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Aniversînd astăzi împlinirea a 95 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin, oamenii muncii din întreaga lume își îndreaptă gîndurile, cu nemărginită dragoste și recunoștință, spre acest titan al gindirii și al practicii revoluționare, făuritorul primului partid de tip nou al clasei muncitoare și al primului stat socialist, genial învățător și conducător al proletariatului internațional. în conștiința omenirii muncitoare, creația lui Lenin s-a identificat cu împlinirea pentru prima oară a năzuințelor milenare spre eliberarea din lanțurile oricărei asupriri și exploatări. Prin învățătura lui, — dezvoltare creatoare a marxismului în noile condiții istorice — popoarele au dobîndit un strălucit instrument de cunoaștere, stă- pînire și transformare a realității, armă sigură în lupta pentru cucerirea libertății și fericirii lor. înaintînd pe calea progresului social, popoarele au drept călăuză, drept stea polară, ideile marxism-leninismului, iar fiecare pas al lor pe acest drum, fiecare prefacere înnoitoare petrecută în lume confirmă justețea și clarviziunea acestor idei.Cea mai strălucită întruchipare a leninismului în zilele noastre o constituie formarea și întărirea sistemului mondial socialist. victoria definitivă a orîn- duirii noi în țări cuprinzînd mai bine de un sfert din suprafața globului și o treime a omenirii. Astăzi nu există domeniu al evoluției societății, problemă a relațiilor de clasă din țările capitaliste, a mișcării de eliberare națională, a relațiilor internaționale și a luptei ideologice, care să nu fie pfofund î-nrîurit de existența sistemului mondial socialist.Influența exercitată de țările socialiste asupra dezvoltării mondiale este indisolubil legată de succesele lor în construcția economică și culturală. Sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, patria lui Lenin s-a transformat, în numai cîteva decenii, dintr-o țară înapoiată economic într-una din cele mai mari puteri economice ale lumii, în plin avînt pe calea construcției desfășurate a comunismului. Realizări importante în domeniul economiei și culturii, științei și tehnicii au, obținut și celelalte țări socialiste. Aceasta se reflectă în faptul că, față de perioada antebelică, volumul producției industriale a crescut în țările socialiste de 8 ori, în timp ce în țările capitaliste numai de 2,9 ori, că ponderea țărilor socialiste în producția industrială mondială s-a ridicat de la 27 la sută în 1955 la 38 la sută în 1963. Drumul străbătut de țările socialiste intr-un răstimp istoric scurt, rezultatele lor demonstrează întregii omeniri că socialismul reprezintă o orînduire superioară, care creează condițiile pentru dezvoltarea continuă a forțelor de producție, pentru folosirea și valorificarea deplină a tuturor resurselor societății, că el deschide tuturor popoarelor largi perspective de progres economic și social.Prin lupta clasei muncitoare, a poporului, condus de partid, măreața cauză a socialismului a triumfat și în țara noastră, transformindu-se ț^intr-ian ideal într-o realitate vie. Este realitatea însuflețitoare a Romîniei noi, țară în plin progres, cu o economie și o cultură înfloritoare, cu un nivel tot mai ridicat de civilizație, realitatea vieții noi a~po- porului muncitor, devenit st&pîn al tuturor resurselor țării și al roadelor muncii lui. Datorită ac-* tivității creatoare a oamenilor muncii, graficele rezultatelor în toate domeniile urcă mereu, indi- cînd îndeplinirea cu succes a obiectivelor șesenalului.Marile realizări ale poporului nostru sînt rodul politicii leniniste a Partidului Muncitoresc Romîn în opera de construcție socialistă, politică de înfăptuire consecventă a industrializării socialiste, de dezvoltare intensivă a producției agricole, de maximă valorificare a resurselor țării, .în interesul bunăstării tuturor celor ce muncesc. întreaga activitate a partidului oglindește fidelitatea față de învățătura marxist-Ieni- nistă, capacitatea de a o aplica creator la condițiile țării noastre, de a ține seama de cerințele specifice fiecărei etape istorice și de a îndrepta eforturile poporului în direcțiile hotărîtoare. Congresul al IV-lea al partidului, fă- cînd bilanțul succeselor dobin- dite de poporul nostru în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. va trasa sarcinile unei noi și însemnate dezvoltări a economiei naționale, ale progresului multilateral al patriei. întregul popor, strîns unit în jurul

partidului, al Comitetului Central, se pregătește cu însuflețire pentru acest eveniment de însemnătate istorică, exprimîndu-și hotărîrea de a întîmpina Congresul cu noi și însemnate victorii.Realitățile din lumea capitalistă ilustrează justețea concluziilor lui Lenin cu privire la continua agravare a contradicțiilor dintre muncă și capital, dintre puterile imperialiste, dintre acestea și popoarele asuprite. In ciuda rețetelor diferiților lui a- pologeți, sistemul capitalist nu reușește să înlăture instabilitatea și disproporțiile din economie, folosirea incompletă a capacităților de producție, șomajul cronic. Crește lupta oamenilor muncii din țările capitaliste împotriva exploatării și a reacțiu- nii, pentru o viață mai bună, pentru apărarea și lărgirea drepturilor și libertăților lor democratice, pentru pace ș'i progres social. în fruntea luptei clasei muncitoare și a maselor largi pășesc partidele comuniste, al căror prestigiu crește, ca apărători credincioși ai intereselor vitale ale celor ce muncesc.Perioada contemporană a confirmat, în mod strălucit, i- deile leniniste cu privire la dezvoltarea inevitabilă a mișcării de eliberare națională, parte componentă a revoluționar mondial, noștri se desfășoară proces al prăbușirii colonial sub loviturile revoluțiilor de eliberare națională. Tinerele state apărute pe ruinele fostelor imperii colonialp. își concentrează eforturile spre consolidarea cuceririlor obținute, dezvoltă forțele de produc»ijt. .în fă piu prefaceri înnoitoare în viața economică, politica și socială, corespunzător aspirațiilor popoarelor lor. Existența și întărirea continuă a sistemiilui mondial socialist și sprijinul acordat mișcării de eliberare de către țările socialiste, solidaritatea activă a clasei muncitoare internaționale, a tuturor forțelor progresiste creează condiții tot mai favorabile luptei anticolonialiste a popoarelor, lichidării definitive a dominației coloniale sub toate formele.în împrejurările actuale, deosebit de prielnice desfășurării luptei popoarelor pentru democrație și socialism, pentru progres social, coeziunea partidelor comuniste, a țărilor socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului proletar, esențială mișcării tr-un forțelor revoluționare și curentelor progresiste ale contemporaneității. în conformitate cu poziția exprimată în Declarația C.C. al P.M.R. din aprilie 1964, partidul nostru militează pentru salvgardarea și întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a țărilor socialiste. . considering drept cea mai înaltă : internaționalistă a sa.Leninismul a dat conștiința faptului că terea oamenilor să societatea de războaie. în zilele noastre, pe arena mondială cunosc o continuă creștere uriașele forțe sociale ale apărării păcii și înnoirii lumii : țările socialiste, noile state independente, mișcarea muncitorească și democratică, ■ marele front al partizanilor păcii, popoarele care luptă pretutindeni pentru pace și progres.încercările cercurilor imperialiste agresive de a menține sau aprinde focare de neliniște, de a înăbuși prin forța armelor mișcarea de eliberare a popoarelor, încercări care și-au regăsit recent expresie în operațiile de război ale S.U.A. în Vietnam, impun vigilență neslăbită, eforturi unite și hotărîte din partea tuturor forțelor păcii pentru zădărnicirea oricăror acțiuni agresive.Pornind de la ideea că este de datoria fiecărui stat, mare sau mic, de a-și aduce contribuția la apărarea păcii. R. P. mină desfășoară o intensă vitate. alături de celelalte socialiste și de alte țări toare de pace, pentru destinderea încordării în lume, apărarea dreptului popoarelor de a dispune singure de soarta lor, dezvoltarea colaborării internaționale pe baza principiilor coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite.în epoca noastră, ideile marxism-leninismului înaintează pe toate meridianele, exprimînd interesele vitale ale popoarelor, în- suflețindu-le în lupta pentru realizarea aspirațiilor lor. Cauza marxism-leninismului este invincibilă.

ca procesului Sub ochii grandiosul sistemului

și internaționalismului constituie o premisă a creșterii înrîuririi comuniste, a unirii în- unic șuvoi a tuturor

I aceasta îndatorirepopoarelor stă în pu- izbăveașcă

Ro- acti- țări iubi-
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în ziua de 21 aprilie a.c. a avut loc la Palatul Republicii ședința Consiliului de Stat al R. P. Romî- ne, prezidată de tovarășul Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat. Au luat parte Gheorghe Maurer, și Avram Bunaciu, ai Consiliului de Geanaănu, Stat, Antonma, Constantin Daicoviciu, Vasile Daju, Constantin Drăgan, Athanase Joja, Cristofor Simionescu, Ludovic Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîicu, membri ai Consiliului de Stat.Secretarul Consiliului de Stat a prezentat o informare asupra actelor adoptate de la ultima sesiune a Marii Adunări Naționale.Au fost emise decrete privind diverse domenii ale administrației de stat, printre care : Decretul privind organizarea și funcționarea Comitetului de Stat pentru valorificarea produselor agricole și Decretul privind modificarea legii pentru organizarea judecătorească.

tovarășii Ion Ștefan Voitec vicepreședinți Stat, Grigore secretarul Consiliului de Breitenhofer, Ion Cos-

Consiliul a ratificat Acordul de colaborare culturală și științifică între guvernul R. P. Romîne și guvernul R. P. Polone și Acordul de colaborare în domeniile științei, e- ducației, ocrotirii sănătății, culturii și sportului între R. P. Romînă și Republica Guineea.A fost ratificat, de asemenea, Decretul pentru aderarea R. P. Romîne la Convenția privind aviația civilă internațională de la Chicago (din 7 decembrie 1944).Au fost conferite ordine și medalii unor lucrători care s-au evidențiat în mod deosebit ia organizarea Expoziției realizărilor economiei naționale a R. P. Romîne, unor muncitori, tehnicieni și ingineri din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice, pentru merite în realizarea unor obiective industriale portante la Combinatul Hunedoara și altora.Au fost rezolvate apoi rente.
im-siderurgiclucrări cu-(Agerpres)
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La Brașov

Un nou
In zona de sud-est a 

orașului Brașov au în
ceput zilele acestea lu
crările de organizare a 
șantierului noului car
tier de locuințe „Stea
gul Roșu 3“. La cele 
peste 700 apartamente 
care vor fi date în fo-

cartier de
losință anul acesta se 
vor utiliza larg masele 
plastice, îndeosebi la 
pardoseli. Noile clădiri 
completează cartierul 
Steagul Roșu, cu cele 
peste 6 000 apartamen
te ale sale. Populația a- 
cestui cartier numără 
azi peste 20 000 de lo-

locuințe
cuitori. La dispoziția 
acestora se află școli, 
un spital și policlinică, 
dispensare, unități co
merciale, linii de tro
leibuze și autobuze care 
fac legătura cu centrul 
orașului și cu celelalte 
noi cartiere brașovene.

A 95-a aniversare
a nașterii lui V. I. Lenin

Adunarea solemnă din CapitalăBaciu, muncitoare la întreprinderea „Industria Bumbacului11, Constantin Ion, muncitor la Uzinele „Grivița Roșie".La adunare au participat membri ai C.C. al P.M.R.. ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor organizații obștești și instituții centrale, activiști de partid, vechi milîtanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori.Au fost prezenți șefii unor misi- ... ... . _ p Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Adunarea a fost deschisă de tov. Florian Dănălache.Despre cea de-a 95-a aniversare a nașterii Iui Vladimir Ilici Lenin a vorbit tov. Gheorghe Stoica, membru al C.C. al P.M.R. (textul cuvîntă- 
rii, în pag. a 3-a).Expunerea a fost subliniată cu vii și îndelungi aplauze.La sfîrșitul adunării a avut loc un concert festiv.

în sala Teatrului de Operă și Balet al R. P. Romîne a avut loc miercuri după-amiază adunarea solemnă organizată de Comitetul orășenesc București al P.M.R. cu prilejul celei de-a 95-a aniversări a nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.Scena era dominată de chipul lui Lenin pe fondul unui steag purpuriu, alături de chemarea „Trăiască marxism-leninismul !“ și datele comemorative 1870—1965.In prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Apostol, Ștefan Voitec, Paul Niculescu-Mizil, llie Verde'ț, Florian Dănălache, prim-se- uni diplomatici acreditați în'R. cretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R.. Isac Martin, președintele C.C.S., acad. llie Mur- gulescu, președintele Academiei R.P. Romîne, și Gheorghe Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., Petre Enache. prim-secretar al C.C. al U.T.M., Mia Groza, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice în R. P. Romînă, Demostene Botez, președintele Uniunii Scriitorilor din R. P. Romînă. Dionisie Balaș, maistru la Uzinele „Vulcan11, Lucreția (Agerpres)

IN OBIECTIV

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

UN PUTERNIC AVlNT
X _ _ v

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
Garanția cuvîntului datîn toate secțiile uzinelor „Semănătoarea" din Capitală domnește în aceste zile un puternic avînt în munca. In curte, zeci de combine pentru păioase sînt pregătite pentru a fi expediate spre diferite unități a- gricole socialiste ; în hale și ateliere, concomitent cu producția curentă, se fac ultimele pregătiri pentru introducerea în fabricația de serie a unui nou produs : combina de recoltat porumb.— Hotărîrea cu privire la convocarea Congresului al IV-lea al P.M.R. — spune tov. Dumitru Sibia- nu, secretarul comitetului de partid al uzinei — a stîrnit un puternic ecou în inimile muncitorilor, ingine-

RECOLTA 1965
Cu toate forțele la semănat!

In ultimele zile, în aproape toate regiunile, timpul prielnic a permis intensificarea lucrărilor agricole de primăvară. Din. evidența cu ..privire la mersul acestor lucrări rezultă că pînă la 21 aprilie însămînțarea cui-, turilor din. prima urgență — mazăre, ovăz, trifoliene și borceaguri, in pentru ulei — este terminată, în întreaga țară. Sfecla de zahăr a fost însămințată pe 87 ■ la sută din suprafețele prevăzute, iar floarea- soarelui pe 86 la sută. In multe regiuni semănatul acestor culturi s-a terminat. Consiliul Superior al A- griculturii apreciază că rezultate sub posibilități în ce privește ritmul de lucru s-au înregistrat în regiunile Suceava, Bacău și Iași. Este adevărat că în aceste regiuni condițiile climatice au fost mai puțin favorabile, dar printr-o organizare corespunzătoare a muncii și folosirea zilelor bune de lucru se puteau însămînța suprafețe mai mari.

rămînerea în florii-soarelui unde aceastăNu este justificată urmă a însămînțării în regiunea Banat, cultură are o pondere mare, iar des- primăvărarea s-a făcut mai timpuriu.Cartofii, care prezintă o importanță deosebită în alimentație și ca materie primă pentru industrie, s-au plantat pe 50 la sută din terenurile prevăzute. Plantarea carto- • filor timpurii practic este terminală, iar a celor de toamnă s-a realizat pe suprafețe mai mari în regiunile Brașov, Cluj, Maramureș etc. în regiunea Brașov lucrarea s-a executat pe 15 000 hectare, adică pe mai bine de jumătate din suprafață. In unele regiuni însă, ca Mu- reș-Autonomă Maghiară, Bacău și Suceava — mari cultivatoare de cartofi — realizările sînt mici. Pentru crări este cel mai
- realizările impulsionarea acestor lu- necesar ca în timpul scurt consiliile agrico-

Situația însămînțării porumbului

le să sprijine unitățile agricole în procurarea cartofilor de sămînță, să facă plantatul pe toate . terenurile îndată ce se zvîntă, inclusiv pe loturile personale ale membrilor, cooperatori și . pe terenurile cultivatorilor din zona submun- toasă.Principala lucrare care se execută în aceste zile este semănatul porumbului. în gospodăriile de stat și cooperativele agricole de producție din regiunea București s-a însămîn-

rilor și tehnicienilor noștri, a întețit pulsul întrecerii socialiste. Dorința unanimă a întregului nostru colectiv este de a închina acestui eveniment de mare însemnătate în viața partidului, a întregului popor, noi și strălucite rezultate. Cel mai frumos dar pe care vrem să-l facem Congresului este de a realiza la termen și la înalt nivel calitativ un număr însemnat din cele 3 000 de combine de recoltat porumb prevăzute în planul pe acest an.Poposim în cîteva secții. Intîlnim atmosfera de entuziasm și pasiune creatoare de care ne vorbea secretarul comitetului de partid, concretizată în rezultatele muncii. Constructorii de mașini agricole și-au depășit sarcinile de plan pe perioada care a trecut de la începutul anului, au realizat o productivitate mai înaltă a muncii, iar calitatea urcă continuu noi trepte.Colectivul uzinei are sarcina să termine pînă la sfîrșitul lunii aprilie primele cinci combine care vor prilejui verificarea documentației în bricației de serie. Eforturile muncitorilor, inginerilor s-au concentrat în această direcție. „Fabricarea la un nivel tehnic și calitativ superior a noului tip de combină este o preocupare centrală a întregului colectiv — ne spune ingi-
Constantin CAPRARU

execuției conform condițiile fa-și tehnicienilor

(Continuare în pag. V-a)

(Continuare în pag. V-a)
Cînd munca 
este bine organizată

LA 21 APRILIE o. c.

Pe ogoarele reavăne din Bărăgan, Lunca Dunării, cîmpia Bur- nazului, pretutindeni, mecanizatorii din G.A.S. și S.M.T., membrii cooperativelor agricole lucrează cu toate forțele la însămînțarea porumbului. Pînă în seara zilei de 20 aprilie, în cooperativele agricole din regiunea București s-a însămînțat cu porumb peste 50 la sută din suprafața destinată acestei culturi. Numai în două zile în cooperativele agricole din regiune s-au însămînțat cu porumb peste 80 000 de hectare. Pînă acum, 9 cooperative agricole din raionul Urziceni, printre care cele din comunele Alexeni, Meri Pechi, Li- pia, Ciocîrlia, au terminat de semănat, iar altele sînt pe sfîrșite cu a- ceăstă lucrare.In raionul Zimnicea, la cooperară din Smîrdioasa l-am întîl- t pe Ion Mihalcea, președintele sfatului popular raional. Urmărea calitatea lucrărilor, problemele privind aprovizionarea cu sămînță, cu carburanți. Toate mergeau așa cum le-au stabilit cooperatorii. Cu o zi mai înainte începuseră lucrul: de la ora 4.30 dimineața și pînă seara tîr-
Florea CEAUȘESCU coresp. „Scînteii"(Continuare in pag. V-a)

Depozitul de produse finite al în
treprinderii de construcții metalice 
și prefabricate — București : se pre
gătește expedierea unui nou lot de 

stilpi din beton armat

LA TERMEN Șl CHIAR MAI DEVREME
CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). — In 

prezent, constructorii și montorii de pe 
șantierul marelui Combinat chimic din 
Craiova apropie tot mai mult, prin mun
ca lor însuflețită, termenul intrării în 
funcțiune a noi fabrici și linii de fabri
cație. Pregăfindu-se să înfîmpine Con
gresul partidului cu realizări deosebite, ei 
accelerează ritmul de execuție a fiecărui 
obiectiv. La cinci fabrici lucrările se în
cadrează în grafic, iar la etapa a doua 
a fabricilor de oxigen și de amoniac ele 
se află în avans.

Cei ce au turnat fundațiile acestui 
obiectiv și i-au clădit zidurile și-au făcut 
datoria, predind ștafeta montorilor și izo
latorilor. Infre cele 18 echipe de izola
tori se desfășoară o vie întrecere. An
gajamentul lor prevede ca prin ridica
rea productivității muncii cu 2 la sută 
peste plan să termine fiecare lucrare în
credințată cu două zile mai devreme 
față de grafic. Brigăzile își respectă cu- 
vîntul. Productivitatea muncii pe șantie
rul de izola(ii a sporit cu 5 la sută.

La fabrica de oxigen, inginerul Con
stantin Băicuș ne-a vorbit despre entu
ziasmul cu care constructorii și montorii 
au întîmpinat știrea convocării celui de-al 
IV-lea Congres al P.M.R., despre hotă
rîrea lor de a raporta partidului scurtarea 
termenului de dare în funcțiune a aces
tui obiectiv. El ne-a relatat cu . căldură 
despre faptele deosebite în muncă ale 
maistrului Gheorghe Mărășescu, ale mun
citorilor din echipele lui Ion Drăghici și 
Ștefan Cochici.

— Oamenii aceștia lucrează totdeauna 
înaintea 
cina de 
termică 
oxigen, 
răspundere. La 
buiau manevrate 400 tone de materiale. 
In numai 16 zile, ei au înfăptuit exem
plar această sarcină.

La fabrica de. butanol, echipele con
duse de Constantin Stănilă și Gheorghe

Burchici 
devreme 
Patru zile în avans 'a fabrica de oxigen, 
două la cea de butanol, plus cele cîști- 
gate de izolatorii din echipele conduse 
de llie Neg și Vasile Năpîrsfoc de la 
fabrica de acid azotic (etapa a ll-a), de 
Ion Petre de la fabrica de acetilenă, 
Teodor Jipa la fabrica de acetaldehidă 
și de ceilalți izolatori vorbesc despre 
munca entuziastă a constructorilor pen
tru punerea în funcțiune mai curînd a 
obiectivelor marelui combinat craiovean..

au terminai cu două zile mai 
izolarea vaselor și a pereților.

