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LA ORDINEA ZILEI

IN AGRICULTURĂ

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

Primăvara ne-a amăgit mult. încă din fe
bruarie au alternat zile călduroase cu altele 
în care nu au lipsit zăpada și înghețul. în cele 
din urmă primăvara s-a stabilizat: aerul și pă- 
mîntul au început să se încălzească. Pe alocuri, 
în sol s-au înregistrat temperaturi de 8—10 
grade și chiar mai mult, semn că a sosit timpul 
pentru semănatul porumbului. în unele unități 
agricole această lucrare a și început.

Executarea la timpul optim a semănatului 
porumbului necesită o largă desfășurare de 
forțe. în două săptămîni vor trebui să se 
însămînțeze aproape 3,5 milioane de hectare, 
alături de alte lucrări care se execută în această 
perioadă. Iată de ce organizarea temei
nică a muncii, astfel ca timpul bun de lucru să 
fie folosit din plin, constituie sarcina principală 
a conducătorilor de unități agricole, problemă 
ce necesită a fi urmărită în permanență de că
tre organele de partid și de stat, de către con
siliile agricole, uniunile cooperatiste și trusturile 
gospodăriilor de stat. Este cunoscută importanța 
deosebită pe care o prezintă această cultură 
pentru economia țării. Porumbul intră în mare 
măsură în retribuirea zilelor-muncă a coopera
torilor, constituind în același timp furajul de 
bază pentru zootehnie. De asemenea, este o ma
terie primă valoroasă pentru industrie și are 
o mare căutare la export.

în primăvara acestui an, în majoritatea regiu
nilor și raioanelor, sînt condiții dintre cele mai 
bune pentru semănatul porumbului, pentru ob
ținerea unei recolte bogate. Zăpezile din iarnă 
și ploile din timpul toamnei și primăverii au 
făcut ca în pămînt să se acumuleze o mare can
titate de apă, care constituie o rezervă pre
țioasă pentru lunile secetoase. în același timp, 
datorită măsurilor organizatorice luate, s-au 
făcut arături de toamnă pe o suprafață de 
3 900 000 ha, din care cea mai mare parte este 
destinată culturii porumbului.

Mai mult ca la oricare alte culturi, nivelul 
producției la porumb este determinat, în mare 
măsură, de respectarea cu strictețe a timpului 
optim de semănat. Orientîndu-se, pe baza evo
luției temperaturii solului și, în general, după 
mersul vremii, specialiștii trebuie să indice, cu 
spirit de răspundere, timpul cînd trebuie să în
ceapă semănatul. Există unii care spun : „Tere
nul este pregătit, sămînța asigurată. Cînd ne 
vom apuca, în cîteva zile terminăm lucrarea". 
Dar se întîmplă ca vremea să se strice, să în
ceapă ploile.

Semănatul porumbului este sarcina cea mai 
importantă a oamenilor muncii din agricultură, 
a organelor de specialitate. Executarea acestei 
lucrări în timpul optim necesită o temeinică or
ganizare a muncii, folosirea cu randament 
maxim a tractoarelor și semănătorilor. Grăbirea 
semănatului trebuie să meargă mînă în mînă cu 
efectuarea unor lucrări de cea mai bună cali
tate — condiție hotărîtoare pentru obținerea 
unor recolte mari.

Organele și organizațiile de partid sînt che
mate să dirijeze eforturile șl preocupările oa
menilor muncii din agricultură pentru grăbirea 
tnsămînțării porumbului.

Rolul cercetării științifice
7 5

în perfecționarea
comerțului

Conf. unlv. dr. D. DIMA
Conf. univ. dr. C. FLORESCU

Sarcinile majore puse 
comerțului socialist, ritmul 
înalt de creștere a activi
tății comerciale, deplasa
rea accentului pe latura 
calitativă a acestei activi
tăți impun soluționarea 
științifică, temeinic moti
vată, a numeroase pro
bleme strîns legate de 
munca practică, concretă.

