor MAZILU

ei si

luptă
OCU-

în Anglia noul buget a fost așteptat 
cu nerăbdare atît de băncile din City 
și magnafii industriei cît și de cetățea
nul de pe stradă. Acesta, știind că cel 
mai expus primejdiei este propriul sau 
buzunar, a cumpărat mai mult ca deobi- 
cei în săptămîna premergătoare, iar 
mărfi, ziua cînd a fost prezentat bu
getul în Camera Comunelor, a citit fe
bril edifiile speciale de seară sau a ur
mărit la televizor relatările coresponden
ților de la parlament. Și, cum se 
spune, de ce se temea n-a scăpat : ma
jorările de impozite vor scumpi preturile 
la Jigări, băuturi, circulafia automobile
lor. Totodată, cetăfeanul a mai aflat că 
s-au pus noi impozite pe venituri, că s-a 
desfiinfat scutirea de impozite pentru 
cheltuielile de reprezentare în interes de 
afaceri, că a fost anulat proiectul avio
nului militar supersonic „T.S.R.-2f<, con
siderat mult prea costisitor pentru buge
tul militar britanic.

Intenfia, exprimată de autorii noului 
buget, este de a scoate pe această 
cale un venit suplimentar de 250 mili
oane lire sterline pe an. 
două treimi urmează 
rirea impozitelor și 
ducerea cheltuielilor 
sursa principală care 
nomii masive, .și 
cheltuielilor militare, 
tată. „Times“ scrie cu franchefă: 
numai o solufie: o reducere a angaja
mentelor militare în Germania occiden
tală, Orientul mijlociu sau în Orientul 
îndepărtat. Fără o reducere a acestor an
gajamente nici o reducere majora a 
cheltuielilor nu va putea avea loc în 
viitor".

De sursa de economii, pe care ar re
prezenta-o reducerea cheltuielilor mili
tare se ocupă și ziarul „Daily Worker", 
care constată că în cadrul bugetului „nu 
s-a făcut nimic pentru a reduce costul 
operafiunilor militare din străinătate, care 
reprezintă 350 milioane lire și se află în 
creștere. Poverile suportate de populafie 
cresc din cauza poverii înarmărilor... 
Ceea ce ne trebuie este o politică de 
pace și o reducere cu 50 la sută a chel
tuielilor militare".

Ziarele engleze trag concluzia că gu
vernul laburist, așa cum arată și pozifia 
sa de sprijinire a S.U.A. în războiul agre
siv dus de acestea în Vietnam, intențio
nează sa continue politica precedentelor 
guverne conservatoare, rămînînd fidel 
obligațiilor militare luate de acestea și 
opunîndu-se oricăror reduceri a cheltuie
lilor destinate înarmărilor și întreținerii 
de trupe la mii și mii de mile depăr
tare de țărmurile britanice. Guvernul la
burist a procedat la scumpirea unor 
mărfuri, sperînd că reducerea cererii 
pe piafa internă ar declanșa o reducere 
a importurilor, ceea ce s-ar solda cu o

Din acestea, 
a proveni din mă- 
o treime din re- 

guvernamentale. Dar 
putea asigura eco- 
anume reducerea 
nu a fost exploa- 

„Există

echilibrare a balanței comerciale. Lucru
rile sînt însă mult mai complicate, finind 
seama, între altele, de faptul că deocam
dată se menține încă incertitudinea în ce 
privește perspectiva creșterii exporturi
lor, iar capitalurile și investițiile, mai ales 
cele făcute în străinătate, scapă în cea 
mai mare parte de sub control.

Economiștii și experfii financiari din 
City își împart opiniile, ca de altfel și 
comentatorii specialiști din presă. Unii 
afirmă că ar fi realist scopul urmărit de 
buget — pe care îl apreciază ca „mo
derat deflationist' — de a păstra un 
echilibru între necesitatea de a asigura 
cercurile financiare din străinătate de 
stabilitatea lirei sterline și necesitatea de 
a stimula dezvoltarea economiei brita
nice. In ce privește primul 
știrile confirmă o creștere a 
lui lirei sterline la diferite 
inclusiv cea din Londra. Al doilea puncf 
ridică însă unele semne de întrebare: 
„Este cert — scrie ziarul „Guardian" 
că bugetul va duce la 
a ritmului de creștere