Moinești

PETROLIȘTII DEPĂȘESC 
ANGAJAMENTELE 
LUATE PÎNĂ LA 1 MAI

timpului. Le-am incredinfat sar- 
a executa în 20 de zile izolația 
a grupului nr. 2 al fabricii de 
Este o lucrare grea și de mare 

izolarea instalației tre-

MOINEȘTI (coresp. „Scînteii”). — Gra
ficele de producfie ale petroliștilor Trus
tului de extracfie Moinești consemnează 
în aceste zile de însuflețită întrecere în 
întîmpinarea Congresului partidului reali
zări deosebite în îndeplinirea planului și 
a angajamentelor. Ei au dat peste preve
derile angajamentului luat pînă la 1 Mai 
însemnate cantităfi de fijei, 707 tone de 
gazolină și 11 500 000 mc de gaze uti
lizabile. .Extinderea aplicării metodelor 
moderne de extracție, folosirea din plin 
a capacităților instalațiilor au dat posi
bilitate petroliștilor de aici să sporească 
productivitatea muncii cu 3 la sută față 
de plan. La prețul de cast s-au obfinut 
economii în valoare de 2 542 000 lei, 
depășindu-se cu mult angajamentul luat, 
iar beneficiile peste plan se ridică la 
aproape 2 000 000 lei. Cele mai bune 
rezultate în întrecere le-au obfinut mun
citorii din schelele de extracție Moinești 
și Modîrzău.
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PE ȘANTIERELE CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE
• RAMINERI IN URMA Șl... JUSTIFICĂRI • CÎND SE AȘTEAPTA ȘEDINȚA DE ANALIZA, MASURILE OPERATIVE 

INTIRZIE • CÎTEVA PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROIECTELOR TIP

RAID-ANCHETĂ An după an, modernelor și confortabi
lelor localuri noi de școală li se adaugă 
alte și alte clădiri, menite să asigure ti- 

condiții tot mai bune de învățătură, deneretului din patria noastră
pregătire pentru viață. La toamnă, civd vor începe cursurile anului de 
învățămînt 1965—1966, vor fi inaugurate numeroase școli, cu aproxi
mativ 4 000 săli de clasă. Realizarea unui asemenea volum de con
strucții, cu termen fix de dare in folosință, presupune o bună organi
zare a șantierelor, desfășurarea în grafic și asigurarea unei înalte ca
lități a lucrărilor. In ce măsură sînt respectate aceste cerințe impor
tante ? Iată ce ne relatează corespondenții ziarului din regiunile Bucu
rești, Argeș și Hunedoara.

PE TEME MEDICALE

DRUMUL SPRE „CRONIC"

La jumătatea sezonului de construcții școlare, un calcul sumar făcut pe întreaga tară arată că primele 50 de săli de clasă au fost terminate, alte 718 sint în faza de finisare, iar 2 280 de săli de clasă se află într-un stadiu avansat de execuție. Care este situația in regiunile amintite? In sate și comune, la orașe, poți vedea înfăptuite multe dintre planurile și schitele întocmite încă în toamnă. La Stoi- cănești, Berislăvești, Schitu Golești — regiunea Argeș, noile școli de opt ani s-au înălțat pînă la a- coperiș. Construcțiile cu 24, 16 și 8 săli de clasă din Călărași, Fetești și Giurgiu — regiunea București, au zidăria aproape terminată. Majoritatea noilor săli de clasă din raionul Ilia se află la acoperiș sau zidărie, iar la Brănișca, Tîrnava, Vingrad — regiunea Hunedoara, se execută lucrările de finisaj.Deși situația realizării planului de construcții școlare în cele trei regiuni nu este identică, totuși in fiecare dintre ele se constată ră- mineri în urmă. Un număr important de săli de clasă se află numai în stadiul de proiect: 20 neîncepute și 41 la fundație — în regiunea Argeș, mai mult de jumătate la fundație și in curs de organizare a șantierelor — în regiunile București și Hunedoara. Aceste date nu sînt îmbucurătoare, dacă ne gîndim că pînă la deschiderea viitorului an de învăță- mînt nu mai este chiar atît de mult timp.Care este părerea beneficiarilor (sfaturile populare regionale) și a constructorilor locali?
CORNEL CISMAȘ, șeful secției 

învățămînt a Sfatului popular al 
regiunii Hunedoara: „Nu stăm prea bine. Lă Hunedoara și în citeva sate din raioanele Hațeg, Orăștie și Alba nu s-a putut lucra din cauza unor greutăți obiective: vremea de iarnă, slaba aprovizionare cu materiale de construcție. Credem însă că lucrurile se vor îndrepta**.Cum anume ? Iată un exemplu concret. în microraionul II din Hunedoara e prevăzută construc

ția unei școli cu 16 săli de clasă. Lucrările au început, dar avansează in ritm de melc.— ' „N-am avut la timp documentația și amplasamentul... am îndreptat forțele spre alte tipuri de construcții — motivează conducerea șantierului. Dar vom recupera întârzierile**.— „Nu ne facem griji cu școala aceasta — susțin împăcați cu sine tovarășii de la sfatul popular — constructorii pot să „dea bătaie'* în lunile de vară și să termine**.Aceeași autoliniștire și împăcare cu situația existentă se manifestă, și în legătură cu școlile din Strei și Calanul Mic, care se află și în prezent tot în stadiul de proiect. Că munca în asalt poate fi izvorul slabei calități a lucrărilor, al finisărilor executate de mîntuială, nu se gîndesc nici beneficiarii, nici constructorii, care răspund deopotrivă de realizarea unor clădiri solide, îngrijite,în regiunea București, o stare de fapt asemănătoare este privită din alt punct de vedere. Tov. RADA 
MOCANU, vicepreședinte al comi
tetului executiv al sfatului popu
lar regional, ne spune : „Comitetul executiv a stabilit ca în raioane să se facă, din 15 în 15. zile, o analiză a stadiului lucrărilor și să ni se aducă la cunoștință felul în care se respectă graficul de lucru. $tim că în raionul Videle nu s-a deschis :■ nici un șantier pînă în prezent, iar în raionul Titu, dintre cele 25 de săli de clasă planificate, 19 n-au fost încă începute. în ziua de 24 a- prilie vom face o ședință de analiză în cadrul comitetului executiv și vom stabili măsurile nece
sare".Pentru a lichida o asemenea ră- mînere în urmă este oare nevoie să se aștepte atîta timp și să se convoace neapărat o ședință extraordinară ? Nu este oare mai firesc să se ia măsuri imediate, eficiente. pentru urgentarea lucrărilor și apoi să se discute mai pe larg ce cauze au dus la tărăgănarea îndeplinirii planului de cons

trucții școlare și cum pot fi ele înlăturate pe viitor ?Controlul operativ pe teren, metodă care s-a dovedit eficientă în anii trecufi, reprezintă un mijloc important pentru asigurarea respectării termenelor prevăzute în graficele de execuție. Procedeul de a da fiecare șantier în grija directă unor tehnicieni din sectorul de construcții, din serviciul de investiții sau din secția învățămînt a sfatului popular, folosit în regiunea Argeș și în alte părți, dă roade bune, asigurînd sesizarea și înlăturarea grabnică a oricăror greutăți și deficiențe ivite pe parcurs.Noile construcții școlare trebuie să poarte amprenta frumosului, durabilității, confortului. în legătură cu această problemă sînt demne de reținut unele păreri și propuneri făcute de cadre didactice. „Ar fi bine ca proiectele tip elaborate de Ministerul învăță- mîntului să aibă o mai mare varietate în privința fațadelor, a aspectului și finisării lor — spune profesorul emerit NICOLAE MI- 
HAILESCU, vicepreședinte al Sfa
tului popular al regiunii Argeș. 

Dimensiunea tablelor cuprinse în standardele actuale ar trebui mărită, iar tablele pentru cei mici să fie liniate. N-ar strica să se studieze posibilitatea de a se confecționa table din sticlă sau material plastic. După părerea mea, la tipul de școli cu 8 săli de clasă din mediul rural, acoperișul în terasă, așa cum este prevăzut în ultimul proiect, nu se încadrează în arhitectura satului, iar realizarea lui se face greu, din lipsă de specialiști și a unor materiale specifice.
★

Spre deosebire de anii anteriori, 
cînd au existat unele greițtăți în 
întocmirea documentațiilor șt în a- 
provizionarea cu materiale de 
construcții, în prezent s-au asigu
rat șantierelor de școli toate cele 
necesare pentru realizarea ritmică 
a construcțiilor planificate. Cu 
sprijinul permanent al organelor 
locale de partid, sfaturile populare 
și întreprinderile de construcții au 
datoria de a veghea ca fiecare zi 
de lucru să fie folosită din plin, 
graficele de execuție să fie reali
zate ritmic, respectîndu-se întoc
mai indicii de calitate.

Medicii deosebesc bolile acute de bolile cronice : bolile acute sînt de durată scurtă, cîteva zile sau săp- tămîni, și, după vindecarea bolnavului, starea de sănătate revine cu totul la normal; bolile cronice se prelungesc luni și chiar ani de zile și au, de cele mai multe ori, un caracter ireversibil, căci cu timpul capacitatea de funcțiune a organului lezat se limitează, activitatea bolnavului se reduce, apare incapacitatea de muncă. Bolile acute și bolile cronice nu alcătuiesc categorii deosebite; dimpotrivă, între aceste două grupe de îmbolnăviri există o strînsă legătură.în mod teoretic, cronicizarea unei boli poate ține de intensitatea lezării primare a părții din organism interesate. A- ceasta depinde, pe de o parte, de intensitatea și caracterele agresive ale agentului producător de boală și, pe de altă parte, de însăși rezistența organismului. în procesele de cronicizare intervin mecanisme secundare de agravare a bolii, a- devărate cercuri vicioase, în care joacă un rol important procesele de alterare a arterelor care hrănesc organul bolnav, liberarea din țesuturile distruse de substanțe (necrozine) ce produc moartea altor celule vecine și, în unele boli, apariția in organism a unor substanțe care, printr-un proces de autoagresiune (autoanticorpi), duc la cronicizarea maladiei.Din punct de vedere practic, cronicizarea sau vindecarea unei boli depind adeseori de precocitatea diagnosticului, de tratamentul instituit și de felul cum este el urmat de bolnav. Cîteva exemple vor lămuri aceste afirmații.
Glomerulonefrita acută este o boală ce apare adeseori la copii și tineri în urma unei amigdalite produse de microbul numit streptococ. După 2—3 săptămîni de la amig- dalită, cînd febra și durerile din gît au dispărut de mult, apar al- bumină și sînge în urină și, cîte- odată, bolnavului i se umflă fața și membrele inferioare. Dacă aceste modificări scapă atenției bolnavu-
Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea a devenit 
instabilă și s-a răcit în Banat, Ardeal 
și Moldova. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit. Au căzut ploi tempo
rare, ma' ales sub formă de averse în
soțite de descărcări electrice, în toate 
regiunile țării. Vîntul a suflat potri
vit, cu intensificări pînă la tare, mal 
ales în sudul și estul țării, predomi- 
nînd din sectorul sud-est. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 4 
grade la Deva. Sebeș Alba și Petro- 
șeni și 22 grade la Giurgiu. In Bucu
rești : Vremea a devenit instabilă, ce
rul a fost variabil, mai mult noros. 
A plouat temporar sub formă de 
averse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări pînă la tare din sectorul 
sud-est. Temperatura maximă a atins 
22 grade. Timpul probabil pentru zi
lele de 23, 24 și 25 aprilie. în țară : 
Vreme schimbătoare cu cer temporar 
acoperit. Vor cădea ploi locale mai 
ales sub formă de averse. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul nordic, cu 
unele intensificări temporare. Tem
peratura în creștere ușoară, la sfîrșl- 
tul intervalului. Minimele vor fi cu
prinse între 0 șl 10 grade, iar maxi
mele între 8 și 18 grade. Local mal 
ridicate în sud-estul țării. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare cu cer 
variabil, temporar noros. Vor cădea 
averse locale de ploaie. Vînt potrivit 
cu unele intensificări temporare. 
Temperatura în creștere ușoară.

de prof. dr. I. BRUCKNER 
membru corespondent 

ol Academiei R P. Romine

lui și el continuă să activeze, să mănînce de toate, nefrita acută se agravează, trece In stadiul de cro- nicitate și nu mai poate fi vindecată. Din contra, dacă boala e cunoscută la timp repaosul în pat, regimul alimentar fără sare și sărac în substanțe albuminoase, sterilizarea focarelor de infecție cu antibiotice sau îndepărtarea lor chirurgicală duc la recuperarea integrală a stării de sănătate.Și reumatismul poliarticular acut este rezultatul unei infecții strep- tococice. Boala este întîlnită mai des la copii și caracterizată prin tumefacții și dureri articulare însoțite de febră. Repaosul în pat și tratamentul prelungit cu salicilat duc la vindecarea perioadei acute. Injecțiile repetate la intervale regulate cu produse speciale de penicilină împiedică apariția recăderilor acute. Unii bolnavi încetează însă de a lua salicilatul de sodiu recomandat de medic imediat ce părăsesc spitalul, dînd crezare ideii greșite că salicilatul este toxic. Sau, din cauza micului inconvenient al unei injecții lunar repetate de ben- zatinpenicilină, se feresc să facă aceste injecții și se expun la recidive. Urmarea acestor atitudini greșite față de recomandările me^ dicului este adeseori prinderea inimii de către boala reumatismală, apariția unei endocardite sau miocardite și transformarea bolnavului într-un suferind cronic. în timp ce leziunile articulare ale reumatismului acut se vindecă întotdeauna fără urme, leziunile cardiace duc la invaliditate.
Hepatita acută, boală datorată unei infecții cu virus, constituie un alt exemplu in care neglijența, nerespectarea regimului alimentar și a repaosului recomandat de medici, abuzurile alimentare în perioada de convalescență favorizează cronicizarea bolii, transfor

TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE
TEATRE

Sala Palatului R P. Romîne : Varietăți 
cu autoservire (spectacol prezentat de 
Teatrul de stat de operetă — orele
19.30) . Teatrul de operă și balet : Faust 
(orele 19,30). Teatru) de stat de operetă : 
Mam-zelle Nitouche (orele 19.30) Teatrul 
Național .,1 L Caragiale" (sala Come
dia) : Oameni și șoareci (orele 19.30). 
(sala Studio) : O fentele cu bani (orele
19.30) . Teatrul de Comedie : Troiius și 
Cresida (orele 15.30) Rinocerii (orele
20.30) . Teatrul ..Lucia Șturdz.a Bulandra" 
(sala din Bd Schitu Măgureanu nr. î): 
Clipe de viață (orele 19.30) (sala Studio, 
str. Al. Sahia nr 76 A) : Intrigă și iu
bire (orele 19.30) Teatrul ,.C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Colornbe (orele 19,30), 
(sala Studio) : Zizi și.., formula ei de 
viață (orele 20). Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. : Gaițele foreje 19.30) Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" (Șos. ștefan cel 
Mare nr. 34) : Noaptea la drumul mare 
(orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 
16) : Himera (orele 19.30) Teatrul ..ion 
Creangă" (Str. Eremia Grigorescu nr. 
24) : Harap Alb (orele 16) Teatrul evre
iesc de stat : Cîntărețui tristeții sale 
(orele 20). Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică ..I. L Cara- 
giale- (Str 30 Decembrie nr. 9) : Patima 
roșie (orele 20). Teatrul ..Țăndărică" 
(sala din Catea Victoriei nr. 50) : Katia 
și crocodilul (orele 15 și orele 17), (sala 
din Str. Academiei nr 18) : Năzbîtiile Iui 
Țăndărică (orele 15), Băiatul și vîntul 
(oi ele 17). Teatrul satiric-muzical ..C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Revista dragostei 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) O carte despre 
frumusețe (orele 20) Circul de stat : Aii 
Baba șl cei 40 de... acrobați (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Neamul Șoimăreștilor — cinemascop 

(ambele serii) : Patria (9; 12; 15; 18; 21). 
Logodnicele văduve Republica (9.45 ; 
11,45; 14; 17; 19; 21), Excelsior (10; 12; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Scaramouche — 
cinemascop : Luceafărul (10: 12; 14; 16,15; 
18,30; 20.45), București (9,30; 11.45. 14; 17; 
19; 21), Feroviar (9.15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20.30). Tomis (9; 11.30; 14; 16; 18; 
20), Aurora (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.15), 
Melodia (10, 12; 14; 16; 18; 20.15), Modern 
(10; 12,30; 15; 17; 19; 21). Contele de Monte 
Cristo — cinemascop (ambele serii) : 

marea în hepatită cronică și. câteodată, evoluția spre ciroză.Tendința spre cronicizare poate fi intîlnită și în cazul altor boli. Tuberculoza pulmonară începe, de regulă, cu o leziune minimă, care produce puține tulburări. Recunoscută la timp în a- ceastă fază și corect tratată, tuberculoza pulmonară se vindecă fără urme, grație arsenalului terapeutic modern. Diagnosticată tardiv sau incomplet tratată, boala se cronicizează și bolnavul devine cu timpul un infirm, sursă de noi cazuri de infecție. în țara noastră, în scopul realizării unui diagnostic cît mai precoce al tuberculozei pulmonare, a fost introdusă, de către organele sanitare de stat, metoda examenului periodic prin microradiografie al populației. Sustragerea de la acest examen poa; mări numărul cazurilor de tuberculoză tardiv diagnosticate și, implicit al cazurilor cu tendință de cronicizare. Același rezultat îl au nerespectarea tratamentului prescris de medic și sustragerea de la examenele de control a foștilor bolnavi.Dintre cele cîteva exemple de cronicizare a unor boli, descrise mai sus, se desprind două concluzii importante : o boală se vindecă cu atît mai ușor cu cît este mai devreme cunoscută. în această direcție sînt deosebit de utile examenele periodice de control al sănătății și consultarea medicului de la primele suferințe ; o boală se cronicizează cu atît mai greu cu cît este mai corect tratată.Prin creșterea importantă a bazei materiale a ocrotirii sănătății, prin asigurarea gratuității îngrijirilor medicale s-au creat la noi premisele necesare unui diagnostic precoce și al unui tratament corespunzător tuturor celor suferinzi. E însă tot atît de necesar ea fiecare dintre noi să fie conștient de faptul că trecerea spre cronici- tate a foarte multor boli nu poate fi evitată decît prin consultarea la timp a medicului și urmarea strictă a recomandărilor profilactice și terapeutice făcute de acesta.
Carpați (9; 12; 15) Animalele : Capitol 
(10; 12; 14; 16.30, 18.45; 21). Vieți uscate s 
Festival (9.45: 12 14; 16,15; 18.30; 20.45),
Flacăra (16. 18. 20) Doi băieți ca pîinea 
caidă •• Victoria (10; 12. 14; 16; 18,15;
20.30) Reg{na cîntecelor : Central (10.30; 
13: 15.30; 18. 20.30) Caietul albastru : 
Lumina (10. 12 14. 16. 18,15; 20.30). Ne
vasta nr 13; Union (11; 15 30; 18; 20.30), 
Volga (9: 11,15 13.45: 16.15; 18.45: 21.15).
Parisul vesel : Doina (10; 12. 14.30. 16,30; 
18.30; 20.30) Dacia (9.30; 11.45; 14; 16.15; 
18 45: 21) Hatari - ambele serii — Pio- 
nieria nr 2/1965 : Timpuri Noi (10,30; 
13.45; 17. 20,15) Armata codobaturilor :
Giulești (10. 12.30: 15; 17.30. 20). Hatari — 
ambele serii : Cultural (15.30; 19) Unde 
ești acum, Maxim ? — cinemascop : în
frățirea tn*re popoșre (16. 18; 20) Co
moara din Vadul Vechi : Crîngași (16; 
18.15; 20,30) Gaudeamus igitur : Buzești 
(15. 17. 19 21). Miorița (10. 12; 14; 16;
18,15, 20,30). Flamura (10; 12; 16. 18.15;
20.30) Un enoriaș ciudat : Cosmos (16; 
18; 20) Vitan (16 18.15. 20.30). Două etaje
de fericire • Grivița (10; 12.15; 15.30; 18: 
20 30). Rahova (16; 18.15; 20.30) Pădurea 
spînzuraților - cinemascop (ambele 
serii) : Buregi (10 13.15; 16.30. 19.45). Dru
mul Sări) (16; 19,15) Roșu și negru (am
bele serii) : Unirea (11. 16. 19 30) Mă 
iubește, nu mă iubește ? : Munca 
(16 ; 18.15 ; 20 30) Soții în oraș : 
Popular (16 ; 18 15 • 20.30) Ferentari 

(16 ; 18.15 ; 20.30) Ucigașii de femei : 
Arta (16: 18 15; 20.30). Cartouche - cine
mascop • Moșilor (11; 15.30 18, 20.30).
Misterele Parisului — cinemascop : Vii
torul (15.30; 18. 20.30) O stea cade din 
cer - cinemascop Colentina (15; 17. 19; 
21). Spărgătorul - cinemascop Flo- 
reasce (15 30. 18; 20.30) Vremea păgînilor: 
Progresul (15.30. 18. 20.15). Tovarășii J 
Liia (15.30; 18: 20.30)

TELEVIZIUNE
Orele 19 00 - Jurnalul televiziunii. 

19.20 - Pentru copil Aventurile echipa
jului VaLVÎrtej Cine este Yeti ?! 20.00 
— Emisiune de știință 20.20 - Filmul ar
tistic romînesc „Comoara din Vadul 
Vechl“. 21,50 — Omagiu lui Lenin — 
montaj de versuri 22 00 - Cîntă soprana 
Maria Goia și baritonul Alexandru 
Farcaș. Tn încheiere : buletin de știri, 
buletin meteorologic.