In ultimii ani s-au între
prins diierite cercetări în 
probleme de economia, 
planiiicarea și organiza
rea comerțului, de mer- 
ceologie a produselor ali-

mentare și nealimentare. 
Aceste cercetări, efectua- 
te cu torțe dispersate, în 
diierite organisme, au cu
prins însă o parte cu totul 
redusă din vasta proble
matică de cercetare a co
merțului socialist din țara 
noastră.

După părerea noastră, 
un domeniu larg de cerce
tare îl formează proble
mele cererii de mărfuri a 
populației. Creșterea pu
terii de cumpărare și ridi
carea exigențelor consu
matorilor, concomitent cu

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Cuptoarele cu propulsie ale laminorului de ta
blă groasă de la Combinatul siderurgic Galați

Foto i M. Cioc

sporirea și diversificarea 
ofertei de mărfuri, pun în 
fața comerțului socialist 
sarcina îmbunătățirii me
todelor folosite în cunoaș
terea cererii, influențării 
operative a producției. 
Experiența altor țări, in
suficient studiată de alt
fel, arată posibilitățile 
largi existente pentru in
vestigare prin mijloacele 
cele mai variate de pre
lucrare și interpretare o- 
perativă a datelor, prin 
folosirea metodelor mate
matice și statistico-mate- 
matice, a tehnicii mo
derne.

Unele anomalii semna
late în activitatea comer
cială dovedesc că nestu- 
dierea științifică și perma
nentă a cererii duce la 
deficiențe serioase în e- 
fectuarea comenzilor că
tre industrie, în repartiza
rea judicioasă a fondului 
de mărfuri pe sortimente, 
în acoperirea la timp a 
solicitărilor publicului. S-a 
vorbit mult în primăvara 
aceasta despre lipsa par- 
desielor. N-au lipsit nici 
materia primă, nici posi
bilitățile de fabricație. Dar 
stofele au fost dirijate în 
cea mai mare parte spre 
vînzarea la metraj, cînd 
era clar că publicul se 
orientează spre confecții. 
Stabilirea întîmplătoare 
sau subiectivă a necesa
rului de mărfuri, depinzînd 
de multe ori de lucrători 
insuficient pregătiți, care 
nu pot fi în nici un caz ex- 
ponenții tuturor gusturilor 
și cerințelor, generează 
situații de felul celor sem
nalate. Comerțul socialist 
— comerț modern — nu-și

se

Există metode — spune 
Inginerul geolog Radu Cio- 
cănelea de la întreprinde
rea de prospecțiuni și la
boratoare — pe care noi 
nici nu le-am învățat la fa
cultate. Am terminat insti
tutul de petrol și gaze în 
1958 și n-am auzit acolo de 
„microtecfonică”. Acum
învață. La fel prospecția fă
cută din avion, mai exact 
spus, obținerea aerofoto- 
gramelor. Evident, noile 
metode de investigație, cu
ceriri ale cercetării geolo
gice de astăzi, sînt mai nu
meroase. Eu m-am referit 
numai la cele de care m-am 
slujit personal.

— Cum am putea să le 
cunoaștem ?

— Coborînd cu mine în- 
fr-o mină, la Moldova-Nouă, 
apoi ureînd în cei mal

noștri, înînalțl munți al
Făgăraș.

O călătorie 
dar imaginară, 
poți să-l însoțești pe geo
log zile și săptămîni fără 
să descoperi nimic senza
țional, activitatea sa ilus- 
trînd de minune celebru) 
procentaj dintre inspirație 
și transpirație I). La Moldo
va-Nouă, Radu Ciocănelea 
trebuia să stabilească com
portarea rocilor în condiți
ile exploatării miniere. Ca
uzele unor presiuni în ga
lerii. Trebuia deci mers pe 
„urme” : fisurile. Dar cum 
să le descoperi și mai ales 
să le urmărești în vastitatea 
zăcămîntului, dacă nu po
sezi miraculoasa însușire a 
eroului care trecea prin 
zid ? Această dilemă l-a fă
cut să abordeze microtec-

Ispititoare, 
(Altminteri,

ÎN ZIARUL DE AZI

DESERVIREA SALARIAȚILOR
In incinta întreprinderii
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tonica. Schematic spus, este 
mijlocul de a studia, pe alt 
plan, oceanul : analizînd 
minuțios o picătură. Structu
ra mare reflectată în 
tura mică.