Noul buget nu duce 
tici ; în primul rînd conservatorii, care 
sînt nevoiți să se respecte ca partid de 
opozifie. $i aici se face totuși o distinc
ție între aparentă și realitate : cu toate 
că Alec Douglas Home și alți lideri con
servatori au apreciat bugetul ca fiind 
descurajator pentru economia najională, 
conducerea partidului conservator a ho- 
tărît inițial să nu voteze împotriva buge
tului. Acest lucru a stîrnit proteste chiar 
în rîndurile depufaților conservatori și a 
determinat în cele din urmă o revenire 
asupra hotărîrii, în sensul că se va vota 
doar împotriva unor prevederi și anume 
în primul rînd împotriva anulării proiec
tului bombardierului „T.S.R.-2", în pri
vința căreia conservatorii vor depune 
o mofiune de cenzură în parlament. A- 
ceastă formă de „protest" s-ar datora, 
potrivit unor păreri, recunoașterii impli
cite a conservatorilor că ei nu ar fi 
•ut prezenta un buget mult diferit de 
actual.

Încă nu s-au terminat dezbaterile 
parlament pe marginea bugetului — 
ocupă toată săpfămîna aceasta — și a- 
ten|ia a și început să se îndrepte spre 
efectele și consecințele bugetare. Se 
așteaptă ca indicele costului vieții să 
crească pe luna aprilie, ceea ce ar putea 
influenta asupra salariilor.

Deocamdată, guvernul este preocupat 
de problema instabilității lirei sterline. 
In încercarea de a preîntîmpina o de
valorizare a ei, Anglia va face un nou îm
prumut la Fondul Monetar International, 
împrumut destinat să acopere unul pre
cedent, contractat la sfîrșitul anului tre
cut și scadent în luna mai.

Liviu RODESCU
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lafia — și nu numai chemați... 
rugați s-o facă.

Cine i-a chemat ?
Poporul sud-vietnamez, care 

de ani de zile pentru izgonirea
panților ? Neavînd din partea poporu
lui decît invitația fermă de „plecare", 
ei se laudă cu „biletul de intrare* al 
guvernului de la Saigon. Care „gu
vern" î Numai într-un an au fost 14. 
Marionetele nu sînt stăpîne nici pe 
propria lor frică. Ele nu controlează 
decît întinderea bicisniciei lor și 
prejurimile palatului din Saigon.

Nu i-a chemat nimeni.
Neavînd încredere în ideile

salvatoare, agresorii au apelat la gaze, 
bombe cu napalm și fosfor. Dar aces
tea n-au intimidat populația eroică 
a Vietnamului de sud. Napalmul și 
gazele nu și-au răsplătit agresorii de
cît cu disprețul opiniei publice.

Atunci agresorii și-au adus aminte 
de „idei" și măsuri de propagandă ; 
au pus la cale un atac frontal : si
multan cu răpăitul mitralierelor, ră
păitul „ideilor"... Nu se gîndesc să 
abandoneze atrocitățile și barbariile, 
se gîndesc numai la o contopire între 
napalm și „idei", între gaze și măsuri 
de propagandă.

La lecțiile de 
pentru „situația 
și progres". In 
truse și sate incendiate. La conferin
țe și filme — tirade despre „liberta
tea și fericirea poporului vietnamez". 
Ca acompaniament — uruit de eli
coptere, bubuit de bombe. Pot vor
bele să ascundă faptele? Chiar dacă 
denumești aripile avioanelor aripi de 
porumbel și fuselajul îl îmbraci în 
ramuri de măslin, treaba bombardie
relor americane nu devine mai cu
rată sau mai morală. Idealurile ipo
crite care flutură deasupra lor nu le

îndoctrinare — grijă 
materială, civilizație 
fapt — orezării dis-

împiedică cîtuși de puțin să răspîn- 
dească ruine și suferință.