O bună tovărășie
Mulți dintre muncitorii, tehnicienii și inginerii 

uzinei noastre s-au obișnuit să frecventeze tn 
orele libere biblioteca de la cabinetul tehnic, 
unde au la dispoziție peste 9 500 de publicații de 
specialitate, romînești și străine. Fiecare sector 
din întreprindere primește săptămînal și lunar, 
de Za biroul de documentare, materiale care 
popularizează ultimele noutăți din metalurgie. 
Răspîndirea metodelor înaintate de lucru se rea
lizează și prin conferințe, referate, recenzii ori 
schimburi de experiență. Numai în primul tri
mestru al anului s-au ținut, sub îndrumarea ca
binetului tehnic, 20 de conferințe și referate.

Cartea tehnică are numeroși prieteni in uzina 
noastră. In primul trimestru din acest an numă
rul cititorilor a crescut cu aproape 500 față de 
aceeași perioadă a anului trecut. Sudorul Ale
xandru lonescu, recepționerul Virgil Mihalcea, in
ginerii Victor Safta și Laurențiu Stănescu sînt 
doar cîțiva dintre sutele de cititori care găsesc în 
cărțile tehnice învățăminte prețioase în sprijinul 
perfecționării pregătirii lot profesionale și rezol
vării unor probleme importante de producție. Un 
exemplu edificator în această privință îl oferă și 
proiectantul Ion Gheorghiu. Studiind cu atenție 
materialele referitoare la experiența dobîndită de 
muncitorii de la Uzinele „Electroputere“-Craiova, 
el i-a ajutat pe sudorii de la noi să aplice me
toda sudării prin puncte, care aduce uzinei eco
nomii mari de materiale și de manoperă. Tot așa, 
bogatul material oferit de Institutul de documen
tare tehnică a înlesnit aplicarea metodei de tur
nare cu maselote închise, economisindu-se in 
zece luni 1 129 tone de metal lichid. $i grupul 
care se ocupă de problemele micii mecanizări a 
cercetat publicații de specialitate și a contribuit 
la bunul mers al muncii din uzină, ajutînd la 
proiectarea instalației de sfărlmat șt brichetat 
șpan. Prin aplicarea acesteia se realizează im
portante economii.

Marin SAFAR
strungar
Uzina de utilaj petrolier-Tîrgoviște

SCRISORI CĂTRE „S C I N T E I A"
Orar mai potrivit

în întreprinderile din Pitești și Colibași lu
crează mulți muncitori care locuiesc la Cropeni, 
Ștefănești, Mio veni și în alte comune din apro
piere. Actualul orar al trenurilor nu este conve
nabil nici pentru noi, nici pentru întreprinderile 
unde muncim. Cei mai mulți mergem dimineața 
la lucru cu trenul personal 1 042. Ora de plecare 
spre Pitești este potrivită : călătorim în condiții 
bune și ajungem la timp în uzină. La întoarcerea 
spre casă situația se schimbă. în general, în în
treprinderi programul se termină în jurul orei 15. 
Ca să mergem spre Cîmpulung, n-avem alt mij
loc de transport decît trenul 1045, cu plecarea 
din Golești la 17,34. Deci, după ieșirea de la 
lucru, sîntem nevotți să pierdem peste 2 ore pînă 
la primul tren. Și nu-i vorba doat de 10—20 de 
oameni, ci de mult mai mulți. Știm că la sfîrșitul 
lunii mai, urmează să intre în vigoare un nou mers 
al trenurilor. Dacă ora de plecare a personalului 
1 045 Golești-Cimpulung nu poate fi schimbată, 
propunem să se analizeze situația cu mai multă 
atenție și să se pună în circulație o cursă cu ple
carea din Golești între orele 15,40—76.

Un grup de muncitori

In loc de flori
Printre primele mari șantiere ale construcției 

de locuințe din Capitală s-a numărat și cel de la 
Floreasca Acolo unde era un maidan, s-a înălțat 
„orășelul Floreasca", o adevărată mîndrie a Ca
pitalei noastre. Din păcate, în ultima vreme acest 
cartier nu este gospodărit cum trebuie. Pe strada 
Garibaldi, între blocuri, existau alei de acces spre 
strada Chopin șl, de aci, mai departe, spre stra
da Mozart. Ele erau frumos trasate, acoperite cu 
pietriș, avînd spații verzi și ronduri de flori de 

o parte și alta. Acum aleile sînt desfundate, cu 
gropi în care băltește apa din ploi. Trecătorii 
cară pe tălpile lor noroiul prin întregul cartier. 
De mai multă vreme au fost aduse unele cantități 
de pămînt și pietriș. Dar n-au fost folosite acolo 
unde se intenționa și copiii le-au împrăștiat. Spa
țiile verzi. cu rondurile lot de flori, sînt neîngri
jite. Lipsiți de îndrumare din partea părinților, 
copiii nu se mai duc să se toace în locurile anume 
destinate lor; aleargă și hat mingea peste ron
duri de flori și peste iarbă. în toamna trecută au 
fost săpate multe gropi. Credeam că se vor planta 
pomi. Dar nu s-a plantat nimic pînă acum, gro
pile devenind depozite de gunoaie. Unii locatari 
au completat peisajul cu bătătoare de covoare, 
pe care le-au instalat în fața blocurilor, la ve
dere ; întind și frînghii pentru uscatul rufelor. 
Privim cu părere de rău cum se urîțește cartierul 
nostru. El s-ar putea schimba din nou dacă ron
durile de flori și spațiile verzi ar fi refăcute și 
împrejmuite cu un gard viu, dacă în gropile 
existente s-ar planta pomi. Este nevoie însă de 
unirea eforturilor secției de gospodărie comunală 
și ale cetățenilor Și nu e vorba numai de exe
cutat anumite lucrări, ci și de grija permanentă 
pe care trebuie s-o avem cu toții pentru gospo
dărirea cartierului, pentru apărarea de stricăciuni 
a spatiilor verzi și a plantațiilor. Socotim că do
rința noastră va găsi înțelegerea cuvenită atît la 
Comitetul executiv al Sfatului popular raional 1 
Mai, cît și în rîndurile cetățenilor din cartier.

Mai mulți locatari ai cartierului 
Floreasca

Călătorie in timp
Din adîncurile pămintului turdean cercetătorii 

au scos la iveală mărturii despre trecutul înde
părtat al societății omenești de pe aceste melea

guri. Cu o parte din materialul adunat, comple
tat cu machete, panouri, fotocopii, tablouri, cîțiva 
muzeografi inimoși au înființat în 1951 un muzeu 
de istorie. Amenajat în sălile fostei reședințe oca
zionale a principilor transilvăneni, clădire cons
truită în secolul al XVI-lea, muzeul din Turda 
prezintă vizitatorilor dezvoltarea societății ome
nești din epoca paleolitică pînă in zilele noastre.

Sala rezervată comunei primitive cuprinde dife
rite tipuri de unelte din piatră, os, bronz șt fier, 
alături de alte obiecte de uz casnic, descoperite 
pe aria raionului Turda. Orînduirea sclavagistă 
este reprezentată de un bogat material — vase, 
unelte, monede — aparținînd populației autoh
tone și romane. Obiectele de origină dacă aparțin 
perioadei anterioare cuceririi romane ca și celei 
de după retragerea romanilor din Dacia.

lată-ne în fața unor mărturii emoționante, care 
vorbesc despre lupta țărănimii împotriva exploa
tatorilor feudali ; sînt fotocopii după documente 
care arată cauzele răscoalelor din 1437, 1514 și 
anii următori sau după cele care atestă partici
parea țăranilor din fostul județ Turda și a lucră
torilor de la mina de sare, la aceste mișcări

Grafice, machete, fotocopii din încăperile de la 
etaj ilustrează acțiunile clasei muncitoare con
duse de partid pentru elihera-ea poporului. Sînt 
înfățișate acțiunile muncitorilor din Cîmpio Tur- 
zii, care au avut loc în 1929 și procesul intentat 
comuniștilor turdeni în 1931. Tot în aceste încă
peri, cu ajutorul materialului grafic sînt prezen
tate vizitatorului bogatele înfăptuiri petrecute pe 
cuprinsul raionului nostru în anii regimului de
mocrat-popular.

Muzeul din Tu-da este și posesorul unei fru
moase colecții etnografice care cuprinde costume 
naționale, vase, unelte de tipuri și din epoci di
ferite.

Ion UNDREIU
Centrul de radioficare Turda

Din nou printre 
brigăzile fruntașe

Anul trecut, pe la sfîrșitul lunii decembrie, la 
Fabrica de confecții din Botoșani a avut loc o 
adunare generală a organizației de bază din 
schimbul l S-a analizat activitatea brigăzii a 9-a 
care, de mai mult timp, nu reușea să-și realizeze 
sarcinile de plan In adunare s-o subliniat că la 
aceasta contribuiau slaba calificare și lipsa de dis
ciplină în muncă a unora dintre membrii brigăzii.

La discuții a luat cuvîntul și comunistul Mar
cel Chetraru, unul dintre cei mat buni ajutori de 
meșteri, a cărui brigadă obținuse succese însem
nate in muncă. El a cerut să i se încredințeze 
conducerea brigăzii a 9-a, angajîndu-se s-o aducă 
în scurt timp in rindurile brigăzilor fruntașe. 
După ce a fost consultată conducerea secției, ce
rerea a fost satisfăcută și Marcel Chetraru a por
nit la treabă. In munca sa a fost ajutat șt de alți 
membri de partid — Didina Crăciunescu, Eu
genia Humă și Vera Beraru. Noul șef de brigadă 
a căutat să se facă înțeles de oameni, lucra alături 
de ei șt le dădea îndrumări concrete Intr-o adu
nare a grupei de partid s-au stabilit sarcini pre
cise pentru fiecare comunist privind întărirea dis
ciplinei în muncă și ridicarea calificării membri
lor brigăzii. Rezultatele au început să se vadă cu 
fiecare zi. Disciplina în muncă s-a întărit șt a 
crescut nivelul pregătirii profesionale a munci- 
torlloi Planul de producție a început să fie în
deplinit ritmic, calitatea produselor este tot mai 
hună iar cîștigul membrilor brigăzii a crescut. 
Pe luna nrrrrtie brigada a realizat peste plan 
1 390 bucăți de confecții de hună calitate. 
Membrii brigăzii au introdus în fabricație 16 mo
dele poi R'igadn o 9-a. se numără azi printre 
brigăzile fruntașe din fabrică

lancu SCHWARTZBERG 
inginer
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A 95-A ANIVERSARE A NAȘTERII LUI V. I. LENIN
i

I--------------Adunarea

solemnă

din

Capitală

Lenin și gândirea creatoare
I.; i

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe StoicaPoporul romîn, alături de întreaga omenire progresistă aniversează 95 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin — discipol credincios al lui Marx și Engels, continuator strălucit al învățăturii acestora, genial învățător și conducător al proletariatului internațional, al oamenilor muncii de pretutindeni. Numele lui Lenin se asociază în conștiința popoarelor cu spiritul revoluționar în știință și practică, cu clarviziunea de cristal în descifrarea sensurilor evoluției sociale, cu devotamentul nemărginit față de cauza clasei muncitoare și un neîntrecut talent în organizarea și conducerea luptei împotriva exploatării și asupririi, pentru înfăptuirea celor mai înalte idealuri ale progresului uman.Lenin — a subliniat vorbitorul — a fost făuritorul primului partid de tip nou, conducătorul și organizatorul Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și al statului sovietic — primul stat socialist din lume. Revoluția din Octombrie, zdrunci- nînd temeliile sistemului mondial capitalist, a avut un adînc răsunet în rîndurile proletariatului și ale oamenilor muncii din întreaga lume, a marcat o nouă epocă în istoria mondială — epoca trecerii de la capitalism la socialism. Mergînd pe calea deschisă în Octombrie 1917, poporul sovietic a înfăptuit programul construirii socialismului și a trecut la construirea comunismului.înfrîngerea fascismului german și militarismului japonez, cu douăzeci de ani în urmă, a avut un rol uriaș în desfășurarea luptei popoarelor pentru libertate și progres social. Formarea sistemului mondial socialist, ca urmare a revoluțiilor victorioase dintr-un șir de țări din Europa și Asia, a adus într-un stadiu nou întregul proces revoluționar mondial, provocînd o spărtură imensă în frontul imperialist.Dezvoltarea potențialului economic și tehnico-științific al țărilor socialiste, creșterea ponderii lor în economia mondială reprezintă un important factor material al raportului de forțe dintre socialism și capitalism pe plan internațional. Rezultatele activității desfășurate de popoarele din țările socialiste, sub .conducerea partidelor comuniste și muncitorești, exercită o profundă influență asupra maselor de oameni ai muncii din statele capitaliste, ele sînt privite cu o caldă simpatie și interes de popoarele noilor state independente, de popoarele care luptă pentru eliberarea lor națională.Operă istorică a poporului din fiecare țară în parte, făurirea socialismului ridică probleme de o amploare și complexitate nemaiîntâlnite în istorie, a căror soluționare presupune participarea celor mai largi mase la construcția economică și socială, maxima mobilizare și valorificarea tuturor resurselor de care dispune fiecare țară.In condițiile cînd socialismul a ieșit în largul dezvoltării istorice, de o deosebită actualitate este indicația leninistă că „...sarcina constă în a ști să aplici principiile generale și fundamentale ale comunismului la particularitățile relațiilor dintre clase și partide, la particularitățile dezvoltării obiective spre comunism, particularități proprii fiecărei țări în parte și pe care trebuie să știi să le studiezi, să le descoperi, să le ghicești".După ce a arătat că întărirea ‘orțelor revoluționare are loc _*n condițiile agravării crizei generale a capitalismului, vorbitorul a subliniat că, în zilele noastre, mișcarea revoluționară a clasei muncitoare din țările capitaliste, mișcările de masă pentru democrație, pace, progres social cunosc o mare amploare. Mișcarea de a popoarelor, apărarea și pendenței cucerite, constituie una din marile forte revoluționare ale contemporaneității. în lupta pentru lichidarea înapoierii seculare și îmbunătățirea condițiilor de trai, o puternică atracție constituie pentru popoarele eliberate ideile socialismului, experiența istorică a țărilor socialiste. Marxism-leninis- mul s-a dovedit a fi singura teorie în măsură să răspundă la marile întrebări pe care le pune evoluția omenirii, singura teorie care arată drumul construirii unei noi societăți-în continuare, vorbitorul a arătat că procesul dezvoltării mișcării muncitorești în Romînia este legat indisolubil de pătrunderea și răspîndi- rea învățăturii marxist-leniniste.„Spre marea mea satisfacție — scria Engels în 1888 către Cercul muncitorilor din Iași — din citirea lucrărilor dumneavoastră am putut

eliberare națională lupta lor pentru consolidarea inde-

socialiștii dinsă mă conving că țara dumneavoastră acceptă în programul lor principiile fundamentale ale teoriei care a reușit să grupeze într-un detașament de luptători majoritatea covîrșitoare a socialiștilor din Europa și America — teoria creată de defunctul meu prieten, Karl Marx". Lenin se interesa cu multă atenție de frămîntările și luptele sociale din țara noastră. La sfîrșitul primului război mondial, el socotea Romînia printre țările pe care revoluția începea să le cucerească; „Flacăra a trecut în Romînia" — scria Lenin în 1918.Avîtitul revoluționar al maselor muncitoare din perioada 1918—1921 punea cu tot mai multă ascuțime problema creării unui partid mar- xist-leninist. Un asemenea partid s-a constituit la Congresul general al partidului socialist, care a avut loc la București între 8 și 12 mai 1921. Crearea partidului comunist a constituit o victorie istorică a marxism- leninismului împotriva oportunismului și reformismului în mișcarea muncitorească din Romînia.•Vorbitorul a scos apoi în evidență lupta eroică dusă de partid în anii grei ai ilegalității. Partidul a pregătit doborîrea dictaturii mili- taro-fasciste, a condus lupta maselor pentru putere, urmărind în permanență obiectivele fundamentale ale revoluției. ’El a privit insurecția armată din august 1944 ca început al revoluției care avea să deschidă Romîniei căile trecerii la socialism. Insure'cția victorioasă, instaurarea guvernului democratic, a- bolirea monarhiei și proclamarea republicii au constituit momente ale procesului revoluționar unic, ale ofensivei neîntrerupte a forțelor populare care au dus la cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare aliată cu țărănimea muncitoare și ceilalți oameni ai muncii. Partidul a stăpînit toate formele de luptă, a fost pregătit să treacă rapid de la o formă la alta, în funcție de desfășurarea procesului revoluționar.Călăuzindu-se după legile generale ale revoluției și construcției socialiste, mentale Partidul mulat o prețioasă experiență revoluționară, din care a tras concluzii de importanță principială, a elaborat o politică științifică, corespunzătoare cerințelor dezvoltării țării noastre pe drumul socialismului, a- dueîndu-și contribuția la îmbogățirea experienței colective a mișcării comuniste internaționale.Vorbitorul s-a referit apoi la rezultatele obținute prin aplicarea consecventă a politicii partidului nostru de industrializare, de cooperativizare a agriculturii, dicare permanentă a de trai și cultural al lui. Prestigiul Romîniei peste hotare a crescut considerabil, țara noastră manifestîndu-se ca un factor activ al vieții internaționale.Victoriile obținute de poporul nostru în construirea socialismului se datoresc faptului că avem o călăuză sigură și înțeleaptă — Partidul Muncitoresc Romîn. Un rol uriăș în obținerea acestor victorii l-au avut întărirea continuă a rîndurilor partidului, a unității și coeziunii sale de nezdruncinat, creșterea necontenită , a rolului său conducător în toate domeniile de activitate.Cu multă însuflețire au primit oamenii muncii din patria noastră Hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.M.R. cu privire la convocarea celui de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. Eveniment de importanță istorică în viața partidului și a țării, Congresul va face bilanțul marilor realizări obținute de poporul romîn, sub conducerea partidului, in perioada 1960—1965 și va adopta directivele privitoare la planul de dezvoltare a economiei naționale pe 1966—1970 și planul de 10 ani pentru dezvoltarea energeticii, care vor deschide noi perspective pentru propășirea continuă a Romîniei socialiste.în continuare vorbitorul a subliniat că Lemn a văzut în unitatea clasei muncitoare, a partidelor comuniste, chezășia desfășurării victorioase a luptei revoluționare pentru socialism și comunism. în condițiile epocii noastre, cînd miș- 'carea comunistă s-a extins în toate continentele, numărînd 43 de milioane comuniști, cînd are loc procesul de afirmare a rolului determinant al sistemului mondial socialist și al celorlalte forțe anti-im- perialiste. întărirea unității și coeziunii partidelor comuniste și muncitorești este de o arzătoare actualitate.

Zilele acestea se împlinește un an de la adoptarea Declarației cu privire la poziția Partidului Muncitoresc Romîn în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, document de mare însemnătate politică și teoretică.Partidul Muncitoresc Romîn a militat și militează neabătut pentru apărarea și întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza strictei respectări a principiilor și normelor marxist-leniniste. Partidul nostru este convins că deasupra oricăror deosebiri de vederi stă ceea ce unește partidele comuniste și muncitorești — factor infinit mai puternic — și consideră că trebuie depuse eforturi stăruitoare pentru întărirea unității mișcării comuniste sub steagul marxism- leninismului și al internaționalismului proletar.în politica sa externă, a continuat vorbitorul, Republica Populară Romînă este animată de un înalt simț de răspundere față de interesele păcii mondiale, de respect profund față de dreptul tuturor popoarelor de a-și făuri nestingherit de nimeni și nimic viața pe care o doresc.Temelia de neclintit a politicii noastre externe o formează prietenia și alianța cu celelalte țări socialiste, linia întăririi continue a acestor relații frățești. Alături de celelalte țări socialiste, de toate forțele progresiste din lume, statul romîn promovează consecvent o politică de zădărnicire a acțiunilor agresive ale imperialismului, de sprijinire a tuturor popoarelor care luptă pentru cucerirea sau apărarea independenței naționale, de solidaritate cu clasa muncitoare din țările capitaliste, de colaborare cu toate țările pe baza principiilor coexistenței pașnice între state cu sisteme sociale diferite. Țara noastră militează pentru aplicarea consecventă în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, respectării suveranității și in-

dependenței popoarelor, neamestecului în treburile interne, socotind că promovarea acestor prințipii constituie o cerință esențială a dezvoltării colaborării și apropierii între popoare.Ca urmare a schimbărilor intervenite în raportul de forțe, în lume s-au creat condiții incomparabil mai bune decît în trecut pentru îndeplinirea năzuinței de pace și progres a popoarelor. O asemenea evoluție în- tîmpină însă rezistența înverșunată a cercurilor imperialiste, care sînt interesate în cursa înarmărilor și în pregătiri de război, în declanșare de noi focare de neliniște și conflicte în diferite părți ale lumii.Cu un sentiment de adîncă îngrijorare și indignare crescîndă — a subliniat vorbitorul — este urmărită de opinia publică de la noi intervenția militară a S.U.A. în Vietnam. Alăturîndu-și glasul tuturor forțelor iubitoare de pace, Republica Populară Romînă a condamnat și condamnă cu hotărîre agresiunea imperialistă împotriva poporului vietnamez, cere cu fermitate retragerea trupelor americane din Vietnam, respectarea dreptului exclusiv al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.In zilele noastre, de partea păcii și progresului sînt forțe uriașe : sistemul mondial socialist,- mișcarea muncitorească și democratică internațională, noile state independente, cele mai largi pături ale popoarelor. Lupta unită a acestor forțe este condiția hotărîtoare pentru dejuca- rea uneltirilor agresive ale imperialismului, pentru apărarea libertății popoarelor și consolidarea păcii mondiale.Trăim într-o epocă în care ideile marxism-leninismului cuceresc inimile și mințile a milioane și milioane de oameni din lumea întreagă, a subliniat în încheiere vorbitorul, învățăturile lui Marx, Engels, Lenin luminează cu o flacără mereu vie dramul popoarelor, vădindu-și tot mai pregnant forța lor înnoitoare și transformatoare.