Principiul e simplu,
aplicarea lui. Înfîi,
migăloasă și aspră din a- 
dîncul minei. Cu lămpașul
prins în piept, cu busola 
într-o mînă și carnetul în
cealaltă. Două sute de fi
suri măsurate pe zi, vreme 
de săptămîni și luni. Apoi, 
miile de date obținute sînt 
prelucrate statistic, cu ace
eași diabolică răbdare. în 
sfîrșit, după atîta „steril”, 
apare acel prețios grăunte 
științific. Concluzia geolo
gului este că prin cunoaș
terea acestui sistem de fi
suri, chiar de la suprafață, 
poți determina în anumite 
cazuri forma zăcămîntului. 
Microtecfonică : o nouă 
fereastră deschisă spre a- 
dîncuri.

...Apoi urcăm. Se bănuia 
din niște scripte vechi, exis
tența în Făgăraș a unui ză- 
cămînt de marmură. Cum ? 
Unde ? Cît ? Nu era simplă 
dezlegarea acestei enigme. 
Una e să pătrunzi ca turist, 
alta e să scormonești ca 
geolog severa cetate de 
piatră. Să urci din munte 
în munte, la peste două 
mii de metri, în regatul ca
prelor negre, să treci peste 
cascade, să cobori în pră
păstii înfricoșătoare, pe-a- 
colo unde nici încercații 
ciobani nu se-ncumetă...

struc-

nu și 
truda

Zăpadă, gheață, ceață, vînf. 
Aici pe un șantier de ex
ploatare, utilajul n-a putut 
fi adus decît cu elicopterul.

Trei oameni : Radu și Co
rina Ciocănelea (clasicul 
menaj geologic I) și Nico
lae Hîrlea. 26 de kilometri 
păfrați înfr-o lună, cerce
tați pas cu pas. Dar pentru 
ca acești pași să fie mai 
mari și mai siguri, geologi
lor li s-a pus la îndemînă 
un mijloc modern de inves
tigație : fotograme făcute 
din avion. în anumite zone, 
despădurite, s-a putut ve
dea limpede, ca în palmă, 
o rocă albă. Era căutata 
marmură.

Ajungînd la capătul că
lătoriei, întreb :

— Dacă geologii au la 
dispoziție avionul și o în
treagă aparatură modernă, 
nu devine anacronică 
diționala cercetare 
sul ?

— Vă înșelați — 
plică Ciocănelea.
Iul geologic se îmbogățeș
te în ritm cu secolul ; dar 
niciodată știința noastră nu 
se va putea dispensa de 
observația directă. Cum 
pot ti realizate hărțile, cum 
pot fi descoperite toate a- 
cele aproape imperceptibile 
semne de pe teren, fără 
a-l străbate cu piciorul î 
Roca trebuie pipăită, ascul
tată.

tra- 
cu pa-

îmi re- 
Arsena-

Victor VÎNTU

(Continuare 
în pag. a V-a)

în ziua de 11 aprilie, la Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Român au început convorbi
rile între delegația Partidului Co
munist Român și delegația Parti
dului Comunist din Spania, care 
face o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român la 
convorbiri au participat tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului permanent 
și secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea și Manea Mănescu, secre
tari ai C.C. al P.C.R., GhizelaVass 
și Andrei Păcuraru, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea Comitetului Central

al Partidului Comunist din Spania 
au participat: Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Co
munist din Spania, Francisco Gu- 
tiârrez, Rămân Mendesona, membri 
ai Comitetului Executiv al P.C.

Masă oferită de
Cen-la amiază Comitetul 

P.C.R. a oferit o masă în 
delegației Partidului Co- 

din Spania în frunte cu to-

Luni 
trai al 
cinstea 
munist 
varășul Santiago Carrillo, secre
tar general al P.C. din Spania.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu 
Gheorghe Maurer, 
postol, Alexandru

Stoica, Ion 
Gheorghe A- 

Bîrlădeanu,

din Spania^ șl Juan Vazque^ 
membru al C.C. al P.C. din Spa
nia.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, da 
caldă prietenie.