Aceeași știre transmisă de Asso
ciated Press ne dă și cîteva precizări 
in legătură cu conținutul „ideilor" 
menite să dea o mină de ajutor in- 
tervenționiștilor americani, înconju
rați de ostilitatea populației sud- 
vietnameze. Obiectivul — se
rată in relatarea agenției — constă 
în „convingerea partizanilor să pără
sească unitățile lor și să sb ducă a- 
casă. Trebuie elaborat un program 
realmente adecvat pentru a scoate 
din mințile lor miturile care le-au fost 
insuflate de propaganda comunistă".

E greu de presupus că aceste „mi
turi", adică ideile libertății și ale in
dependenței pot li smulse din con
știința poporului vietnamez, chiar 
dacă napalmul se combină cu pro
paganda.

Și cum se vor desfășura aceste lec
ții ? In timp ce bombardierele vor 
arunca moarte și foc, agenții ameri
cani vor înălța imnuri democratice l 
De sus — moarte, de jos — demo
crație ; numai o politică aventuristă 
și falimentară, care recoltează eșec 
după eșec, apelează la asemenea 
soluții disperate — lipsite de logică.

Agresorii încearcă să dea atroci
tăților și bombardamentelor aspectul 
unui ideal — deși pămîntul pîrjolit 
și teroarea unui regim de marionete 
e singurul ideal care se poate vedea, 
materializat, in Vietnamul de sud. 
Anul trecut, cînd ziariștii Peter Srubbe 
și Hilmar Pabel au fost în Vietnam 
pentru revista „Stern" un maior ame
rican le-a declarat: „Cu 14 zile în 
urmă au căzut doi din oamenii mei. 
Ce să scriu mamelor lor, pentru 
au căzut fiii lor î"

Atrocitățile săvîrșife în Vietnam 
pot căpăta noblețea unui ideal : 
Americii nu știu pentru ce mor
Vietnam. $i cu tot sprijinul napalmu- 
lui și cu cel al ideilor propagandis
tice — agresiunea americană e sor
tită eșecului.
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CAIRO. Trimisul special al guver
nului da la Bonn, Rudolf Werner, 
deputat în Bundestagul vest-german, 
a sosit în capitala R.A.U. Aceasta 
este a treia vizită de la izbucnirea 
crizei în relațiile R.A.U. — R.F.G. El 
va examina cu oficialitățile R.A.U. 
probleme privind relațiile între cele 
două țări.

CARACAS. Luînd cuvîntul în par
lament, deputatul venezuelean Cesar 
Rondon Lovera s-a pronunțat în fa
voarea legalizării Partidului Comunist 
din Venezuela. El a criticat acțiunile 
întreprinse de guvern împotriva for
țelor progresiste și democratice din 
țară.

KAESONG. După cum anunță A- 
genția Centrală Telegrafică Coreeană, 
la Panmunjon a avut loc o ședință a 
Comisiei militare de armistițiu pentru 
Coreea. La ședință, partea coreeano- 
chineză a protestat împotriva violării 
de către o navă americană, la 30 și 31 
martie, a apelor teritoriale din zona 
demilitarizată și împotriva introduce
rii de către forțele americane a unor 
arme grele în zona demilitarizată, în 
perioada 1—6 aprilie. Aceste acțiuni 
contravin prevederilor acordului de 
armistițiu.

SOFIA. Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, l-a primit pe Gunpar Lange, mi
nistrul comerțului din Suedia, care a 
făcut o vizită de cîteva zile în Bulga
ria. în timpul convorbirilor, Gunnar 
Lange a arătat că există perspective 
reale pentru creșterea considerabilă a 
schimbului de mărfuri între Bulgaria

și Suedia, precum și pentru încheie
rea unui acord de colaborare științi
fică și. tehnică între cele două țări.

”eru. Poliția reprimă o demonstra
ție studențeasca pentru imbunâtâ- 

țirea condițiilor de trai

KHARTUM. Primul ministru suda
nez, K. Khalifa, a anunțat că guver
nul său va rupe relațiile diplomatice 
cu R.F.G. dacă aceasta va stabili re
lații cu Izraelul.

DUBLIN. In urma alegerilor care 
au avut loc miercuri în Irlanda Parti
dul Fianna Fail al primului ministru 
Lemass a obținut 72 de locuri în dail 
(parlament), ceea ce îi asigură o ma
joritate de un vot și posibilitatea de 
a forma din nou guvernul.
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