Vladimir Ilici Lenin, organizatorul și conducătorul partidului revoluționar al proletariatului din Rusia și întemeietorul primului stat socialist din lume, a fost un mare om de știință și strălucit, filozof. De la începutul activității sale, el a îmbrățișat învățătura marxistă despre transformarea societății, despre misiunea istorică a clasei muncitoare. Lenin n-a rămas însă numai adept convins al lui Marx, ci a devenit marele, continuator al învățăturii sale. De numele lui Lenin se leagă o epocă nouă în dezvoltarea marxismului, care începe spre sfîrșitul secolului trecut și începutul secolului nostru.Dezvoltînd în mod creatpr teoria marxistă potrivit condițiilor și cerințelor noii epoci istorice, Lenin a îmbrățișat toate cele trei părți constitutive ale marxismului — filozofia, economia politică, socialismul științific — ridicîndu-le pe o treaptă mai înaltă, îmbogățindu-le și concreti- zîndu-le în opere nemuritoare. Marxismul se leagă indisolubil de măreața sa continuare — leninismul — iar marxism-leninismul devine un tot unic, inegalabila învățătură contemporană a clasei muncitoare și a partidelor comuniste și muncitorești despre trecerea omenirii la socialism, despre construirea societății comuniste. Valabilitatea și forța învățăturii marxist-leniniste au fost strălucit confirmate de întregul mers al istoriei contemporane.Lucrările lui Lenin au o însemnătate epocală nu numai în domeniul științelor sociale, ci și al științelor naturii. în lucrarea sa „Materialism și empiriocriticism“ și în „Caiete filozofice", Lenin a dezvoltat filozofia marxistă în lumina noilor descoperiri din științele naturii de la începutul secolului nostru, demascînd totodată încercările de falsificare idealistă a acestor descoperiri de către școala filozofică a lui Mach și diversele curente idealiste. Prin aceasta, Lenin a îndeplinit o importantă sarcină, la care se referea Engels, aceea de a da materialismului o înfățișare mereu nouă, în armonie cu marile descoperiri din domeniul științelor naturii.Lucrările filozofice ale lui Lenin au înarmat oamenii de știință și filozofii progresiști cu înțelegerea profundă a bazelor filozofiei marxiste, ca singura perspectivă de rezolvare a problemelor puse de mersul înainte al științelor. Infățișînd coerența și rigoarea principiilor materialismului dialectic, Lenin a dat un imens ajutor gîndirii științifice, amenințată de împotmolire în scepticism. El a dovedit că descoperirile revoluționare din științele naturii nu numai confirmă materialismul dialectic, justifi- cînd astfel încrederea în capacitatea noastră de cunoaștere a realității, ci și îmbogățesc legile și categoriile dialecticii marxist-leniniste. De aceea, numeroasele descoperiri ale fizicii contemporane — teoria relativității, mecanica cuantică, fizica atomică — nici nu pot fi perfect înțelese și explicate decît în lumina ideilor marxist-leniniste.Dezvoltîndu-și activitatea științifică pe drumul indicat de Lenin, oamenii de știință din U.R.S.S. și din celelalte țări socialiste au înscris cuceriri de mare răsunet în principalele ramuri de știință. Uniunea Sovietică a devenit în scurt timp cunoscută ca țara primei centrale atomo- electrice din lume, a primului satelit artificial al Pămîntului și a primului zbor în Cosmos.în țara noastră, încă din ilegalitate, Partidul Comunist din Romînia a orientat oamenii de știință progresiști spre studierea materialismului dialectic. După eliberarea de fascism, partidul a continuat, pe un front larg, activitatea de răspîndire a învățăturii marxist-leniniste, îndru- mîhd intelectualitatea spre însușirea acestei mă-

Acad. Ilie MURGULESCU
președintele Academiei R. P. Romîneprofund gînditor,

rețe învățături. Materialismul spontan, .cu îndelungate tradiții în cultura ro- mînească, reprezentat în trecut prin Bălcescu, Conta,Babeș, Marinescu, Racoviță, Poni, Raicu Ionescu- Rion ,și alții, a fost ridicat pe treapta superioară a materialismului dialectic.în acțiunea dusă de partid pentru formarea unei intelectualități noi, înarmată cu o concepție științifică, și pentru înflorirea științei noastre sînt de subliniat două momente importante : introducerea studiului marxism-leninismului în învățămîntul superior și mediu și organizarea pe baze noi a Academiei Romîne.Datorită politicii leniniste a partidului în domeniul construcției culturale, datorită adeziunii intelectualității la această politică,, activitatea științifică din țară noastră a luat un mare avînt și se dezvoltă pe temelia de granit a filozofiei marxist-leniniste. Oamenii noștri de știință s-au convins pe deplin, în însăși munca lor de cercetare, de necesitatea și utilitatea însușirii ideologiei marxist-leniniste ca factor în stare să potențeze gîndirea creatoare, să le dea o orientare clară în activitatea lor pusă în slujba înfloririi patriei socialiste.îndemnul leninist de a suda organic teoria cu practica, de a fructifica teoria prin contribuția ei la rezolvarea necesităților economiei și culturii socialiste constituie un îndreptar pentru activitatea noastră.Lenin este pentru noi un model de apărare fermă a pozițiilor materialismului dialectic și istoric. în confruntările cu teoriile idealiste contemporane, oamenii noștri de știință apără punctele de vedere științifice, se află în ofensivă, combătînd argumentat diferitele concepții retrograde. Spiritul militant este inseparabil de dezvoltarea creatoare atît în științele sociale, cît și în științele naturii.Oamenii de știință și cercetătorii din unitățile științifice ale Academiei și din institutele departamentale, cadrele didactice din învățămîntul superior studiază și aprofundează materialismul dialectic și istoric, participă activ la sesiunile în care se dezbat probleme filozofice și la elaborarea unor studii și publicații în legătură cu problemele filozofice puse de progresul științei contemporane. Colective de cadre didactice au întocmit cursuri pentru studenți, de Socialism științific, Materialism dialectic, Economie politică. De un succes deosebit s-au bucurat publicațiile : „Probleme filozofice ale științelor naturii", „Materialismul dialectic și științele contemporane ale naturii", „50 de ani de la apariția operei lui V. I. Lenin „Materialism și empiriocri- ticism", volumul de studii și comunicări prezentate cu prilejul aniversării a 90 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin, „Marxism-leninismul și gîndirea științifică romînească", „Istoria gîndirii sociale și filozofice în Romînia" și altele. în aceste lucrări, alături de cunoscuți oameni de știință, ca regretatul acad. S. Stoilov, acad. Șerban Ți- țeica, acad. Costin Nenițescu, regretatul acad. Traian Săvulescu, acad. Ștefan Milcu, acad. A- thanase Joja, acad. Iorgu Iordan și alții, găsim nume ale unor tineri cercetători de valoare deosebită.Dezvoltarea impetuoasă a țării noastre pe drumul construcției socialismului pune în fața oamenilor de știință noi și mărețe țeluri. împreună cu întregul popor, oamenii de știință întâmpină cel de-al IV-lea Congres al P.M.R., care va trasa jaloanele progresului continuu al țării, cu hotărîrea de a dezvolta rezultatele dobîndite sub îndrumarea partidului, de a participa cu toate forțele lor creatoare la înflorirea patriei și ridicarea ei pe noi culmi.
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după adevărurile funda- ale marxism-leninismului, • Muncitoresc Romîn a acu-

de ri- nivelului poporu-

MĂRTURII DESPRE LENIN
Urmărind cu atenție dezvoltarea mișcării muncitorești internațio

nale, Lenin a întreținut legături și cu numeroși militanți socialiști ro- 
mîni. In același timp, elemente progresiste și revoluționare din Ro
mînia au căutat legătura cu Lenin, desfășurînd o activitate tot mai 
intensă de răspîndire a ideilor leniniste.

Publicăm mai jos extrase și facsimile din presa muncitorească din 
Romînia, unele documente inedite, care ilustrează cunoașterea acti
vității revoluționare a lui Lenin în țara noastră și legăturile lui cu unii 
reprezentanți ai mișcării noastre socialiste.

Primele informații despre Lenin în presa socialistă din Romînia au apărut încă spre sfîrșitul secolului trecut, cînd Lenin nu era cunoscut decît ca tânărul Vladimir Ulianov. Citim în gazeta „Mișcarea Socială" din București, numărul 8 din 6 aprilie 1897, sub titlul „Din Rusia": „Marele împărat s-a mai 
debarasat de o mină de tineri luptă
tori pentru dezrobirea proletariatu
lui. Studentul de la Institutul teh
nologic Petru Zaporogetz a fost de
portat pentru cinci ani încheiați în 
Siberia orientală. Prietenii săi, func
ționarul de stat Ulianoff (subl. ns.), 
inginerii-mecanicieni Krijanovsky și 
Starkoff, fostul student Zederbaum, 
studentul de la Institutul tehnolo
gic Manjeff, doctorul în medicină 
Liakhovsky și funcționarul de stat 
Lepeschinsky, toți vor merge să 
locuiască în aceeași „dulce" țară, 
vreme de trei ani..." Gazeta adaugă că „toate aceste prescrieri nu vor 
opri propășirea mișcării proletare 
în Rusia și nici nu vor întîrzia mă
car cu o secundă izbînda ideilor 
înaintate... Dimpotrivă".

MIȘCAREA SOCIALA
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Lenin a militanți printre care Alecu Constantinescu, Andrei Ionescu, C. Racovski. L-a cunoscut și apreciat Dobrogeanu-Gherea. O este cartea poștală (al cărei facsimil îl reproducem după originalul aflat în arhiva Institutului de istorie a partidului) trimisă lui C. Dobrogeanu-Gherea de maimulți participanți la Congresul Internaționalei a Il-a ținut la Copenhaga în 1910, printre care și Lenin, cu următoarea dedicație : „Bunului tova
răș și excelentului om Dobrogeanu- 
Gherea, salutul și frăția Congresu
lui internațional de la Copenhaga".în 1916, C. Dobrogeanu-Gherea a fost vizitat de Lenin pe cînd se afla la Ziirich in Elveția. Relatînd despre această întilnire, inginerul romîn C. Vidic, care a fost de față, împreună cu alți socialiști romîni sau simpatizanți, remarcă în amintirile sale că Lenin „s-a bucurat 
mult că ne vedea în jurul remarca
bilului Dobrogeana" și a adresat celor prezenți „cîteva cuvinte pline de 
un bun înțeles".Dobrogeanu-Gherea, prezentin- du-1 pe Lenin celor de față, a spus: 
„Acesta va deveni cît de curînd un 
mare om, îi zice Vladimir Ilic: 
Lenin, care după o muncă și pre
gătire temeinică va revoluționa o- 
menirea întreagă".Cunoscutul publicist N. D. Cocea. apropiat de mișcarea socialistă, aflîndu-se in timpul Revoluției din Octombrie la Petrograd, a asistat la marea adunare din seara zilei de 7 noiembrie 1917 ținută la Smolnîi, cînd, după cum remarcă Cocea, simplu, liniștit, fără să 
ridice glasul, fără să-i tresară 
un mușchi al feței, vorbind mul-

cunoscut socialiști, dinun număr de Romînia,
și pe C. mărturie

țlmii înfierbîntate, ca și cum 
n-ar fi fost decît un dascăl mai în
țelept care se adresează discipolilor 
lui preferați, Lenin și-a rostit cu
vîntarea care în cîteva articole a- 
broga toate privilegiile trecutului și 
stabilea- pentru veacuri normele a- 
șezămintelor viitoare"...La sfîrșitul anului 1920, o delegație a Partidului Socialist din Romînia a fost primită de Lenin la Kremlin pentru a discuta problemele afilierii la Internaționala Comunistă. Ziarul „Socialismul" din 
27 ianuarie 1924, sub semnătura lui Al. Dobrogeanu-Gherea, a publicat o relatare a acestei întîlniri:

„După cîteva momente de aștep
tare sîntem chemați înăuntru. O ca
meră mare cu mese și biblioteci. Ne 
aflăm în fața „dictatorului" (aluzie la defăimările presei burgheze — n.n.). Un om pe atunci voinic, deși 
nu prea înalt, cu trăsăturile și ati
tudinea caracteristice rușilor, vioi, 
cu fața surîzîndă, toată numai bu
nătate, cu vorba pornită din adine 
de suflet plină de vervă și de gîn- 
dire. Convorbirea cu un asemenea 
om decurge firească, ca și cum ai fi 
alături de un vechi cunoscut...

r ale unor militanți din mișcarea 
muncitorească din Romînia

După schimbul cîtorva cuvinte, 
Popovici întreabă pentru ce regimul 
sovietic părăsește calea revoluționa
ră, face concesii, încheie alianță cu 
Mahno, dușmanul de ieri și pentru 
ce intră în tratative cu guvernele 
burgheze.

Un surîs, plin de îngăduință și 
de bunătate, luminează fața lui 
Lenin. El începe să arate cît de 
nedreaptă este învinuirea de incon
secvență și de renegare care se a- 
runcă regimului sovietic. Învinuirea 
e cu deosebire revoltătoare, cînd 
pornește, cum se întîmplă mai tot
deauna, din rîndurile social-trădă- 
torilor... Numai atunci ar avea a- 
ceste învinuiri vreun sens, dacă 
s-ar dovedi că s-au făcut „concesii" 
de care nu era nevoie sub dictatura 
politică a proletariatului...

Lenin face apoi o descriere a si
tuației din Rusia. Jertfa cîtorva 
pentru izbînda revoluției a devenit 
acum jertfa tuturor. Proletariatul 
și țărănimea rusă așteaptă cu în
credere ca și muncitorimea din ce
lelalte țări să înțeleagă că, singură 
calea revoluționară o poate scoate clin impasul în care a adus-o capi
talismul...

Ca o pildă vorbitoare de perspec
tivele mărețe care se deschid în fața 
unui popor, în care precăderea o au 
interesele masei muncitoare, Lenin 
vorbește în cuvinte entuziaste de 
proiectul uriaș al electrificării Ru-
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siei. Studiile migăloase sînt termi
nate și lucrările au început. Cu 
mândrie și speranță urmărește po
porul rus, pînă în adîncul satelor, 
înfăptuirea acestei opere unice în 
lume...

După 3 săptămîni l-am revăzut pe 
Lenin, de astă dată la Congresul 
panrus al sfaturilor de muncitori și 
țărani — deci în mijlocul reprezen
tanților poporului muncitor din toa
tă Rusia...

Două chestiuni stăpîneau discu
țiile : chestia sindicală și aceea a 
noii îndrumări economice.

L-am auzit pe Lenin vorbind în 
amîndouă chestiunile".

Augustin DEAC
candidat în științe istoric*
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Puncte de vedere despre arta interpretului

NUMAI SENSIBILITATEA 
NU AJUNGE

Cili

Citind cu deosebit interes articolul semnat de Radu Beligan de curtnd in „Sclnteia" despre cultura interpretului, am simțit nevoia de a exprima unele gfn- duri in legătură cu interpretul muzical.Pornind de la datele partiturii, care indică jaloanele esențiale ale creației muzicale, interpretul o recreează, îi dă viață, după o concepție proprie, care e în funcție de sensibilitatea, posibilitățile tehnice, temperamentul și — ca un factor de maximă importanță — de cul
tura sa.Faptele au arătat că nu există o interpretare ideală, o interpretare etalon, singura valabilă în mod absolut. Aceasta însă nu înseamnă că orice interpretare poate fi fundamentată teoretic ca posibilă. O compoziție de valoare se pretează la o varietate de interpretări plauzibile, deoarece ea cuprinde implicit o mare bogăție de sensuri care pot fi revelate în diferite moduri, rămînînd în a- celași timp ea însăși. Pentru ca o interpretare să fie însă plauzibilă, e neapărat nevoie ca ea să fie în spiritul lucrării și nu în afara sau împotriva acesteia.Dar ce însemnează spiritul lucrării ? însemnează că ea este produsul unei anumite sensibilități, al unei anumite epoci, are o anumită formă, un anumit limbaj etc. Toate acestea sînt legate însă de felul în care un autor sau uneori chiar o întreagă epocă și-au găsit modalitățile de expresie. Aci simpla intuiție nu mai este de ajuns. Cunoașterea și înțelegerea unei compoziții presupune nu numai o cultură profesională, dar una mult mai largă, în stare să îmbrățișeze viața socială, literatura, pictura, sculptura, arhitectura, gustul artistic al epocii etc. Cum și-ar putea apropia un interpret lucrările unor muzicieni ignorînd total împrejurările sociale și mișcarea de idei care le-a generat ?în vremea noastră, noile tehnici de înregistrare a sunetului (banda magnetică) ca și de generare a lui (electronica), apariția ciberneticii, n-au rămas fără efecte asupra muzicii. Domeniul sonor s-a lărgit considerabil. Au apărut nenumărate instrumente noi, ca și procedee noi de producere a sunetelor pe instrumentele clasice. Se încearcă organizarea sunetelor după alte criterii decît cele tradiționale. Nevoia de expresie a unor compozitori a dus la crearea unor noi sisteme de notare.Desigur, multe din aceste experiențe pot fi puse sub semnul întrebării, dar ceea ce este sigur este că cele mai valoroase dintre ele vor influența (și influențează încă de pe acum) limbajul muzical. Atunci cînd e cazul, unele orientări trebuie să fie combătute, însă nu ignorate și în nici un caz nu pot fi combătute și, în același timp, ignorate, cum, din păcate, se în- tîmplă uneori.In această situație, poziția interpretului nu e deloc ușoară. El trebuie și să cunoască, dar trebuie, totodată, și să știe să discearnă, să aleagă. Este o gravă prejudecată cea care pretinde că între rațiune (cunoaștere) și sensibilitate ar exista un raport de contradicție, după cum acesta nu există nici între inovație și tradiție. Ele, dimpotrivă, se întregesc. Avem nevoie astăzi de interpret! nu numai 

sensibili, dar și luminați care să fie capabili să îndeplinească nu numai rolul de mediatori, dar și pe cel de promotori ai fenomenului muzical.Dar interpretarea modernă mai trebuie să țină seama și de un alt factor : publicul căruia ea i se a- dresează. Gustul acestuia este și el în continuă evoluție. O cantată de Bach nu mai poate fi redată astăzi așa cum ne-am adresa credincioșilor ce o ascultau pioși în biserica Sfîntul Toma din Leipzig, țar o operă de Mozart așa cum s-ar adresa nobililor din jurul „prea bunului și grațiosului împărat' căruia aceasta i se părea că ar avea „prea multe note", provo- cînd memorabilul răspuns atribuit compozitorului : „exact atîtea cîte erau necesare, majestate’. Publicul de astăzi are alte idei, el ascultă muzica cu „alte urechi”, a- cordînd semnificații proprii celor auzite. In același timp, însă, nu trebuie uitat că publicul trebuie și el format, educat. Răspunderea interpretului este deci dublă ; față de creator și față de auditor.Fiind în același timp și artiști remarcabili și oameni de cultură, o seamă de interpreți din vremea noastră și-au adus contribuția la dezbaterea problemelor artei lor. Putem cita între aceștia pe un E- nescu, Casals, Edwin Fischer, Btu- no Walter, Furtwaengler, Anser- met, care în articole și cărți și-au făcut cunoscute punctele lor de vedere Dar încă din secolul al XI- 
lea Guido d'Arezzo vorbind despre

de Nicolae BOBOC 
directorul Operei din Timișoara

Săptăminaîn ziua de 2 mai, 
în întreaga țară vor 
avea loc serbări cul
tural-educative dedi
cate „Zilei tineretu
lui" întreprinderea 
cinematografică a o- 
rașului București or
ganizează intre 2d a- 
prilie — 2 mai ..Săp
tămina filmului pen
tru tineret" La cine
matografele Bucu
rești, Grivița, Pacea, 