C.C. al P.C.R
Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Constantin Dră- 
gan, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec —• 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., membri supleanți 
ai Comitetului Executiv și secre
tari ai C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Camera de comandă termică de la Centrala termoelectrică-Luduș Foto ! Gh. VfntM

Virtuți

ne.

Poporul nostru — atît de încercat 
de-a lungul istoriei lui și călindu-și 
virtuțile sub împilări și lipsuri — nu 
numai că și-a păstrat și întărit dra
gostea de viață, încrederea în drep
tate și adevăr, rîvna muncii și bucu
ria acțiunii, dar și-a modelat o seamă 
de splendide sentimente, adînc uma- 

Intr-un alt eseu, am făcut unele
considerații < asupra lirismului caracte
ristic poporului nostru și culturii sale 
— un lirism vital, luminos, echilibrat, 
dornic de armonie și desăvîrșire și 
nu devifalizat, anxios, îndrumat spre 
bizar și grotesc, restrîns la un tiranic 
și sumbru subiectivism, ce rupe pun
țile cu realitatea obiectivă, cu înțele
gerea mersului inevitabil al istoriei 
spre progres. Am căutat să definim 
acest foc lăuntric, care este lirismul, 
spunînd că pentru noi, românii, liris
mul înseamnă a pune suflet în toate. 
(„Cultura și noblețea spirituală a po
porului nostru”, Sctnfeia, 15 ianua
rie 1966).

Nimeni n-a citit vreo
dată o etichetă care să a- 
teste că un anumit pro
dus, cît de mărunt, ' 
a fost fabricat la Va
slui. Produsele cărămidă- 
riei și topitoriei de cînepă, 
ale cîforva dărace și mori 
țărănești, necălătorind prea 
departe, n-au avut nevoie 
de etichete. începînd din 
toamnă, însă, veți înfîlni 
asemenea etichete pe con
fecții de lînă, relon, bum
bac (peste 1 100 000 bu
căți pe an), iar la sfîrșitul 
anului viitor pe elegante 
garnituri de mobilă. Prin 
înfăptuirea politicii de in
dustrializare a țării se 
creează temelii progresu
lui economic și social-cul
tural și pentru acest vechi 
tîrg moldovenesc.

Am vizitat zilele trecute 
șantierele. La fabrica de 
confecții, constructori) au 
și dat contur clădirilor 
principale : două corpuri 
de fabricație formate din 
demisol, parter și două e- 
taje, o hală de finisaj și un 
grup social. Fabrica va mai 
avea și o centrală termică, 
un post de transformare 
electrică, un corp adminis
trativ etc. Toate aceste clă
diri, fiind dispuse pe latu
rile unui dreptunghi, în
chid în interiorul lor o su
prafață de 3 000 m.p., care 
va fi plantată cu arbori și 
flori. Fabrica va fi înzestra-

fă cu mașini șl utilaje mo
derne, de mare producti
vitate. S-a prevăzut și un 
sistem de transport meca
nizat al materiei prime și 
confecțiilor în cadrul fie
cărei secții, precum și în
tre secții și depozite. Fabri
ca urmează să intre ,n pro
ducție în trimestrul IV al 
acestui an. Unele spații de 
producție au fost amena
jate provizoriu ca școală 
de calificare a unora din
tre viitorii muncitori ai fa
bricii. în faza finală, cînd 
va lucra cu întreaga capaci
tate, fabrica va avea circa 
1 700 muncitori.

Fabrica de mobilă va 
cuprinde o uriașă hală de 
24 000 m p, compartimen
tată pe secțiile ce vor con
cura direct la procesul 
tehnologic : prelucrare, fi
nisaj, montaj. Capacitatea 
acestei fabrici va fi de 
20 000 garnituri de mobilă 
pe an. Și această fabrică 
va fi înzestrată cu utilaje 
de mare productivitate, în 
cea mai mare parte pro
duse în țara noastră. Pen
tru finisajul exterior al gar
niturilor se vor folosi și po- 
liesteri într-o gamă variată 
de culori. Noua fabrică de 
mobilă din Vaslui urmează 
să intre în folosință la sfîr- 
șitul anului viitor.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

ale poporului
Petru COMARNESCU

Dacă specia aceasta de lirism ca
racterizează pe plan sentimental mo
dul de a acționa al poporului nostru 
prin încrederea în viață, dragostea de 
muncă, disprețul pentru trîndăvie și 
lîncezeală, combativitatea, cînd este 
vorba de apărarea drepturilor, pasi
une în căutarea adevărului — pe plan 
intelectual o caracteristică a poporu
lui nostru este înțelepciunea. Și 
ceasfă noțiune, polivalentă și

a- 
cu

OPINII

specifice, își are în viața ș! 
noastră o configurație pro-

nuanțări 
cultura 
prie.

Prin natura el, înțelepciunea este 
corelată cu viața, implică nu numai 
cunoașterea vieții, dar și modul de a 
o judeca și aprecia. In sensul ei adînc 
și dinamic, înțelepciunea reprezintă o 
atitudine a omului și a colectivității față 
de realitate, un mod de comportare 
în fața evenimentelor. Este deci o 
atitudine spirituală sau morală șl o 
metodă de a acționa, formată pe mă
sura experienței și cunoașterii.

înțelepciunea poporului nostru nu 
este nici sceptică, nici, dimpotrivă, 
de un idealism fără ancorare în rea-

litafe. Nu este nici meschinizafă de 
un utilitarism vulgar și nici îmbătată 
de orgoliu, de absurde pretenții de 
unică superioritate. în înțelepciunea 
poporului nostru predomină conștiința 
socială, cu valorile dăruite de istorie 
și cu îndatoririle față de prezent și 
viitor. în vasta și mereu îmbogățita 
ei sinteză — înțelepciunea poporului 
nostru cuprinde omenia, bunătatea și 
blîndețea, demnitatea și modestia, 
tăria sufletească, cumpătarea în gînd 
și dîrzenia în acțiune. Datorită unei 
înțelegeri adinei și dinamice a reali
tății, datorită unor largi perspective 
umaniste, gîndul la marile valori ale 
existenței : adevărul, dreptatea, bi
nele, frumusețea este mereu trăit și 
trecut în faptă.

Simțămînful de măsură și cumpă
tare — caracteristic poporului nostru 
— se bizuie pe conștiința realistă a 
posibilităților prezentului și a pers
pectivelor viitorului, duce la încrede
rea în necesitatea de a gîndi fapta 
și de a înfăptui gîndul în acțiuni, prin 
care să se asigure fericirea și progre
sul.

De asemenea, mărinimia și dăruirea 
pentru cauze superioare sînf cons
tante ale înțelepciunii sale, iar a- 
ceastă dăruire s-a revărsat și în înfră
țirea cu alte popoare, cu care a îm
părtășit lupta pentru dreptate și cu 
care s-a, ajutat reciproc. Actuala con
cepție socialistă de solidaritate între 
popoare, pentru apărarea păcii, a 
progresului și civilizației își are rădă
cinile în episoade mărețe ale istoriei 
poporului nostru.

(Continuare Jn pag. a IV-a)

însemnări de călătorie din R.S.F. Iugoslavia

Printre cercetătorii
tainelor materiei vii

de acad. Eugen A. PORA

Nu de mult am avut ocazia să 
vizitez cîteva instituții biologice din 
Iugoslavia, să cunosc o seamă de 
biologi cu renume din țara priete
nă șl să-mi dau seama de înaltul 
nivel al cercetărilor științifice din 
acest domeniu. Țin să-mi exprim 
admirația față de activitatea tutu
ror cercetătorilor iugoslavi care se 
ocupă de scrutarea tainelor mate-

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

20 000 de persoane au parti
cipat la mitingul final al tra
diționalului marș de primăvară 
pentru pace și dezarmare or

ganizat în Anglia

atena - Demisia 
lui Tsirimokos
VIETNAMUL DE SUD

0 LUNA DE CRIZA

riei vil, față de rezultatele pe care 
le-au obținut pe tărîmul biologiei, 
știința cea mai complexă, de la 
care se așteaptă astăzi mai mult 
ca oricînd rezolvarea unor proble
me de mare importanță pentru vii
torul omenirii.