Moșilor, Rahova, Mo
dern, Volga, Unirea și 
Ferentari se vor pre
zenta filmele „Neamul 
Șoimăreștilor", „Pă
durea spînzuraților",
„Titanic vals", „Gau- 
deamus igitur", „Unde 
ești acum, Maxim 
„Tovarășii", „Cu bi
cicleta spre Lună" In
tre 30 aprilie — 2 mai 
vor rula și la cinema
tograful „Floreasca"

unii Interpreți nu se poate abține să nu-i apostrofeze în mod deosebit de vehement, deoarece „fac ceea ce nu sînt în stare să înțeleagă". Din păcate situații asemănătoare mai pot fi găsite și astăzi, deși sperăm că ele vor fi din ce în ce mai puține.Unii dintre interpreți! noștri (instrumentiști, cîntăreți, dirijori), deși sînt în stare să rezolve din punct de vedere tehnic la un nivel corespunzător cerințele unei partituri muzicale, reușesc să înțeleagă mai puțin ceea ce se ascunde dincolo de note, sensul acestora. Ei nu servesc opera de artă, ci numai se servesc de ea. Mai întîlnim uneori cazuri cînd interpreți vocali cîntă și se mișcă pe scenă în același fel, în orice operă, indiferent de locul și epoca în care se întîmplă acțiunea și indiferent de stilul muzical căreia a- ceasta îi aparține. Sub aspectul vocal ei „verdizează" sau „pucci- nizează" totul, iar sub cel scenic se comportă întotdeauna într-un singur fel, avînd în orice împrejurări aceeași ținută și făcînd a- celeași gesturi. Neînțelegînd prea mult din personajul pe care-l întruchipează, nu-i preocupă decît „aria" iar din aceasta, mai mult „acuta" care să dezlănțuie neapărat aplauzele celor din sală. Mai ales cînd se montează la noi opere aparținînd școlii italiene a „bel- canto"-ului — la București sau la Iași, la Constanța sau la Timișoara — dirijorul are de luptat cu concepția unor cîntăreți, amatori cu orice preț de apariții spectaculoase. Cui am putea atribui oare faptul că astfel de situații mai pot fi încă întîlnite dacă nu tocmai inculturii celor în cauză ?Pentru dezvoltarea unei atmosfere de cultură în viața muzicală aș sugera să se studieze posibilitatea apariției unei reviste menite să oglindească activitatea celor a- proape 20 de formații simfonice, 5 opere, trei teatre muzicale, să dezbată probleme de interpretare etc. Această revistă s-ar adresa și publicului care umple sălile concertelor simfonice, operelor, recitalurilor (revista „Muzica" avînd un alt profil, se ocupă în special cu probleme de creație). De asemenea, cred că ar fi necesar să fie traduse în mai mare măsură la noi unele lucrări importante asupra problemelor de interpretare, scrise de mari artiști.In cadrul Radioteleviziunii ar putea lua ființă un studio de cercetări experimentale, Iar în cadrul Conservatorului un curs de analiză a unor lucrări, scrise cu o altă tehnică decît cea cuprinsă în tratatele obișnuite.Audițiile urmate de discuții, pe care unele din instituțiile noastre artistice le practică de ani de zile s-au dovedit a fi foarte utile mai ales cînd, cu ocazia lor, se ridică și alte probleme legate de interpretare decît cele strict tehnice. Prezentarea de către dirijori a modalității de expresie a unor lucrări, explicarea limbajului și a conținutului acestora. încadrarea lor în orientarea estetică din care fac parte contribuie la înțelegerea lor de către interpreți si public. A- cum cîteva zile, avînd în programul filarmonicii timișorene lucrarea „Contraste" a comDozito- rului Aurel Stroe, scrisă într-un limbaj mai puțin obișnuit, am fost solicitat de membtii orchestrei să le explic mai pe larg semnificația mijloacelor pe care compozitorul le folosește. După ce le-am îndeplinit dorința, unul dintre ei mi-a spus : „Bine, noi am înțeles, dar cum va înțelege publicul căruia nu are cine să-i spuie toate acestea ?" — «Am să-i spun fot eu», le-am răspuns, și am început concertul cu prezentarea pentru public — așa cum am făcut-o, cu o zi înainte, -orchestrei. Rezultatul : piesa a fost ascultată cu un viu interes, s-a bucurat de succes și a trezit în jurul ei discuții. într-un concert la Iași, prezentînd în primă audiție cele 6 piese pentru orchestră op. 6 de A. Webern, am dat larqi explicații orchestrei în legătură cu stilul lucrării, cu epoca în care a apărut, cu personalitatea compozitorului și importanța lui în muzica secolului nostru, ajungînd astfel la o interpretare de ținută care i-a convins pe auditori. Audițiile comparative de discuri, benzi, colocviile dintre interpreți cu preocupări înrudite, în felul celor organizate în ultimul timp de către Consiliul Muzicii din C.S.C.A., ar da si în cadrul fiecărei instituții muzicale cele mai bune rezultate.Organizarea unor dezbateri asupra problemelor specifice ale interpretării muzicale pe baza unul material analitic cuprinzător în cadrul Consiliului Muzicii sau eventual în cadrul A.T.M.-ului, ar putea, de asemenea, contribui într-o însemnată măsură la ridicarea nivelului artei interpretative.
filmului pentru tineret

filmele „Străinul", 
„La patru pași de 
infinit", „Un surîs în 
plină vară", iar la 
„înfrățirea între po
poare" producțiile 
„Titanic-vals", „Străi
nul" și „Dragoste la 
0 grade". Cu prilejul 
„Zilei tineretului", în 
piețele Obor, Banu 
Manta, Antifasciștilor 
și 13 Septembrie se 
vor face proiecții în 
aer liber.

C onfruntări
Al. C iucurencu, H. Catargi, I. Pacea, Gh. lacob. 

Mircea Popescu, I. Frunzetti, D. Hăulică despre

PICTURA LUI ION ȚUCULESCU
In momentul de față în viața noastră 

artistică au loc discuții rodnice asupra 
unor fenomene artistice, asupra unor 
probleme actuale ale creației. Recenta 
expoziție I. Țuculescu, de pildă, a 
constituit unul din evenimentele artis
tice care au suscitat vii confruntări 
de impresii și de idei. Pe mar
ginea acestei expoziții, redacția ziaru
lui nostru a socotit folositor să organi
zeze un schimb de păreri, la care au 
participat pictorii Al. Ciucurencu și H. 
Catargi, artiști ai poporului, I. Pacea, 
Gheorghe lacob, precum și criticii de 
artă Mircea Popescu, Ion Frunzetti, Dan 
Hăulică.

Este firesc să existe păreri diferite 
în aprecierea unui pjetor atît de ori
ginal cum este I. Țuculescu. Insă toți 
participant!i la discuție au fost unanim: 
în a constata că în cele mai bune ta
blouri ale sale arde flacăra unui 
suflet de autentic artist. Pentru el 
pictura n-a fost un exercițiu frivol, ci o 
expresie adîncă — a subliniat H. Ca
targi. Oricît de explozivă și de neaștep
tată, această pictură — observa I. Pa
cea — se cere privită altfel decît un 
spectacol senzațional. Perioadele dis
tincte ale creației sale se leagă între 
ele printr-un sunet profund.

In schimbul de păreri organizat la re
dacția noastră au existat nuanțe deose
bite în aprecierea uneia sau alteia 
dintre perioadele de creație ale picto
rului. S-a arătat, însă, că e nevoie să 
se studieze mai amănunțit aceste e*a- 
pe, în configurația lor distinctă, toc
mai pentru a ajuta publicul să înțe
leagă în chip adecvat momentele a- 
cestui drum artistic. Lui I. Țuculescu 
propria sa evoluție Ii apărea sacadată, 
ritmată de niște mutații brusce. Cu 
atît mai mult s-ar fi cuvenit ca expo
ziția să respecte mai strict delimitările 
cronologice din cuprinsul acestei crea
ții — arăta criticul I. Frunzetti.

O fază mai veche a picturii lui Țu
culescu a fost ilustrată — s-a ară
tat în discuții — prin portretul 
lui Gala Galacfion, de o tratare 
minuțios realistă, în sens tradițional, dar 
și prin peisaje și interioare țărănești. 
E important ca analiza să pornească 
de aici, pentru ca privitorul să poată 
lesne înțelege că stilizările îndrăznețe 
care-l vor caracteriza mai apoi pe ar
tist nu sînt un fenomen nepregătit ; 
ele au îndărătul lor această perioadă 
de transcriere directă a realului. In 
cuprinsul ei talentul lui I. Țuculescu 
s-a anunțat nu o dată cu o intensă pu
tere : cum arătau maeștrii Catargi și 
Ciucurencu, este de neuitat atmosfera 
unora din peisajele de atunci ale pic
torului, a acelora de la Mangalia, cu 
cerurile lor de albastru vînăt, pline de 
tensiune dramatică.

Trecerea spre motivele decorative ale 
scoarțelor populare, pe care Țuculescu

avea să le interpreteze așa de sezisant, 
se face mai ales prin motivul liric al 
fluturelui ; văzut nu numai ca simplă 
emblemă a unei stilizări, el devine o 
prezență multiplicată în numeroase ta
blouri. S-ar spune că această izbucnire 
multicoloră de fluturi uriași — nota 
H. Catargi — nu-i totdeauna scutită de 
un anume caracter literar, de care însă 
— aici ca și în restul expoziției — 
răspunzătoare sînt și titlurile tablourilor, 
cam căutate. Rezolvările mai facile, de 
pildă niște fluturi pe o colină brună 
tratată sumar, sînt totuși destul de rare. 
De obicei la Țuculescu — arăta criticul 
Dan Hăulică — metaforele nu-s chesti
une de literaturizare, ci de efectivă 
poezie plastică.

O poezie care se realizează printr-o 
cromatică de mare îndrăzneală, cu o 
impetuozitate care se revendică poa’e 
și de la exemplul lui Van Gogh, ob
serva pictorul Gh. lacob. Țuculescu 
simte culoarea cu putere, are o bucu
rie acută a culorii, fiind departe de 
stridența rece, livrescă. Se pro
duc uneori confuzii de valori în nu-

materia 
Culorile 
fierbere 
ascunsă

ale artei lui Țu- 
i ei cea mai ca- 

bizuită pe mo
ale covorului )ă-

mele modernului. Cei mai mulți dintre 
participanții la discuție au semnalat că 
această explozie de seve, caracteristică 
picturii lui Țuculescu, ne ajută să iden
tificăm mai ușor, prin contrast, snobis
mul eclectic și căutările lipsite de au
tenticitate I. Țuculescu este un pictor 
care frămînță și trăiește intens 
— observa Al. Ciucurencu. 
sale, roșurile vii, transmit o 
adincă, traduț parcă o anume 
dialectică a materiei, o germinație se
cretă, asemenea aceleia pe care omul 
de știință, biologul I. Țuculescu, o in
tuia în stadiile sale atunci cînd se a- 
pleca, de pildă, asupra lumii infuzo- 
riilor. Bineînțeles, cele două ipostaze 
ale acestei personalități nu pot fi infer- 
condiționate în chip mecanic — arăta 
criticul I. Frunzetti. Dar sînt între ele 
interesante puncte de comunicare.

Deși n-a existat un catalog care să 
pregătească publicul pentru înțelegerea 
acestei expoziții, cum remarca criticul 
Mircea Popescu, n-a fost greu nici pen
tru oamenii de meserie și nici pentru 
publicul larg să recunoască trăsăturile 
naționale distincte 
culescu, în etapa 
racterisfică, aceea 
tivele străvechi i 
rănesc. Alături de ceilalți mari pictori 
legați de locurile noastre, el este 
puternic marcat de acest duh al arfei 
populare. Al. Ciucurencu aprecia mai 
ales acea fază din creația lui Țuculescu 
reprezentată prin lucrările din sala mij
locie a expoziției, — Iernile, de pildă 
—, lucrările legate cel mai direct de 
modurile decorative ale artei populare. 
Ceea ce realizează Țuculescu, observa 
criticul Dan Hăulică, este o impresie 
de folcloric scutită de hieratism și de 
staticul în care alunecă adesea stiliză
rile pornind de la arta populară. înțe
legerea decorativă a tabloului în spiri
tul covorului nu reduce pictura la o 
impresie de planeitate, nu elimină su- 
gestia unui spațiu adînc. Elementele 
decorative devin la Țuculescu motive 
de acută comunicare intelectuală.

Bineînțeles, artistul a ajuns progre
siv la o asemenea sinteză, arăta criti
cul I. Frunzetti, confurînd fazele acestui 
proces. Au existat la început în pictura 
sa unele asocieri hibride Intre natură 
și stilizările covorului. Dar fuziunea n-a 
Intîrziat să se producă, fuziune între 
aspectele imediate ale peisajului real 
și metaforele decorative.

De la un timp, un animism fabulos 
străbate din ce în ce mai mult viziunea 
naturii, omul e scrutat de ochi care-l 
privesc de pretutindeni, răsărifi din ape 
și din țărînă. într-un tablou, — exem
plifica Dan Hăulică — un Stol straniu, 
asemenea unei reptile antediluviene, 
se deșiră pe cer, dînd sens de între
bare cosmică peisajului. Adesea, dese-

Recent, a avut loc la Teatrul ma
ghiar de stat din Satu Mare pre
miera piesei „Privețte Înapoi cu 
minie" de John Osborne (regla: 
Kovăcs Ferencz). Iată-1 pe artis
tul Csiky Andrâs In rolul principal

MARIA 
MAN OLESCU 

Năvodul 
(stingă)

ANA
ILIUȚ 

In livadă (dreapta)
(Din expoziția des
chisă eu prilejui Lunii gravurii)

nată aspru, pasărea covorului oltenesc 
planează grav asupra priveliștilor, ca 
o adevărată hieroglifă a destinului. 
Prezenfa ei se ghicește și la Porțile 
internului, în tabloul intitulat astfel, care 
e o replică romînească la un motiv 
dantesc. Pictura lui Țuculescu a intrat în 
faza ei „simbolică" — pentru a folosi 
termenul însuși al artistului.

Treptat, visarea care se exprimă în 
aceste înțelesuri simbolice — s-a arătat 
în discuții — devine tot mai febril enig
matică ; din conturul păpușilor de turtă 
dulce și al ulcelei cu toarte, din figu
rile de pe scoarțe, din troițele stră
vechi, pictura lui Țuculescu în
cheagă niște semne fantastice, pe 
care artistul le numește „totemuri". 
Adunate în pîlcuri, înșiruite pre
lung, neobosit multiplicate, ele par să 
poarte ideea unei tenace perpetuări a 
vieții, arăta criticul Dan Hăulică. De aici 
impresia de timp care se desprinde din 
creația lui Țuculescu, din suprapunerile 
ei verticale, din vastele ei bogății ds 
culoare, explica pidtorul Gh. lacob.

Universul psihologic al artistului a 
devenit, însă, tot mai mult — în ulti
mii săi ani de existență — universul 
unui însingurat, care nu se poate sus
trage unor obsesii. „Am vrut să las oa
menilor o operă plină de dragoste de 
viață, am vrut să calc peste toate tris
tețile, peste toate neliniștile din sufle
tul meu, dar n-am putut”... spune o în
semnare rămasă de la el. Trebuie, de
sigur, să regretăm — au subliniat mai 
mulți vorbitori — că un talent strălu
citor ca acela al lui Țuculescu n-a știut 
să hrănească vitalitatea sufletului său 
cu tot ceea ce îi oferea epoca noas
tră, plină de elanul unor prefaceri tu
multuoase. O apropiere mai sensibHă 
de aceste realități sociale, de imaginile 
concrete ale noului, era de natură să sti
muleze în el izvoare proaspete de to
nică încredere vitală. In ultima sa fază, 
deseori imaginarul elimină complet 
descripția realului ; pictura lui Țuculescu 
se întîlnește acum cu modalită|i con
temporane ale abstracționismului și 
— așa cum aprecia Al. Ciucu- 
renpu, ea pierde din robusta și 
ireductibila originalitate care o carac
terizase mai înainte, în faza legată de 
figurativul folcloric.

Sînt, în ultima etapă a pictorului, 
nenumărate va'iații despre care ai spu
ne că-s mai mult niște „game", de fapt 
repetiția în cerc a unor motive, purtînd 
adesea un accent obsesiv, remarcau cri
ticii I. Frunzetti și Mircea Popescu. Se
lecția lucrărilor cuprinse în expoziție 
putea să fie mai riguroasă, tocmai pen
tru a ne dărui o imagine mai elocventă.

Evident, — arăta I. Pacea — com
poziția din lucrările ultimei faze a ar
tistului răsfrînge lumea sa închisă, 
dincolo de care Țuculescu nu mai în

I. ȚUCULESCU

cerca să străbată. Unele dintre aceste 
pînze par umplute, nu compuse — 
spunea Al. Ciucurencu.

Presiunea obsesivă cu care unele mo
tive asaltează conștiința pictorului nu 
este reluarea calmă, tot mai epurată, a 
temelor, care se produce în sculptura 
lui Brîncuși. Este vorba de artiști anti- 
podici, sublinia criticul Dan Hăulică. 
Brâncuși își domină suveran materia, cu 
o rigoare infailibilă a gîndirii plastice, 
cu o putere extraordinară de selecție. 
Alăturarea acestor două firi de artiști 
așa de deosebite, pe care au încer
cat-o unii critici, este nefundată, subli
niau atît maestrul AL Ciucurencu, cit și 
pictorul I. Pacea. Dimpotrivă, rezultatele 
diferite la care ajung acești artiști de
monstrează o dată mai mult, spunea cri
ticul Mircea Popescu, ce variată poate 
fi creația care pornește din rădăcinile 
unui fond popular. In chip strălucitor, 
Țuculescu a atras atenția asupra ferti
lității acestor izvoare. Dar soluțiile lui 
nu pot fi preluate ca atare, ar fi un epi- 
gonism sortit celui mai total eșec, să 
încerci a-l imita. Evoluția lui, pe fazele 
pe care le-a ilustrat expoziția, nu este 
un traiect obligatoriu pentru artiștii care 
scrutează adîncurile inspirației populare. 
Manierizarea acestui limbaj ar duce la 
absurditate.

Lecția pe care o extragem din pic
turile sale de inspirație populară nu este 
să preluăm embleme folclorice, ci să 
intuim esența folclorului, spiritul sintetic 
al artei populare, sublinia criticul 
I. Frunzetti. Nu ajunge să ne legitimăm 
prin simple rapeluri folclorice, prin re
petiția industrială a unor scheme popu- 

, lare, așa cum își închipuie facil unii ar
tiști — spunea criticul Dan Hăulică. Im
portant este să găsim căile prin care 
arta noastră să dobîndească un timbru 
de mare originalitate, timbrul caracte
ristic realităților noastre sociale de az! 
și sensibilității romînești.

Există o mare aviditate de frumos în 
rîndurile maselor largi. Afluența enor
mă a vizitatorilor, ecoul unei expoziții 
ca aceea la care ne referim ates*ă din 
plin acest interes, chiar dacă unele din
tre lucrări — îndeosebi din ultima 
fază — au fost de natură să sfîrnească 
controverse și nedumeriri. Opera lui 
Țuculescu se cere în continuare studia
tă, analizată cu luciditate, în multiple
le ei aspecte și înțelesuri. E necesară 
— după cum s-a subliniat în cadrul 
discuției — o cercetare a ei obiectivă, 
clarvăzătoare, evitînd aprecierile uni
laterale, excesele într-o direcție sau în 
alta. Pe un astfel de artist — au con
chis toți vorbitorii — instituțiile noastre 
muzeale trebuie să-l integreze ho'ărif 
în colecțiile lor. Este bine ca lucrările 
valoroase din expoziție să nu rămînă 
numai în amintirea noastră, ci și în te
zaurul concret al muzeelor.

C. POENARU

Portretul bunicului

Răspîndirea 
poeziei

Niciodată poezia n-a cunoscut o a- 
semenea amplă audientă în inimile ti
nere ca în acești ani. Aflat la vîrsta 
marilor întrebări și aspirații, tinere
tul găsește în poezie un prieten apro
piat. Omul armonios și multilateral 
dezvoltat se formează sub ochii noș
tri. Munca creatoare pe șantiere în 
uzine, pe ogoarele socialiste, gla 
de calcul și tabelul de logaritmi se 
logodesc fericit cu poezia și cînlecul, 
contribuind la conturarea unor perso
nalități umane complexe.

Dragostea pentru poezie izvorăște 
din poezia vieții înseși, a acelei poe
zii care încarcă de adînci semnifi
cații existenta cotidiană a oamenilor 
din fara noastră. Multă dreptate are 
unul din poeții noștri cînd exclamă :

Frumoase versuri spune țara 
De dimineața pînă seara.

Există, pe lîngă interesul intim al 
fiecărui cititor, un interes public pen
tru poezie. Șezătorile initiate de U- 
niunea scriitorilor și de publicatul® 
sale, matineele poetice ale teatrelor, 
serile de poezie din cadrul „joilor 
tineretului" întrunesc un număr tot 
mai mare de auditori.

Cu toate că se desfășoară la nivel 
republican o „sâplămînă a poeziei", 
care se va afla în acest an la cea 
de-a patra ediție, Comitetul regignal 
U.T.M. Ploiești a simțit nevoia or
ganizării unor „zile ale poeziei". Nu 
mică le-a fost emoția poeților pre- 
zenfi la aceste șezători cînd s-au a- 
flat în fafa unei săli de 2 000 de ti
neri cu care, timp de două ore, au 
stabilit o vie comunicare. Numeroase 
sînt prilejurile în care dragostea pen
tru poezie a ticsit pur și simplu cu 
mii și mii de tineri sălile caselor de 
cultură, amfiteatrele universitare, că
minele culturale, cluburile. în urmă 
cu cîteva zile, tinerii de la uzinele 
„Vulcan" au mai zăbovit la ieșirea 
din schimb încă două ore la o întîl- 
nire cu poeți tineri. Discuțiile înfiri
pate cu prilejul unor asemenea în- 
tîlniri oferă nu o dată adevărate de
monstrații de analiză critică pătrun
zătoare, de gust și rafinament artis
tic din partea ascultătorilor și'citito
rilor de poezie.

Dragostea de poezie îmbracă și 
forme mai „romantice". Tinerii din 
lași sau din Sibiu organizează, din 
primăvară pînă în toamnă, la teiul 
sau la bustul lui Eminescu din cele 
două cunoscute parcuri publice, Co- 
pou și Dumbrava, emoționante seri 
de poezie la care muncitori, elevi, 
studenfi recită versurile cele mai în
drăgite de ei. în asemenea programe, 
alături de poeții noștri, sînt prezent» 
multi dintre marii poeți ai lumii.