Institutul de biologie din Belgrad 
este o instituție supradepartamen- 
tală, care dirijează în ansamblu 
toate cercetările de biologie — de 
la universitate, institutele de cer
cetări ale Academiei, ale ministe
relor. El este condus de academi
cianul S. Stankovic, profesor de 
zoologie 
eminent 
în lume 
nografia 
care a apărut în 
M-am oprit mai ales la catedra de 
fiziologie animală — care aparți
ne controlului Institutului de bio
logie — la care se continuă cer
cetările școlii prof. Giaja, asupra 
acțiunii frigului în fenomenologia 
biologică. Pentru prima dată în 
lume au fost aici începute cerce
tări în legătură cu hibernația arti
ficială a animalelor, la începutul 
secolului actual, cercetări care

la facultatea de științe, 
hidrobiolog, binecunoscut 
prin cercetările și mo- 

sa asupra lacului Ohrida, 
1960 la Haga.

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA

Prețul mulțumirii 
intr-un colțișor

călduț...
Pe liniștita stradă Dr. 

Drăghescu din Ca
pitală, la numărul 

11, există chiar la intra
rea în bloc o minusculă 
carte de vizită care nu 
trezește nici o curiozitate: 
lng. P.C. Dimineața însă, 
la ore destul de matinale, 
poate fi văzut în curtea 
imobilului un bărbat ro
bust și îngrijit îmbrăcat, 
meșterind la motorul 
Wartburgului său, sau 
ștergînd cu meticulozitate 
pete imaginare de noroi 
de pe caroseria autoturis
mului. Mișcările precise, 
grija pentru amănunt fac 
dovada unui om chibzuit 
care, prin însăși ființa lui, 
refuză pripeala și lucrul 
de mîntuială. în aseme
nea momente de intimita
te, cu mica lui pasiune, 
P.C. degajă o molipsitoa
re mulțumire de sine.

Cu ani în urmă, omul 
de care vorbesc, student 
fiind, s-a căsătorit cu o 
fată la care — își amin
tesc puținii lui prieteni — 
„ținuse foarte mult". însă 
a divorțat imediat după 
terminarea facultății, deși 
avea o fiică, Viorica, as
tăzi în vîrstă de 15 ani. 
Ulterior, el și-a întemeiat 
o nouă familie. Pînă aici, 
nimic alarmqnt, lucruri 
mai mult sau mai puțin in
teresante. însuși P.C. pare 
să le fi uitat. Cu trecerea 
anilor, tînărul impulsiv șl 
zvăpăiat de altădată s-a 
modificat, devenind ingi
nerul matur de astăzi, gri
juliu față de sine, potolit 
și sobru.

privind, probabil, la obi
ectivul aparatului de foto
grafiat. O întreb :

— E copilul dumnea
voastră ?

— Da. Păstrez fotografia 
de mulți ani...

Femeia este fosta soție 
a inginerului P.C.

Un dosar prăfuit, 
numărul 4 164, 
din 1953 și aflat 
arhiva Tribunalului 
rășenesc Craiova... La 
septembrie 1953, P.C.

vrea

La 200 de km distan
ță de Capitală, pe 
o stradă la fel de 

liniștită din Craiova, lo
cuiește o femele de 40 de 
ani. Șade mai mult în 
casă. Pe noptieră, o sin
gură fotografie. Un copil 
de 5 ani, cu ochii mirați,

cu 
datînd 

în 
o- 
19 
a 

cîștigat procesul de divorț 
intentat soției sale. Moti
vul divorțului : părăsirea 
domiciliului conjugal. De 
la acea dată, femeia și-a 
reluat numele de fată : 
Maria PopeBcu.

Soțului nu i-a fost greu 
să obțină desfacerea că
sătoriei. Argumentele mo
rale susținute cu dibăcie 
de avocat, declarația u- 
nui martor, Ileana Sandru, 
cum că ea însăși ar fi 
condus-o la gară pe Ma
ria, rezultatele anchetei 
judiciare întreprinse în 
grabă șl, mai ales, lipsa 
de la proces a pîrîtei, 
toate pledau pentru drep
tatea bărbatului părăsit. 
Un singur amănunt a ui
tat tribunalul să cercete
ze : autenticitatea semnă
turii de pe citațiile trimise 
Măriei. Fiindcă la acea 
dată, cînd P.C. tuna și ful
gera împotriva infidelită
ții soției, aceasta era in
ternată în spital. „Pîrîta" 
era grav bolnavă de mai 
bine de doi ani. Cine a 
semnat citațiile de primire 
în locul ei î

Falsul proces s-a înche
iat cu o sentință nedreap
tă. Fetița a fost încredin
țată Iul P. C. în schimb, o 
femeie bolnavă a rămas 
singură, lipsită de sprijin 
moral și material. Răsu- 
flînd ușurat, bărbatul șl-a 
văzut de treburi. S-a gră
bit să-și facă valiza și să 
dispară din oraș.

Stau de vorbă cu o- 
mul care a declan
șat drama Măriei 

Popescu. Nu știu dacă re
gretă ce a făcut. Mai de
grabă ar vrea să scape 
de întrebări, să le evite. 
De unele lucruri își amin
tește, de altele nu
să-și amintească. îl în
treb :

— V-ați iubit soția ?
— Da, firește, însă după 

ce s-a îmbolnăvit, 
a devenit dificilă...

— în ce sens ?
— Nu mai avea 

dere în
Boala 

în ziua 
1953 se petrecuseră trei 
evenimente : moartea ta
tălui lui, banchetul pro
moției studențești și ope
rația Măriei la plămînul 
stîng. Din toate, P.C. n-a 
participat decît la al doi
lea eveniment, banche
tul...

Obținînd titlul de ingi
ner și o situație mate
rială bună, el nu s-a sfiit

mine.
a fost de 
de 4

Maria

încre-

vină ? 
februarie

să se rupă de obligațiile 
ce-i reveneau ca soț și 
tată. De șase ani, Viorica 
se află Ia Ploiești, în grija 
unei rude. Tatăl o vizitea
ză din oînd în cînd și cu 
asta se consideră scutit 
de îndatoriri.

— I se dă o educație 
bună, nu duce lipsă de ni
mic — se justifică el.

In 1961, pe Maria 
Popescu au vizitat-o 
doi funcționari de 

la Serviciul de prevederi 
sociale al sfatului popu
lar care au întrebat-o, în
tre altele, dacă vrea să-și 
dea consimțămîntul pen
tru ca fiica ei să fie... în
fiată de niște cetățeni. Re
fuzul ei a fost categoric. 

Cine avea interesul să 
se descotorosească de 
Viorica? Se pare că ideea 
a pornit de la ruda la 
care se află în prezent 
fata, deși e 
zut că P. C.
plet străin de această 
tranzacție.

La Craiova, o mamă 
bolnavă tînjește după 
gurul copil pe care 
l-a mai văzut de 8—9 
Toate încercările ei 
a-și reîntîlni fiica i 
lovit de refuzul fostului 
soț. O revizuire a proce
sului de divorț din 1953 
de către Tribunalul oră
șenesc din Craiova ar 
asigura o soluție echita
bilă. Maria Popescu tre
buie să-și recîștige drep
turile care i-au fost ră
pite.

Manole AUNEANU

greu de cre- 
a fost com-

: sin-
nu 

I ani 
de 

s-au

20 modele
noi de mobilă

întreprinderile Minis
terului Economiei Fores
tiere au introdus în fa
bricație de la începutul 
anului și pînă acum 20 
de garnituri noi de mo
bilă și numeroase piese 
separate.