Mi s-a întîmplat să fiu de față la 
o seară de poezie în parcul din Si
biu, anul trecut, în zilele comemo
rării morții lui Eminescu. Vremea se 
schimbase pe neașteptate, pe cer 
apăruseră nori amenințători de 
ploaie. Dar, la ora anunfată, în ju
rul bustului se strînseseră cîteva sute 
de tineri. Nici ploaia care a început 
să răpăie o dată cu prima recitare 
nu i-a clintit d in loc.

Mărturie a aceleiași pasiuni pentru 
frumos, matineele poetice organizate 
în ultima vreme de unele teatre s-au 
bucurat de un concludent succes. E- 
ficiența acestor spectacole e nebă
nuită, căci poezia are marele dar 
de a-l atrage pe tînăr și către alte 
arte — teatru, muzică, balet. Este, cu 
alte cuvinte, fără exagerare una din 
pietrele unghiulare ale educării artis
tice. Tocmai de aceea am sugera tea
trelor noastre să arate o mai mare 
ospitalitate spectacolelor de acest 
gen Experiențele de pînă acum ple
dează pentru o activitate sistematică 
în această direcție, care să nu se 
limiteze numai la matineele organi
zate în sălile proprii. Cluburile și ca
sele de cultură, căminele culturale 
ar putea găzdui mai multe recitaluri 
de poezie, susținute atît de actori 
profesioniști cît și de amatori, mem
bri ai colectivelor de teatru sau elevi 
ai școlilor populare de artă. Orches
trele filarmonice programează con- 
certe-lecții pentru elevi, studenfi, ti
neri muncitori în școli și întreprin
deri. Poezia, care e mult mai acce
sibilă și mai lesne de interpretat de
cît muzica, ar putea beneficia și ea 
de o răspîndire mai largă din partea 
acelora care știu atît de bine să-i 
dezvăluie sensurile și frumusețile.

Filarmonica din București asigură 
o adevărată stagiune permanentă 'a 
școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr". 
concertele bucurîndu-se de o largă 
participare. Oare serile de poezie 
nu ar putea și ele figura periodic în 
programul de activități cultural-artis- 
tice al oricărei școli ?

Neîndoielnic că în acest domeniu 
e loc pentru multă inițiativa, pentru 
modalități variate și ingenioase Dar 
lucrul cel mai important trebuie să-1 
facă și de acum înainte poeții înșiși 
să scrie inspirat și cu strălucire des
pre realitatea ce-' înconjoară, desore 
oamenii pahiei socialiste, a> căror 
univers spiritual e tot mai bogat Să 
întoarcem vieții poezia pe care o ge
nerează zi de zi, poezie care dă ani
lor tinereții un spor de frumusețe și 
sensibilitate.

Niculae STOIAN



Nr. 6597 Pag. 5

într-una din secțiile Uzinei de lire șl libre sintetice de la Sâvinești

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

ÎN OBIECTIV RECOLTA 1965
Dar plantatulTIR.GU MUREȘ (coresp. „Scîn- teii“).— Cooperativele agricole de producție din raioanele Luduș, Tîr- năveni. Odorhei, Reghin și Tîrgu Mureș au executat semănatul porumbului pe suprafețe întinse. în ritm susținut se lucrează la semănatul porumbului îndeosebi în cooperativele agricole din Deaj, raionul Tîrnăveni, Valea Largă, Iernut și Grebenișu de Cîmpie din raionul Luduș, Crăciunești din raionul Tîrgu Mureș și altele. Pină în ziua de 21 aprilie, cooperativele agricole din regiune au semănat cu porumb o suprafață reprezentînd 12,1 la sută din terenurile destinate acestei culturi.In două zile suprafețele însămîn- tate cu porumb au crescut cu aproape 8 la sută. Rezultatele obținute la semănatul porumbului arată că în ultimele zile timpul a fost bun de lucru în cîmp. Condițiile prielnice n-au fost însă din plin folosite și pentru plantatul cartofilor — cultură care în această regiune are o pondere mare. La această cultură
Cînd munca este
(Urmare din pag. I-a) ziu se însămințase o suprafață de 110 ha. „Ne mai trebuie 5 zile bune de lucru, a precizat Florea Boca, secretarul comitetului de partid al cooperativei, și terminăm de semănat cele 889 ha“. Pină în seara de 20 aprilie erau gata peste 400 ha. In același timp o parte din cooperatori lucrau la terasarea unui teren in pantă, iar alții la grădina de legume.Și la cooperativa agricolă din Contești, munca este bine organizată. Toate cele 20 de tractoare sînt folosite intens : unele la semănat, altele la pregătirea terenului. în felul acesta se depășește viteza zilnică de 105 ha cît a fost stabilită. De un lucru nu puteau fi mulțumiți cooperatorii din Contești : primiseră 2 500 kg sămînță de porumb din hibridul dublu 409 cu o germinație de numai 70—75 la sută. Inginerul a- gronom Lucian Held, care in aceas- "h perioadă nu poate avea o sarcină mai importantă decît aceea de a veghea la aplicarea regulilor agrotehnice, de a supraveghea felul cum se respectă indicațiile privind adîncimea găsit plece la București pentru o treabă care ța sa.Pe inginerul Constantin Buiugiu, de la cooperativa agricolă Braga- diru, l-am găsit pe tarlale. Mergea de Ia o mașină la alta și controla cum se efectuează lucrările de semănat. Pe una din tarlale, unde terenul fusese pregătit mai de mult, a stabilit să se mai dea o dată cu discul, terenul fiind tasat în urma unei ploi. Aici se lucra cu o viteză de 89 de hectare pe zi. Pînă la 20 aprilie erau semănate jumătate din cele

de semănat, densitatea etc., a cu cale că este mai nimerit sănu necesita neapărat prezen-

Garanția cuvîntului dat
(Urmare din pag. I-a)

rul Nicolae Grigoriu, șeful secto- 
i .lui mecanica II. In acest scop am 
luat și vom lua în continuare noi 
măsuri. Acum ne îngrijim să perfec
ționăm tehnologia, să întărim asis
tența tehnică în schimburile II și 
III, să asigurăm o cît mai bună rit
micitate a producției. Incit toate pie
sele pentru noua combină să tie de 
calitate ireproșabilă".

Discuțiile proiunde, pline de răs
pundere, propunerile prețioase pen 
tru îmbogățirea planului de măsuri 
tehnico-organizatorice făcute in con
sfătuirea de producție, care a avut 
loc zilele trecute în uzină, oglindesc 
preocuparea colectivului pentru ri
dicarea continuă a calității produ
selor. Cu acest prilej s-a decernat 
sectoarelor mecanică II și turnătorie 
Steagul roșu de secții evidențiate în 
întrecerea socialistă pe trimestrul I. 
„Noi n-am primit de astă dată stea
gul — ne spune inginerul Ion Bura- 
del, șeful secției sculărie. Dar sin- 
tem hotărîti ca prin folosirea din plin 
a mașinilor, prin organizarea mai 
rațională a producției și muncii, să 
lucrăm mai bine, incit în lunile ur
mătoare să devenim și noi secție e- 
vidențiată. Asigurînd scule, dispozi
tive și verificatoare de bună calita
te, vom sprijini eforturile întregului

cartofilor ?suprafețele plantate în ultimele două zile au crescut abia cu 2 la sută. A- ceasta se datorește faptului că în regiune nu sint folosite cu întreaga capacitate tractoarele și atelajele, nu au fost antrenate toate forțele pentru executarea acestei lucrări. Din această cauză în raionul Odorhei s-a făcut plantatul cartofilor doar pe 816 hectare din cele 3 218 hectare prevăzute. La cooperativa agricolă Ze- tea se așteaptă de pe o zi pe alta încălzirea vremii și uscarea întregii suprafețe, fără să se aibă în vedere că pe unele parcele se poate lucra. Aici din 134 hectare prevăzute s-au plantat cu cartofi numai 25 hectare. Această lucrare întîrzie și în cooperativele agricole de producție din Păuleni, Feliceni și altele.Ținind seama că timpul este înaintat, se impune o mai bună organizare a muncii, folosirea mai bună a forțelor și mijloacelor de lucru, astfel ca întreaga suprafață prevăzută să fie plantată cu cartofi într-un timp cît mai scurt.
bine organizată849 hectare destinate culturii porumbului. „In 4—5 zile încheiem semănatul pe întreaga suprafață prevăzută" — ne-a spus ing. Buiugiu.în raionul Alexandria, cooperatorii au semănat cu porumb 21000 ha din cele 28 500 ha prevăzute. In cooperativele agricole din comunele Ulmeni, Paraschia, Furculești se în- sămînțează ultimele suprafețe. Pe tovarășul Marin Cimbru, președintele Consiliului agricol raional Alexandria, l-am găsit la sediu în timp ce analiza posibilitățile de a sprijini cooperativele din Guruieni și Fră- sinet, care au rămas mult în urmă cu semănatul. Pentru aceasta a fost chemat la consiliul agricol Nicolae Panțuru, directorul S.M.T. Orbească. Era mai bine să se fi deplasat la fața locului. Dar din discuții ne-am dat repede seama de ce în loc să fie pe teren, se afla la sediul raionului. Un grup de 10—15 tovarăși așteptau să intre în audientă la tovarășul Marin Cimbru. înăuntru continuau discuțiile privind problema sprijinirii cooperativelor rămase în urmă cu semănatul porumbului. Se auzise că unele semănători de la cooperativa agricolă Guruieni se defectaseră. Cite, nu se știa, unii susținînd patru, alții una.La audiență erau o serie de membri ai unor cooperative agricole, în care se află pe teren membrii comitetului raional de partid, ai comitetului executiv al sfatului popular raional, instructorii teritoriali și alți activiști de partid și de stat. De ce nu rezolvă ei Ia fața locului atît problemele legate de însămînțări, cît și pe cele care privesc pe membrii cooperatori personal ? Ar fi mai firesc, mai operativ, s-ar economisi timpul care este atît de scump fiecăruia în aceste zile.

■colectiv să ia „startul" unei produc
ții bine pusă la punct".

Rezultatele obținute în întrecere 
constituie o garanție a respectării 
cuvîntului dat. La turnătorie s-au 
realizat pină la 20 aprilie piese 
pentru circa 700 garnituri ale noului 
produs. In aceeași zi, din matrițerie 
au pornit spre secțiile prelucrătoa
re ultimele SDV-uri necesare fabri
cării combinei de porumb ; toate 
sculele și dispozitivele au trecut cu 
succes „examenul" controlului teh
nic de calitate. Maistrul Gheorghe 
Nica de la linia tehnologică I a 
sectorului mecanică II anunța zia
rul de uzină : „90 la sută din piese
le prevăzute în planul pe luna apri
lie au lost trimise la montaj", iar 
maistrul Gheorghe Cuceanu de la 
linia a II-a a vestit și el : „La fel 
și noi, tovarăși. Nu vrem să fim mai 
prejos".

întrecerea socialistă de la uzina 
Semănătoarea" capătă amploare 

lot mai mare Pe primul plan se a- 
ilă producția noii combine. Primul 
lot va fi gata la termenul prevăzut. 
„Realizarea de mașini agricole de 
calitate, care să dea randament 
înalt pe ogoare" — aceasta-i hotă- 
rîrea cu care muncitorii, tehnicienii 
și inginerii uzinei se pregătesc să 
întîmpine Congresul partidului.

Cu toate forțele 
la semănat!(Urmare din pag. I a) țat 43 la sută din suprafață, reali- zîndu-se, în ultimele două zile, numai în cooperativele agricole circa 100 000 hectare. Dacă, în continuare, munca va fi bine organizată, există condiții ca semănatul să se termine în 5—6 zile. La semănatul porumbului s-au obținut rezultate mai bune și în regiunile Dobrogea, Galați și Ploiești. De asemenea, în regiunile Cluj și Mureș-Autonomă Maghiară, unde specialiștii și conducerile unităților agricole au urmărit îndeaproape realizarea în sol a condițiilor necesare, au fost însă- mînțat.e suprafețe însemnate, depășind chiar unele regiuni din sudul țării.în unele gospodării agricole de stat din regiunile din sudul țării — deși dispun de forțe de lucru suficiente — nu s-au folosit îndeajuns condițiile existente pentru semănatul porumbului.Consiliul Superior al Agriculturii recomandă ca, pe măsură ce temperatura solului se apropie de cea optimă, să se treacă în toate regiunile, cu toate forțele la semănatul porumbului. O grijă deosebită trebuie acordată bunei pregătiri a patului germinativ în preajma semănatului, la adîncimea corespunzătoare, astfel ca însămînțarea să se facă la un înalt nivel agrotehnic. Conducerile unităților agricole socialiste, specialiștii din agricultură să ia măsuri pentru ca în fiecare zi bună de lucru mașinile și tractoarele să fie folosite cu întreaga capacitate.
Sesiune științificăMiercuri dimineața au început în Capitală lucrările celei de-a Vl-a sesiuni științifice a Institutului de balneologie și fizioterapie. Participă academicieni, cadre didactice din București, Iași, Cluj, Tg. Mureș, precum și specialiști din stațiunile balneoc.limatice și serviciile de fizioterapie din țară.După prezentarea lucrării „Orien-

CAMPIONATELE MONDIALE
DE TENIS DE MASĂ

FOTBAL: Etapa a 20-a
Au început probele 
individuale

repre-
BELGRAD 21 (Agerpres). — După o zi de odihnă, miercuri la Ljubljana au fost reluate campionatele mondiale de tenis de masă cu disputarea primelor meciuri de simplu. Pentru titlurile de campioni ai lumii se întrec 273 de jucători din 44 de țări și 133 de jucătoare, zentînd 32 de țări. în meciul de debut, tînăra noastră reprezentantă Viorica Ivan a eliminat-o cu 3—0 (21—12 ; 21—19 ; 22—20) pe Viala(Franța). Celelalte jucătoare ale țării noastre Maria Alexandru, Ella Constantinescu și Eleonora Mihalca vor intra astăzi în competiție. Tot astăzi susțin primele jocuri Giur- giucă, Negulescu, Rethi, Cobîrzan și Păun.în prima zi a probelor de simplu n-au fost înregistrate surprize. De menționat numai că jucătoarea Ka- rington (Anglia) a reușit să o întreacă cu 3—1 pe campioana Franței, Le Bras. în proba de simplu masculin Wright (Anglia) a cîștigat foarte greu, cu 3—2, la finlandezul Tuxominen.

PRONOEXPRES din dinLa tragerea Pronoexpres nr. 16 21 aprilie 1965 au fost extrase urnă următoarele numere : 42 8 7 39 11 27. Numere de rezervă : 20 25. Fond de premii : 617 799 lei din care 89 236 lei report la categoria I.

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRIGheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a primit miercuri după- amiază pe Manuel Perez Guerrero, ministrul minelor și hidrocarburilor din Venezuela, general de brigadă Rafael Alfonso Ravard, reprezentantul Venezuelei la Reuniunea guvernatorilor Băncii internaționale de reconstrucție și dezvoltare, și Andres Aguilar Mawdsley, ambasador și reprezentant permanent al Venezuelei în Comisia economică O.N.U. pentru Europa.La întrevederea care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială a fost de față Mihail Florescu, ministrul industriei petrolului și chimiei.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
EXTRAORDINAR 

ȘI PLENIPOTENȚIAR
AL INDONEZIEI ÎN R. P. ROMÎNĂMiercuri seara a sosit în Capitală generalul maior Sambas Atmadina- ta, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Indoneziei în Republica Populară Romînă.La sosire, pe aeroportul Băneasa, noul ambasador indonezian a fost întîmpinat de Dionisie Ionescu, ambasador, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de față membrii ambasadei Indoneziei la București, în frunte cu Wisnu, însărcinat cu afaceri a. i. (Agerpres)

★Recent a apărut primul număr al unei noi publicații : „Progresele științei", revistă editată de Centrul de documentare științifică al Academiei R. P. Romine. Ea cuprinde articole de sinteză privind rezultatele și tendințele de dezvoltare pe plan mondial în diferitele domenii ale științei, note, recenzii, referate, informații. Revista apare o dată la două luni.
tarea cercetării științifice în balneo- fizioterapie pe anul 1964“ au fost expuse 13 comunicări de specialitate. Comunicările tratează probleme privind metodologia de tratament, aspecte de endocrinologie și pediatrie, mecanisme de acțiune și reactivitatea în baineo-fizioterapie.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)

TEHNICEREZULTATE
PROGRESUL-DINAMO BUCU

REȘTI 0—0. Arbitru : Ahmet Ba
gatîr (Turcia).

RAPID-STEAUA 1—0 (1—0).
A înscris : Jamaischi (min. 16). 
Arbitru : Hakky Guriiz (Turcia).

Stadion „23 August". Specta
tori : 60 000.

FARUL-ȘTIINȚA CRAIOVA
1— 0 (1—0). A marcat : Tufan 
(min. 26). Arbitru: C. Nițescu (Si
biu). Spectatori : 10 000.

CRIȘUL—STEAGUL ROȘU
2— 0 (1—0). Au marcat : Jenei — 
autogol (min. 24), Iacob (min. 67). 
Arbitru : Gh. Popovici (Bucu
rești). Spectatori : 7 000.

U.T. A.-ȘTIINȚA CLUJ
(2—1). Au marcat : Donciu (min. 
16), Țîrlea (min. 33) — pentru în
vingători ; Bretan (min. 25) — 
pentru învinși. Arbitru : M. Popa 
(București). Spectatori : 8 000.

2—1

Trei ore pentru un gol
Un singur gol în 180 de minute ! 

Aceasta a fost „eficacitatea" celor pa
tru echipe bucureștene oare, ieri pe 
stadionul „23 August", s-au întrecut în 
al cincilea lor cuplaj din actualul cam
pionat. Faza din care a rezultat golul 
s-a petrecut în minutul 16 al meciului 
Rapid-Steaua. Jamaischi, a cărui forță 
de șut este binecunoscută, a lovit min
gea puternic, fără ezitare, la o pasă 
primită de la Ion Ionescu. Deși Ja- 
maischi se afla în momentul acela cam

Prietenia 
franco-germană 
in descreștereH

Sub titlul „Complexul german", Do
minique Aucleres scrie în ziarul pa
rizian „LE FIGARO :

„Franța mai este încă aliata Re
publicii Federale Germane ? Aceas
tă întrebare se pune peste Rin, unde 
persoanele avertizate consideră cu 
cea mai mare îngrijorare actuala 
politică franceză. Intre generalul de 
Gaulle și cancelarul Adenauer au 
existat uneori neînțelegeri ; acest 
lucru nu poate fi negat. Dar norii 
erau repede risipiți și adesea chiar 
din inițiativa generalului. Lucrurile 
stau cu totul altfel astăzi, sub re
gimul noului cancelar german.

Relațiile franco-germane n-au fă
cut decît să se înrăutățească de la 
venirea în funcția de cancelar a 
fostului ministru al economiei ; spe
ranțele nutrite cu ocazia recentei 
întîlniri de la Rambouillet a celor 
doi oameni au făcut loc dușmăniei 
și genul de dezavuare pe care, așa 
cum se afirmă la Bonn, generalul 
de Gaulle l-a adus șefului guver
nului german, amînînd la o dată 
nedeterminată întîlnirea celor șase 
miniștri de externe ai comunității 
europene (propusă de Italia a se 
ține la Veneția — n.r.), a făcut în 
Germania o impresie supărătoare.

Vrea oare generalul de Gaulle, în 
ajunul alegerilor germane, să-l dis
crediteze pe cancelarul Erhard ; 
crede el, oare, că va găsi în tabăra 
creștin-demooraților un partener mai 
conform dorințelor sale, sau dorește 
oare victoria social-democraților și 
venirea lui Willy Brandt la putere ? 
Cei mai sinceri prieteni ai Franței 
din tabăra creștin-democraților sau 
dintre creștin-sociali își pun între
barea.

Dezavuarea Parisului — scrie zia
rul — a sosit în momentul în care 
cancelarul Erhard se zbătea în mij
locul unor grave dificultăți cu ță
rile arabe. Vest-germanii susțin nu 
numai că aliații lor francezi i-au 
lăsat baltă, în momentul în care 
interesele lor vitale erau în joc, dar 
chiar și la Cairo, o delegație fran
ceză le-a dat clar să înțeleagă con
ducătorilor egipteni că, cu inima, 
era alături de ei. «In Irak, adaugă 
săptămînalul „Christ und Welt", or
ganul dreptei și al protestanților, 
care relatează faptul, o altă dele
gație franceză s-a declarat intere
sată în construirea unui aerodrom 
la care Germania federală contri
buise deja cu un milion și jumă
tate de mărci».

Pe scurt, complexul german reîn
vie, complexul de inferioritate care 
riscă să provoace, ca și în trecut, 
un contrașoc de orgoliu și de vio
lență. Cele mai neînsemnate acte 
ale Franței sînt observate cu lupa, 
gesturile ei de prietenie față de alte 
țări, trecute prin siță : dialogul cor
dial dintre de Gaulle și Wilson, 
apropierea franco-sovietică îl deter
mină pe corespondentul la Paris al 
marelui cotidian din Hamburg, 
„Die Welt", să tragă această con
cluzie : «De fapt, nu există decît 
o constantă în politica lui de 
Gaulle ; este antiamericanismul».

Dar tocmai antiamericanismul gu
vernului francez constituie obsesia 
Germaniei federale, care nu-1 poate 
urma pe general pe această cale. 
Perspectiva unei apropieri între pu
terile occidentale și U.R.S.S., apro
piere care ai putea constitui prelu
diul sacrificării unor interese ale 
Republicii federale, este o altă ob-

MINERUL-DINAMO PITEȘTI 
2—0 (1—0), Au marcat: Halagian 
(min. 21), Soo (min. 47). Arbitru : 
L. Mîhăilescu (București). Spec
tatori : 5 000.

C.S.M.S.-PETROLUL 0—0. Ar
bitru : M. Niță (București). Spec
tatori : 12 000.

CLASAMENTUL
Rapid 29 12 5 3 25:10 29
Dinamo Buc. 20 11 4 5 33:17 26
Steaua 20 9 5 6 28:18 23
Steagul roșu 20 9 4 7 22:14 22
Petrolul 20 8 4 8 24:17 20
U.T.A. 20 7 6 7 26:34 20
Crișul 20 6 7 7 16:18 19
C.S.M.S. 20 7 5 8 21:25 19
Farul 20 7 5 8 18:26 19
Știința Cluj 20 7 4 9 27:30 18
Dinamo Pitești 20 6 5 9 25:26 17
Minerul 20 7 3 10 20:29 17
Progresul 20 5 6 9 17:23 16
Știința Cr. 20 6 3 11 20:35 15

la 20 m,la 20 m, puțin lateral de poarta ad
versă, șutul său a fost imparabil: min
gea a lovit bara transversală și, printre 
mîinile portarului Haidu, a intrat în 
plasă. Intr-adevăr, un gol frumos.

După ce și-a asigurat acest minim 
avantaj, echipa Rapid a acționat la fel 
de viguros. In urma unor combinații 
spectaculoase și inspirate ale cuplului 
Ionescu-Dumitriu II, înaintarea rapi- 
distă a pătruns de mai multe ori în 
careul lui Haidu, gata-gata să înscrie 

sesie. Cu cît acest pericol le pare 
germanilor mai actual, cu atît ei se 
străduiesc să pună la încercare so
lidaritatea Washingtonului, Londrei 
și Parisului cu Bonnul, în legătură 
cu Berlinul, chiar cu riscul de a 
provoca o criză.

De aceea, prietenia, chiar înțele
gerea franco-germană este în 
descreștere. Niciodată, de 15 ani 
încoace, ea n-a fost atît de ame
nințată".

Săptăminalul algerian „REVOLU
TION AFRICAINE" publică un ar
ticol despre situația economică a 
continentului african.

„De zece ani, Africa cunoaște o 
dezvoltare economică. Aceasta, atît 
in domeniul producției agricole, a 
celei miniere, cît și în producția in
dustrială. După cel de-al doilea răz
boi mondial, industria prelucrătoare 
era, pe ansamblul Africii, practic 
inexistentă : azi cunoaște o anumită 
creștere. Cafeaua boabe, cacaua, cau
ciucul, bumbacul și alte produse ana
loge sînt exportate în fiecare an în 
cantități din ce în ce mai mari spre 
țările industrializate.

Au fost deschise numeroase mine. 
Africa rămîne, de altfel, prima pro
ducătoare, și s-ar putea spune unica 
producătoare, de diamante din lume.

Privind cele cîteva rezultate enu
merate, s-ar putea crede că dezvol
tarea, în ansamblu, a continentului 
african e pe calea cea bună. Cum se 
explică, atunci, părerea experților 
Națiunilor Unite că, în ultimul de
ceniu, Africa a devenit mai săracă ?

Sînt două cauze esențiale, și am
bele țin de ceea ce a fost denumit 
neocolonialism. Prima dintre acestea 
se referă la continua scădere a cursu
lui materiilor prime, scădere care a 
anihilat eforturile făcute de țările a- 
fricane. S-a vorbit adesea despre 
acest subiect. Nu e inutil să revenim 
asupra lui. In cursul unei conferințe, 
Andre Philipe, fost ministru francez 
al economiei, a declarat : « Pentru a 
ajuta țările slab dezvoltate, mai întîi 
trebuie să înceteze jefuirea lor. Or, în 
ultimii cinci ani, popoarele din țările 
slab dezvoltate au sporit cu 20 la 
sută producția lor de export. Aceasta 
n-a împiedicat însă scăderea venitu
rilor, cu 30 la sută, în aceeași peri
oadă ».

Se cuvine de adăugat că, în acești 
ani. prețul produselor industriale, pe 
care țările slab dezvoltate au fost ne
voite să le importe, a sporit cu 
10—15 la sută. Surplusul de muncă 
efectuat de populația africană a a- 
juns, deci, în ultimă instanță să se 
soldeze cu o pierdere netă de ordinul 
a 20—25 la sută, dintr-un venit deja 
slab. In aceste condiții devine de în
țeles de ce țăranul african are ten
dința să se închidă în sine și să cau
te să-și satisfacă cerințele esențiale în 
cadrul unei economii de subsistență, 
mai degrabă decît să urmărească o 
acțiune ce se aseamănă prea mult cu 
legenda butoiului Danaidelor (potri
vit mitologiei, Danaidele erau femei 
condamnate de zei să-și ispășească 
păcatele încercând fără sfîrșit să um
ple un butoi fără fund).

Folosindu-se de variațiile cursuri
lor la materiile prime, speculanții in
ternaționali se străduiesc să tragă 
maximum de beneficii de pe urma 
cursurilor și așa reduse. Investițiile 
nu se fac, de cele mai multe ori, 

din nou. La o astfel de acțiune, rînd 
pe rînd, Codreann, Jamaischi, Ionescu 
au șutat puternic, pe spațiul porții, dar 
apărarea militarilor, cu eforturi deose
bite, a evitat golul. Cîteva minute mai 
tîrziu, Ionescu (cu mingea) și Dumi- 
triu s-au aflat singuri în fața porții. 
Haidu însă a rezolvat ușor situația, 
întrucît Ionescu — căruia îi ieșise în 
întîmpinare — n-a pasat coechipierului 
său aflat într-o poziție mai bună de șut.

Faze de poartă a avut și Steaua, in 
repriza secundă, de altfel, echipa mi
litară a dominat cu insistență. Totuși, 
fără succes. Voinea a intrat de două 
ori spre poartă și a șutat puternic. An
drei — singurul portar care în retur 
n-a primit nici un gol — a intervenit 
prompt, prin salturi temerare.

Deși pasionant în unele momente, 
meciul Rapid-Steaua nu s-a ridicat la o 
valoare tehnică pe măsura pretențiilor 
unor echipe fruntașe. La Steaua, mai 
ales, au abundat pasele greșite, șuturile 
anemice sau fără adresă. înaintarea — 
compartiment deficitar al formației — a 
acționat dezordonat, uneori fără vlagă. 
Voinea, în special, s-a comportat ieri 
sub orice critică.

Partida Progresul-Dinamo, care a a- 
vut loc în „deschidere", s-a situat, de 
asemenea, la un nivel necorespunzător. 
Ambele formații au jucat nervos, uneori 
depășind limitele regulamentului și ale 
sportivității. Piogresul a dovedit mai 
multă claritate în joc, ar fi meritat poa
te să cîștige Ceea ce însă a umbrit ieri 
evoluția acestei echipe au fost tocmai 
atitudinile nesportive ale majorității ju
cătorilor. Totul a culminat cu protestele 
adresate arbitrului la acordarea lovi
turii de la 11 m îti min. 61 (lovitura a 
fost ratată de Frățilă...), De mult n-a 
mai fost dat spectatorilor să asiste la 
astfel de acte nesportive pe terenurile 
de fotbal. Unul din jucătorii Progresu-de fotbal. Unul

Ieri în turneul U. E. F. A.finalăSferturile de ______ale turneului U E.F.A.. disputate ieri în R. F. Germană, s-au încheiat cu următoarele rezultate : Italia-Irlanda 
2—0.5—0,Olanda 3—0, R. F. Germană - Cehoslovacia 0—0. în semifinale,

Anglia-UngariaR. D. Germană-

decît acolo unde cel ce investește 
se bucură de importante reduceri de 
impozite și de posibilitatea de a ex
porta din nou cea mai mare parte a 
profiturilor realizate. Iată de ce, ma
joritatea țărilor africane, cu toată 
dezvoltarea lor aparentă, au balanțele 
de plăți mult deficitare. Ceea ce în
seamnă că ansamblul capitalurilor in
trate în aceste țări, sub diferite tit
luri, sînt inferioare capitalurilor ce 
părăsesc țara respectivă în aceeași 
perioadă.

O asemenea situație n-ar fi dăună
toare decît în mod provizoriu, dacă 
pierderile amintite ar corespunde 
achizițiilor de bunuri de echipament 
productiv, a căror utilizare ar per
mite, pînă la urmă, să se acopere de
ficitul. Dar, de cele mai multe ori, 
nu este așa. Trebuie constatat totoda
tă că necesitățile de aprovizionare 
impun diferitelor guverne să impor
te mai ales bunuri de consum. Este 
vorba, deci, de un adevărat consum 
de capital, care se adaugă datoriilor 
pe care țările slab dezvoltate le au 
față de cele industrializate. Este in
contestabil că scăderea cursului la 
materiile prime și creșterea cursului 
la produsele manufacturate înseamnă 
transferul unei părți din beneficii în 
mîinile capitalului străin. Fenome
nul este cu atît mai grav, cu cît se 
produce în raport nu cu o popu
lație constantă, ci cu una în creștere 
rapidă. Țările africane trebuie să 
lupte împotriva unei astfel de hemo
ragii".

Se intensifică

cto

Referindu-se la tendința de con
centrare din economia americană, 
economistul Willard F. Mueller, 
șeful Comisiei federale pentru co
merț din S.U.A., scrie că „în 1975, 
un număr de 200 de mari societăți 
vor controla două treimi din patri
moniul total al societăților america
ne". Revista „U. S. News and World 
Report" arată că în cursul anului 
1964 au avut loc 1 800 de fuzionări 
între societățile americane, adică a- 
nroximativ. o creștere de o treime 
față de anul precedent. în orice 
caz, este ritmul cel mai ridicat 
la război încoace.

Caracteristic pentru aceste 
zionări — scrie ziarul italian 
Giorno" — este faptul că ele au loc 
între întreprinderi cu diferite acti
vități, cum ar fi, de exemplu, o mare 
întreprindere de prelucrare a tutu
nului („American Tobacco") și o 
mare industrie alimentară („Conso
lidated Food").

Grafic reprodus din ziarul „II 
Giorno".

fu- „II

lui, Mafteuță, a fost eliminat din joc, 
însă și alți colegi de club ar merita să 
fie pedepsiți.

Meciurile de ieri au fost conduse de 
arbitri turci. Spectatorii au aplaudat tn 
general maniera de arbitraj, competen
ța, promptitudinea lui H. Giiriiz. Cole
gul acestuia însă - A. Bagatîr, care a 
condus partida Progresul-Dinamo — a 
comis numeroase greșeli, fiind deseori 
depășit de joc.

I. DUMITRIU

Corespondenții 
transmit:

noștri

nivel tehnic

• La Oradea, Vigh 
Ivăncescu (Steagul roșu) 
o lovitură de la 11 m.

• Joc dur, de slab ............_..... .
la Constanța. Pentru durități repe-

] tate, Mănescu (Farul) a fost elimi
nat de pe teren.

i • Ploaie torențială în timpul me- 
j ciului de la Baia Mare. In repriza a 
doua, terenul devenise un adevărat 
patinoai. Deși a primit două goluri, 

Ș portarul piteștean Matache a apărat 
exceptional.
• Doai 15 minute de joc frumos 

în meciul C.S.M.S.-Petrolul. Ambele 
echipe au greșit numeroase pase, 
tehnica a lăsat de dorit. Petroliștii 
au ratat o mare ocazie în min. 41 ; 
Vornicu (C.S.M.S.) a salvat situația, 
Irimițînd mingea în corner.
• Primul gol al arădanilor și cel 

al clujenilor au fost marcate cu lar
gul concurs al portarilor adverși : 
Moguț și, respectiv, Gaboraș.

(Crișul) si 
au ratat cite

Italia va întîlni Anglia, iar Cehoslovacia (calificată crin tragere la sorti) pe R. D. Germană.
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CORESPONDENȚE DIN STRĂINĂTATE
PARIS Franța și blocul S.E.A.T.0.
Un afront adus politicii americane in Asia de sud-est

La conferința de presă ce a avut loc 
marți după-amiază la Quai d’Orsay 
(sediul Ministerului de externe francez 
— n.r.), cele mai multe întrebări ale 
corespondenților străini s-au referit la 
poziția Franței față de blocul S.E.A.T.O. 
Aceasta ca urmare a hofărîrii guver
nului francez, despre care se aflase în 
cursul zilei, de a nu trimite la apro
piata sesiune a Consiliului ministerial 
al S.E.A.T.O. de la Londra (3—5 mai) 
decît un „observator" și nu ca de obi
cei pe ministrul de externe.

Poziția guvernului 
blocul S.E.A.T.O. a format 
unei expuneri făcute de ministrul de 
externe Couve de Murville în fata Con
siliului de Miniștri reunit miercuri în 
obișnuita sa ședință săpfămînală.

Expunînd declarația lui Couve de 
Murville, Alain Peyrefitte, ministrul in
formațiilor a arătat, după ședința Con
siliului de Miniștri, că hofărîrea Franței 
decurge din faptele care s-au întîm- 
plat la precedenta întîlnire de la Ma
nilla a Consiliului S.E.A.T.O. Ministrul 
<de externe francez a refuzat atunci să 
se asocieze la comunicatul comun care 
nu reflecta vederile guvernului său. 
Peyrefitte a amintit apoi declarația 
Ministerului de Externe al Franței publi
cată în ajun. în această declarație se 
spune că nu există o poziție comună 
și jncă mai puțin acțiuni comune 
din partea țărilor membre ale S.E.A.T.O. 
în legătură cu problemele grave care 
se pun.

Este de temut și chiar de prevăzut, 
se spune mai departe în declarație, 
că anul acesta se va repeta aceeași 
situație ca la Manilla. In asemenea con-

francez față de 
obiectul

diții, guvernul francez consideră că 
este mai înțelept să nu participe la 
ședințe și înțelege să indice astfel că 
nu vă putea să se asocieze în nici un 
fel la concluziile ce vor fi trase.

„Franța, arată declarația în încheiere, 
continuă să dorească o reglementare 
a problemelor Vietnamului și ale fostei 
Indochine în ansamblul ei, pe baza 
acordurilor de la Geneva din 1954. 
Cind o asemenea reglementare va de
veni posibilă — ea va fi fericită să-i 
dea concursul. Pînă atynci, ea nu poate 
decît să-și reafirme punctele de vedere 
pe care le manifestă de mai mulți ani".

într-un editorial, ziarul' „Le Monde” 
constată că Franța se abține pentru 
prima dată de a trimite un membru al 
guvernului la sesiunea S.E.A.T.O., adău
gind că absența ministrului de externe 
francez (cu toate că se trimite un ob
servator), va avea semnificația unui 
semiboicot din partea Franței față de 
S.E.A.T.O. Această atitudine este pusă 
de ziar în legătură cu poziția diver
gentă a Franfei fa(ă de politica S.U.A. 
în problema Vietnamului.

Couve de Murville, arată ziarul/ „nu 
ar fi putut anul acesta decît să deplore 
lipsa de popularitate a guvernului de 
la Saigon,- crudele încercări prin care 
trece poporul vietnamez și ar fi fost 
fără îndoială adus în situația să mani
feste vehemente rezerve față de poli
tica de escaladare pentru care Statele 
Unite vor să ob(ină un gir prin inter
mediul S.E.A.T.O.

Pentru „Paris lour" 
lui francez înseamnă 
că el nu vrea să se

soarta-păcii în Asia de sud. Washingto
nul trebuie să accepte în special să 
înceteze actele sale, de război împo
triva Vietnamului de nord și să con
sidere că, într-o eventuală conferință, 
Frontul național de eliberare din Viet
namul de sud este un interlocutor va
labil".

Referindu-se la hofărîrea guvernului 
francez și la comentariul oficial publicat, 
în legătură cu ea, agenția „France 
Presse" scrie ; „Concluzia ce se poate 
trage este că atît timp cit problema 
vietnameză nu va fi reglementată, Fran
ța nu va mai participa la lucrările 
S.E.A.T.O.".

„Guvernul francez — încheie agenția 
—- își manifestă rezerve față de 
S.E.A.T.O. în același spirit, dacă nu în 
același mod, în care și-a manifestat re
zerve față de N.A.T.O. în ambele ca
zuri, el și-a indicat precis voința de 

-.a-și adopta independent hotărîrile și de 
a nu se lăsa influențat de o orientare 
americană pe care nu o aprobă".

Alex. GHEORGHIU

i

încordare la Nicosia VIZITA DELEGAȚIEI MILITARE ROMÎNENICOSIA 21 (Agerpres). — Agen- / . țiile de presă informează că în capi- | tala cipriotă domnește o pronunțată | tensiune politică. „Atmosfera la Ni- j cosiă, transmite agenția “ Presse,-este din nou la fel timpul celor mai grele zile",Ziarele cipriote informează torită gravității situației, președin- | tele Makarios și-a anaînat pentru i luna viitoare vizita pe care trebuia s-o facă la 26 aprilie la Atena.Situația nou creată în Cipru a dat naștere la o vie activitate diplomatică. La Nicosia, comandantul forțelor O.N.U. din Cipru, generalul I Thimaya, și reprezentantul special ' al secretarului general al O.N.U., U | Thant, în Cipru, Carlos Bernardes au j avut miercuri o întrevedere cu vice- 1 președintele Ciprului. Kuciuk, și cu I alte personalități, cipriote turce. La i Atena, ambasadorul turc, Turan Tu- I luy, a avut o întrevedere cu minis-1! trul de externe grec, Stavros Cos- i topoulos cu care a analizat situația din insulă, precum și noua înăsprire intervenită în relațiile greco-tur- ce, ca urmare a hotărîrii guvernului de la Ankara de a expulza pe toți cetățenii greci aflați în Turcia.

ÎN R.S. CEHOSLOVACĂ
France încacă da-

PRAGA 21 — Corespondentul A- gerpres, A. Liță, transmite : Delegația militară romînă, condusă de ministrul Forțelor Armate ale R. P. Romine, general de armată Leonti n Sălăjan, care se află intr-o vizită de prietenie în R. S. Cehoslovacă a sosit la 21 aprilie la Bratislava. Pe aeroport era aliniată o gardă de o- noare.După intonarea imnurilor de stat ale R. P. Romîne și R. S. Cehoslovace generalul de armată Leontin Sălăjan, însoțit de generalul locotenent Josef Vosahlo, locțiitor al ministrului apărării naționale a R. S. Cehoslovace, a trecut în revistă garda de onoare.

In cursul dimineții delegația militară romînă a făcut o vizită la Consiliul Național Slovac. în cinstea oaspeților a fost oferit un prînz care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.După-amiază. romînă a depus la cimitirul din romîni căzuți în berarea Cehoslovaciei, după-amiezii delegația militară romînă a făcut o vizită la Comitetul Național regional Banska Bystrica și a depus o coroană de flori la monumentul de la Nemecka, ridicat în memoria victimelor fascismului.

delegația militară o coroană de flori Zvolen al ostașilor luptele pentru eli- în cursul

Crearea unui Consiliu prezidențial 
în Yemen
• Demisia guvernului • A. Neman va forma noul cabinet

poziția guvernu- 
„în primul rînd 

dezintereseze de

geneva SESIUNEA COMISIEI
ECONOMICE A O.N.U. PENTRU EUROPA

Miercuri dimineață s-a deschis, la se
diul Palatului Națiunilor, cea de-a 20-a 
sesiune a Comisiei Economice a O N U. 
pentru Europa. Participă circa 150 de 
delegați reprezentînd cele 31 de țări 
europene, membre ale Comisiei, și Sta
tele Unite care, de la înființarea — 
în martie 1947 — a acestui organ de 
cooperare internațională participă la lu
crările sale. După cum s-a anunțai, tara 
noastră este reprezentată prinfr-o de
legație condusă de Costin Murgescu, 
membru corespondent al Academiei 
R. P. Romine.

Comisia Economică pentru Europa 
este una din cele patru comisii econo
mice regionale create de Consiliul Eco
nomic și Social al Națiunilor Unite 
cu scopul de a studia situația specifică 
în respectivele spatii geografice și de 
a contribui la dezvoltarea comerțului în
tre t^ri.

La deschiderea sesiunii, secretarul 
executiv ai comisiei, Vladimir Velebit, 
a dat citire mesajului adresat ses'unii 
de secretarul general al O.N.U., U Thant. 
Subliniind pericolul pe care-l repre
zintă discrepanta dintre țările sărace 
și cele industrializate, U Thant arată că 
prin reducerea cheltuielilor pentru înar
mare „s-ar elibera importantele surse, 
care ar servi la scoaterea din impas a 
tarilor slab dezvoltate''. Secretarul ge
neral face apoi apel la țările industria
lizate, în vederea, grăbirii procesului de 
creștere a economiei țărilor în curs de 
dezvoltare, prin ajutor șfiinfific și 'eh- 
nic. Mesajul relevă, de asemenea, im
portanța lărgirii schimburilor internațio
nale, ca pe o contribuție la activ.falea 
Conferinței Națiunilor Unite pentru co
merț Și dezvoltare.

Apoi secretarul executiv a trecut în 
revistă activitatea comitetelor și sub
comitetelor Comisiei. El a spus că Co
misia Economică O.N.U. pentru Europa 
a dat posibilitate guvernelor membre 
să confrunte și să armonizeze expe
riența lor. Prin activitatea sa Comisia 
a contribuit deopotrivă la strîngerea 
legăturilor economice dintre țările celor 
două sisteme sociale și economice, ca 
și la programul O.N.U. de sprijinire a 
țărilor în curs de dezvoltare. în ciuda

deosebirilor politice, a subliniat secre
tarul executiv, a ieșit la iveală interde
pendenta țărilor — indiferent de siste
mul căruia aparțin.

Secretarul executiv a spus în înche
iere că dezvoltarea considerabilă a co
merțului intereuropean demonstrează 
utilitatea dialogului est-vest, ale cărui 
progrese au fost calificate de ei ca 
„prețioase și încurajatoare".

După aprobarea ordinei de zi a se
siunii, delegatul 
blema admiterii 
participantă cu 
crările Comisiei, 
a luat cuvîntul 
iar împotriva ei 
britanic.

împotriva prezentei cs observator a 
unui reprezentant ciankaișist au protes
tat delegații sovietic și albanez. Dele
gatul francez a declarat că „locul Chi
nei trebuie ocupat de reprezentantul 
guvernului din Pekin". Luînd cuvîntul, 
șeful delegație- -omîne, Costin Mur
gescu, a declarat : '„Se discută repre
zentarea Chine- la lucrările Comisiei. 
Delegația romînă declară că singurul 
guvern care are dreptul să reprezinte 
China și să-și asume obligații interna
ționale în numele poporului chinez este 
guvernul central al R. P. Chineze. Nu
mai reprezentanții Chinei populare sînf 
în drept să reprezinte China în cadrul 
O.N.U. și al organismelor sale, inclusiv 
Comisia Economică pentru Europa. Re
stabilirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în O.N.U. șt organismele sale 
ar constitui nu numai un act de echi
tate, dar și soluționarea realistă a uneia 
din cele mai importante probleme ale 
vieții- internaționale. Delegația R. P- 
Romîne, a spus vorbitorul, consideră 
inadmisibilă prezența trimișilor cian- 
kaișiști la lucrările sesiunii Comisiei E- 
conomice pentru Europa".

Trecîndu-se la alegerea noii condu
ceri a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa, la propunerea delega
tului britanic a fost ales în unanimitate 
în calitate de președinte Karoly Szarka, 
locțiitorul ministrului 
al R, P. Ungare.

sovietic a ridicat pro- 
R. D. Germane ca 

drepturi egale la lu- 
în sprijinul propunerii 
delegatul cehoslovac, 
— delegații francez și

afacerilor externe

Horia LIMAN

CAIRO Alegerile din Sudan

Reacții la hotărîrea franceză
Hotărîrea guvernului francez de a 

nu trimite decît un observator la se
siunea Consiliului ministerial al blo
cului S.E.A.T.O. este comentată 
larg și in alte țări occidentale.

Anglia

pe

LONDRA 21 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Marii Britanii a dat publicității o declarație în care face cunoscut că guvernul englez „deplînge". hotărîrea guvernului francez și exprimă speranța că hotărîrea guvernului francez este motivată numai de divergențele de vederi provocate, în prezent, de problema Indochinei și nu semnifică o slăbire pe termen lung a sprijinului acordat de Franța blocului S.E.A.T.O.
REUTER : „In cercurile oficiale din 

Paris se extinde părerea că viitorul pas 
(al Franței — N.R.) l-ar putea constitui 
părasitea deplină a pactului S.E.A.T.O.”.

„GUARDIAN" : „Harold Wilson este

deosebii de dezamăgit deoarece căuta 
sprijinul Parisului pentru politica sa față 
de Malayezia. Or, el nu îl va avea. Este 
o lovitură deosebi* de grea...".

„FINANCIAL TIMES" : „Inijiativa fran
ceză are o semnificație deosebită pe plan 
diplomatic. Ea îi va îndemna pe con
ducătorii asiatici să adopte atitudini mai 
ostile față de America ; dacă o putere 
europeană se arată gata să se opună u- 
nui război american în Asia, va ii greu 
pentru guvernele asiatice să nu Iacă ace
lași lucru".

S. U. A.
U.P.I. : „Franța a devenit tot mai ne

mulțumită de S.E A.T.O., intrucit ea con
sideră acest pact ca reflectind pur și 
simplu politica Statelor 
Asia de sud-est".

„NEW YORK TIMES" : 
tărîre oglindește politica 
oe Gaulle de a se ține departe de orice 
exprimare a vreunui sprijin diplomatic 
acordat politicii S.U.A. în Viefriam".

„Aceasta ho- 
președintelui

Teritoriul R. D. Vietnam din nou bombardat. HANOI 21 (Agerpres). ' -- După cum transmite agenția vietnameză de presă V.N.A., șeful misiunii de legătură a înaltului comandament al Armatei populare vietnameze a adresat președintelui Coriiisiei internaționale de supraveghere și control din Vietnam un mesaj de protest în care face cunoscut că în noaptea de 20 spre 21 aprilie avioane cu reacție americane și sud-vietnameze au e- fectuat .7 raiduri asupra, teritoriului f
SUPLIMENTAREA AJUTORULUI
ACORDAT MARIONETELOR
DE LA SAIGONWASHINGTON 21 (Agerpres). într-o conferință de presă ținută Washington, ministrul apărării S.U.A., Robert McNamara, a anunțat că guvernul american a hotărî.t să mărească cu peste 100 milioane dolari ajutorul militar acordat guvernului Vietnamului de sud „pentru finanțarea unei sporiri a efectivelor forțelor armate sud-vietnameze". El a arătat că în lunile următoare aceste efective vor crește de la 100 000 la 160 000 de oameni. Statele Unite, a spus el, vor continua și probabil vor extinde folosirea de elicoptere și avioane de luptă împotriva patrioților sud-viet- namezi.

la al

R.Și D Vietnam Au fost bombardate mitraliate numeroase localități.Șeful misiunii de legătură protestează energic împotriva acestor nor acte de război' față de R. D. Vietnam și cere ca guvernul american și autoritățile sud-vietnameze să pună capăt tuturor acestor provocări și să respecte acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam.

SANAA 21 (Agerpres). — După cum transmite agenția M.E.N., președintele Republicii Arabe Yemen, Abdallah Al-Sallal. a dat publicității un decret prin care se creează un Consiliu prezidențial, condus de președintele Sallal și care va fi alcătuit din patru membri. Constitui va elabora și conduce politica statului și în viațăPe de Sanaa a yemenit Has.san ei-Amri și numirea în funcția de prim-ministru a lui Ahmed Mohamed Noman. Noul premier a început imediat consultări în vederea formării guvernului. într-o declara-

va supraveghea traducerea a acestei politici.altă parte, postul de radio anunțat demisia guvernului condus de generalul maior

ție făcută agenției M.E.N., primul ministru Noman a spus că guvernul său „va depune toate eforturile pentru realizarea păcii în Yemen" și a adăugat că sarcina cabinetului său „este de a uni toate elementele Yemenite pentru realizarea unității naționale". El a subliniat, totodată, că va lua contact cu guvernele țărilor arabe pentru a obține sprijinul lor față de Yemen și a crea condițiile instaurării păcii și securității în țară. Noman a anunțat, totodată, că la 28 aprilie, într-un oraș yemenit, se va întruni „Congresul yemenit pentru pace", care va examina căile pacificării și instaurării stabilității în țară.

‘ ................................. ... ’ ‘ numeroși
locuitori ai Mozambîcului s-au refugiat pe teritoriul Tanzaniei

Din cauza represiunilor dezlănțuite de colonialiștii portughezi.

îngrijorare crescîndă
în rîndul aiiaților S. U. AWASHINGTON. — „Un sondaj e- fectuat în rîndul diplomaților occidentali la Washington, transmite agenția ASSOCIATED PRESS, relevă existența , unei îngrijorări crescînde în rîndul aiiaților Statelor Unite în legătură cu situația din Vietnam.Diplomații occidentali au accentuat că Vietnamul ar putea să devină ușor Danzigul unui al treilea război mondial, și deci europenii cer în mod justificat să fie și ei consultați în legătură cu acțiunile S.U.A. în această regiune și nu numai să fie ținuți la curent. Se apreciază că informările prezentate ambasadorilor vest-europeni de către Dean Rusk sau George Ball, în legătură cu pozi-

ția americană în Vietnam, n-au făcut altceva decît să repete declarațiile publice făcute anterior. Din sondajul efectuat reiese, de asemenea, părerea aiiaților că amestecul american în lupta împotriva Vietcongului (forțelor patriotice — N.R.) este un amestec într-un război civil, lucru pe care Statele Unite n-ar trebui să-l facă.Cel mai important lucru de remarcat — arată agenția — este că europenii sînt de acord că războiul împotriva Vietcongului nu poate fi cîștigat nici prin război terestru și nici prin raiduri aeriene împotriva Vietnamului de nord".
SCURTE ȘTIRI

O declarație
a premierului indianDELHI 21 (Agerpres). — Luînd cu- vîntul la o recepție la Delhi, primul ministru al Indiei, Lal Bahadur Shastri, a declarat marți seara că „ori S.U.A. încetează bombardamentele în Vietnam, ori acceptarea de către Johnson a propunerii țărilor neangajate de a se începe tratative necondiționate constituie un nonsens". El a spus că India se pronunță pentru încetarea operațiunilor militare din Vietnam, urmînd ca apoi să aibă loc o conferință consacrată rezolvării politice a problemei vietnameze.

Miercuri au început în Sudan alegeri 
pentru Adunarea constituantă. Alegăto
rii sînt chemați să desemneze din cei 
846 candidați, prezentați de partidele 
politice din fără, un număr de 228 de- 
putafi. Legea electorală fixează limita 
de vîrstă la 18 ani pentru a . alege și 
la 30 pentru a fi ales. Pentru prima 
dată la alegeri participă și femeile, in 
capitala țării, Khartum, alegerile au fost 
aminate pînă la 29 aprilie „pentru a 
permite pregătirea în bune cdndifii ă 
corpului electoral".

De fapt, problema stabilirii datei a- 
legerilor a fgrmat obiectul unor vii 
dispute între principalele partide po
litice. După cum se știe, în 1958, cînd 
a avut loc lovitura de stat militară, 
parlamentul și partidele politice au fost 
desființate. Primul guvern, format după 
răscoala populară din octombrie 1964, 
care a pus capăt regimului militar, a 
promis că alegerile vor avea loc la 31 
martie. Complicațiile politice care au 
survenit după aceea, și în special a- 
gravarea situației din cele trei pro
vincii sudice — Bahr el Gazai, Equa- 
ioria și Nilul superior — au determinat 
amînarea alegerilor pentru 21 aprilie. 
O serie de partide politice de dreapta, 
printre care Umma, Național unionist și 
Frații musulmani, au insistat ca alege
rile să se țină cit mai repede, de tea
mă ca nu cumva influența pe care o 
mai au asupra anumitor oercuri să sca
dă. Partidul democratic popular, 
Partidul comunist și organizațiile de 
masă s-au pronunțat însă pentru amî
narea alegerilor, socotind că cel mai 
important lucru pentru Sudan este ca

înainte de alegeri să se ajungă la re
glementarea problemei sudului. Dar' 
„conferința mesei rotunde", ținută la 
Khartum în a doua jumătate a lunii 
martie cu scopul de a găsi o soluție 
problemei sudului, nu a dat un rezul
tat pozitiv, astfel că în cele trei pro
vincii din sud nu vor avea loc ale
geri.

Cu toa*e măsurile de securitate adop
tate de Consiliul de Miniștri reunit în ni
cest scop într-o ședință extraordinară, 
încă în prima zi s-au semnalat ciocniri 
între torțele polițienești și adepfi ai par
tidului democratic popular, care au or
ganizat demonstrații la diferite centre 
de votare. S-au înregistrat 14 morți și 
mai mulți răniți.

Partidul democratic popular a făcut o 
declarație, lăsînd să se înțeleagă că re
prezentanții săi s-ar putea retrage din 
ac*ualul guvern, condus de Khatirn 
el-Khalifa, ceea ce, de fapt, ar duce la 
o și mai mare agravare a încordării po
litice din Sudan.

Pentru grăbirea ținerii alegerilor se 
pare că au acționat și anumite cercuri 
din afară interests în restabilirea in
fluenței lor prin intermediul partidelor 
de dreapta. Potrivit revistei libaneze 
„Magazine", „Statele Unite au dorit cu 
ardoare ca alegerile să aibă loc la data 
anunțată". Revista nu ascunde că ,,a- 
mericanii sînt pentru sprijinirea parti
dului Umma".

Un purtător de cuvînt al comisiei e- 
lectorale a anunțat că rezultatele de
finitive ale alegerilor vor fi date la 7 
iunie.

Nicolae PLOPEANU

COPENHAGA. în orașul Torshav- 
na din insulele Faroe, care aparțin 
Danemarcei, a avut loc un miting de 
masă împotriva bazelor militare aîe 
N.A.T.O. de pe aceste insule.

ALGER. După vizitele făcute în 
orașele Constantine, Oran, Laghouat 
și alte localități, I. B. Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, însoțit de pre
ședintele Algeriei, Ahmed Ben Bella, 
s-a reîntors la Alger. Miercuri, pre
ședintelui Tito i-a fost decernat titlul

de „doctor honoris causa" al Univer
sității din Alger.

HAVANA. La 20 aprilie au avut 
loc funeraliile lui Cesar Escalante, 
membru al Conducerii Naționale a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste din Cuba, președintele Comisiei 
de propagandă revoluționară a parti
dului. care a încetat din viață la 19 
aprilie după o grea și îndelungată 
suferință. La funeralii au participat 
Osvaldo Dorticos, președintele repu

Un vai veal-german de 2 694 tone s-a răsturnat zilele trecute, scufun- 
dindu-se în portul Bremerhaven (R.F.G.)

blicii, primul ministru Fidel Castro, 
membrii Conducerii naționale a 
P.U.R.S. și ai guvernului revoluțio
nar, numeroși locuitori ai orașului Ha
vana. La mitingul de doliu a vorbit 
președintele Osvaldo Dorticos.

CANBERRA. Miercuri dimineața, 
Cabot Lodge, trimisul special al pre
ședintelui S.U.A., a părăsit Canberra, 
plecînd spre Manilla, unde își-va con
tinua misiunea sa „de a explica gu
vernelor din țările Extremului Orient 
politica S.U.A. in Vietnam". înainte 
de plecarea lui Lodge, în lata aero
portului a avut loc o demonstrație 
a studenților australieni. în semn de 
protest împotriva războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam.

DUBLIN. Noul parlament irlandez 
a ales miercuri cu 72 de voturi contra 
67 pe Sean Lemass drept prim-mi- 
nistru al Iilandei. Scan Lemass este 
liderul partidului Fianna Fail care, la 
recentele alegeri, a obținut 72 de 
locuri din cele 144 ale parlamentului. 
Imediat după vot, parlamentul și-a 
suspendat lucrările pînă ce președin
tele Irlandei, Eamon de Valera, va 
aproba alegerea lui Sean Lemass și 
lista noului cabinet.

TOKIO. Marti, prințul moștenitor 
al laponiei. Akihito, a vizitat Oficiul 
conîercial cu expunere de mostre al 
R. P. Romîne deschis în cadrul tîrgu- 
lui internațional, de la Tokio. Oaspe-

tele a fost primit de Ion Obradovici, 
ambasadorul R. P. Romîne la Tokio, 
de Gli. Rusu, șeful Agenției Econo
mice a R. P. Romine, și de ion Ban, 
directorul oficiului.

PHENIAN. La 21 aprilie, după vi
zitele iu Indonezia și Birmania, Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, s-a îna
poiat în patrie.

SEUL. Manifestațiile de protest îm
potriva tratativeloi japono—sud-co- 
reene, care se desfășoară în Coreea 
de sud de mai multe zile, au con
tinuat miercuri. 300 de studenți ai 
școlii de marină din Pusaii au de
monstrat pe străzile orașului. Poliția 
a intervenit pentru a-i împrăștia pe 
manifestant, arestînd 15 dintre a- 
ceștia.

VARȘOVIA. La invitația C.C. al 
P.M.U.P., la 20 aprilie a sosit în vi
zită în Polonia o delegație a Partidu
lui Comunist din Finlanda condusă de 
Viile Pessi, secretai general al P.C 
din Finlanda.

BELGRAD. Vizita lui Michael Ste
wart, ministrul de externe englez, în 
R. S. F. Iugoslavia a luat sfîrșit. Mi-' 
nistrul englez a purtat Convorbiri cu 
Kocea Popovici, secretar de stat pen
tru afacerile externe al R. S. F. Iu
goslavia, Petar Stambolici, președin
tele Vecei Executive Federale, și alte 
persoane oficiale.

Note

Un expert arogant... 
dar pesimist

„Frankfurter Allgemeine" a pu
blicat zilele trecute articolul inti
tulat „Republica Federală și vii
torul N.A.T.O.", semnat de Adel- 
bert Weinstein, expert militar. 
Autorul incepe cu constatarea că 
„N.A.T.O. se află într-o criză" și 
se scuză pentru lipsa de origina
litate a acestei aprecieri.

Se poate presupune că tocmai 
de dragul originalității, Weinstein 
nu pornește să analizeze cauzele 
care au dus la actuala sitt '.ie a 
alianței atlantice și se pri capă 
în special de viitorul ei, ași- cum 
de altfel anunță și in titlu. îna
inte de a trece la propuneri con
crete. autorul își exprimă păre
rea că „trebuie împiedicat ca o 
reformă a Pactului atlantic să fie 
efectuată în primul rînd în de
trimentul Germaniei occidenta
le", de fapt în defavoarea acelor' 
cercuri militariste și revanșarde I care cer cu insistență accesul j Biindeswehrului la armele nu- 

[ cleare. Mai departe articolul re
nunță la generalități și autorul I folosește în repetate rînduri, pe 
un ton arogant, cuvîntul trebuie: 
„Trebuie spus limpede și răspi- [ cat că diviziile Bundeswehrului 
nu au decît o pondere înjumătă
țită fără armele atomice tactice 
ale alianței. Forțele armate aerie- 

i ne ale R.F.G. profilate pentru 
arme pur clasice ar fi într-un 
viitor previzibil fier vechi".

Aroganța este in crescendo: 
„Noi — scrie el mai departe — 
trebuie să ducem tratative dure i (subl. n.) cu prietenii noștri. De I altfel, avem și posibilitatea să 
facem acest lucru. Politica mili- j 
tară occidentală nu mai este i- ! I maginabilă fără diviziile noas- i tre“.Articolul lui Weinstein trădea
ză iritarea cercurilor revanșarde 
din R F.G. în fața faptului că 
majoritatea aiiaților atlantici nu 
se grăbesc să-și dea consimță- 
mîntul la înarmarea Bundesweh- ' 
rului cu arme nucleare. Dar tor- ■ 
mai în aceasta rezidă unele din 
cauzele „crizei N.A.T.O", pe care 
Weinstein se ferește să le anali
zeze. Intrucit influența acestui 
factor se va accentua pe măsură i ce crește opoziția popoarelor eu
ropene față de înarmarea atomi
că a R.F.G., autorul face cu 
amărăciune constatarea : „Nu a- 
vem motive să întîmpinăm cu 
optimism viitorul Atlantic".

P. STaNCESCU

Subterfugiul 
pavilionului

Portul Nero York. O mulțime 
de vase trase la dane, altele le- j gănindu-se pe valuri așteaptă în 

îradă. Brațele puternicelor maca
rale poartă baloturi enorme. Șa- I lupe alunecînd pe apele cenușii j lasă în urma lor brazde de spu- 
; mă albă. Contrastînd cu anima
ția obișnuită. într-un loc al por
tului o mulțime de oameni aș
teaptă în tăcere. Deodată o voce 
de bas sparge liniștea, exclamînd - 
„Iat.ă-l“. în zare se distinge din‘1 
ce în ce mai bine silueta zveltă, 
elegantă a unui pachebot. Este 
„Oceanicul" — ultima creație a 
șantierelor navale italiene din 
Triest. Ca la o comandă sute de i ochi își îndreaptă privirile cu 
ostilitate către vasul ce se apro
pie. Cîteva manevre și „Oceani
cul" încremenește lingă chei. Cei j 400 d? pasageri ai vasului încep 
să coboare pe pasarelă sv.b ace- ; leași priviri ostile. Din mulțime 
se aud strigăte: „Jos pavilionul 
de complezență!“

— Va să zică, spune ca pentru 
sine un marinar de pe punte, j prima cursă a „Oceanicului" este i de rău augur.

Mirați, călătorii se întreabă: 
ce s-a întîmplat ? Pe chei, un 
marinar bărbos cu pipa între j dinți întinde curioșilor un petec 
de hirtie tipărită. Oamenii par- 

1 curg în grabă, textul: „Oceani
cul". construit în Italia și ur- 

! mînd să deservească în principal 
! oortul New York, este înregistrat 
! în Panama, țară care nu are ni- ■. ! mic jamun cu firma care-l ex- ne 
: ploatează" rv

De ce marinarii americani au I format pichete de protest la sosi
rea vasului ? Conducătorii socie- I tații grecești „Home Hines", că- 

\ reia. ii. aparține vasul, au .făcut 
| un calcul simplu : înlocuind pa- I eilionul grecesc cu cel panamez, 

impozitele devin mai mici, echi
pajul este plătit sub tariful o- j bișnuit și, în consecință, benefi- 

'• ciile cresc Este un sistem ce se j practică pe scară largă. Șl arma- 
\ tori americani recurg la el. Nave 

americane de pasageri devin „pa
nameze" și, în consecință, salariile 
echipaiului pot fi scăzute.

Tendința de schimbare a pavi
lionului a fost pregnantă în ul- I timii ani, ajungîndu-se astăzi ca 
unele țări mici ca Panama și Liberia să figureze ca avind o flotă 
puternică.

Subterfugiul pavilionului, a că
rui practică se rășpîndește, as
cunde de fapt încercările societă
ților de navigație de a-și spori 
ilicit profiturile.

A. BUMBAC
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