Ținind seama de cerin
țele populației, a fost 
sporită gama sortimen
telor de mobilă pentru 
hol, cu cinci noi garnituri, 
iar a camerelor de zi și 
sufrageriilor cu șase gar
nituri. Se remarcă mobi
la denumită „Complex 
Universal", realizată la 
fabrica „23 August" din 
Tg. Mureș,- cele zece 
piese componente permit 
cumpărătorului ca, după 
preferințe sau nevoi, 
să-și alcătuiască din ele 
dormitor, cameră combi-

natS sau cameră de 
Cele două modele de 
blioteci introduse în 
bricație sînt compuse din 
mai multe corpuri în 
care, pe lîngă cărți, pot 
fi așezate, televizoare, 
aparate de radio, piese 
decorative etc. Soluțiile 
constructive ale celor 
două noi modele de bu
cătării : „Utila" și „Dori
na" oferă posibilități 
multiple de alăturare și 
suprapunere 
în funcție de 
gospodinei, 
etc. La noile 
mobilă s-au 
scară mai largă furnirele 
din esențe superioare șl 
materialele plastice, obți- 
nîndu-se o mai reușită 
armonie între culoarea 
stofei și a garniturii.

zi. 
bi- 
fa-

a pieselor 
necesitățile 
de spațiu 
modele de 
folosit pe Unul din cele ISO de modele noi, pentru se

zonul de primăvară, pe care le oferă Fabrica

de confecții din Arad

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

Deservirea
in incinta

Deunăzi, în timp ce vizitam sec
ția unei întreprinderi bucureștene, 
muncitorii tocmai luaseră pauză. 
E un moment obișnuit, cotidian. 
Oamenii s-au dus să se spele, apoi 
la dulapuri să-și ia pachetele cu 
mîncare pregătite de acasă. Cîțiva 
însă au rămas în hala liniștită, fu- 
mînd stingheri. I-am întrebat, oa
recum intrigat, de ce nu i-au ur

salariatilor
9

întreprinderii
mat pe ceilalți. Răspunsul : din- 
tr-un motiv sau altul (de obicei 
graba) nu-și procuraseră la venire 
de-ale gurii. Lucru plauzibil. Inex
plicabil însă mi s-a părut altce
va : de ce nu există un chioșc 
de pîine sau un bufet în între
prindere.

— Am avut și chioșc, și bufet, 
îmi spune tovarășul de la sindicat

care mă însoțește, dar le-am des
ființat. Oamenii veneau în orele 
de producție la cumpărături și 
pierdeau timp.

— De ce nu ați procedat in
vers : să treacă bufetul prin sec
ții, pe un cărucior ? Ați fi scutit pe 
oameni să piardă timp.

— E prea greu, prea complicat, 
mi-a răspuns, invocînd apoi drept

CUVÎNTUL CITITORILOR
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In urma publicării 
articolelor grupate 
sub titlul de mai sus, 
la redacție au sosit 
mai multe scrisori, 
lată una dintre a- 
cestea.

Citind suita de articole care pun 
în discuție diferite cauze și aspecte 
ale birocratismului, aș vrea să rela
tez și eu un caz care arată ce ur
mări negative poate să aibă forma
lismul în munca de control. Aproa
pe toate întreprinderile dispun, 
printre altele, de diferite mijloace 
de transport auto pe care le folo
sesc potrivit cu necesitățile produc
ției. Răspunzătoare de exploatarea 
rațională a autocamioanelor este 
conducerea întreprinderii respective 
care, cum e și normal, controlează 
în permanență folosirea cu maxi
mum de eficientă a fiecărui kilo
metru parcurs. Deci, nici un autoca
mion nu iese pe poarta întreprinde
rii fără forme legale. Așadar, la 
acest nivel există un sistem riguros 
de control, după părerea mea, foar
te eficient, operativ și simplu. 
Cu toate acestea, în timp ce auto
camioanele aparținînd direcțiilor 
regionale de transporturi auto pot 
să se miște pe orice distanță și în 
orice direcție, cele ale întreprinde
rilor nu au voie să circule decît pe 
anumite trasee, pe distanțe limitate 
și numai în baza unei autorizații 
pe care o dă D.R.T.A. De cele mai 
multe ori, aceste autorizații se ob
țin cu mare greutate, după adevă
rate „tîrguieli" cu diferiți funcțio
nari de la D.R.T.A. care, chipurile.

Rolul cercetării științifice in perfecționarea comerțului
(Urmare din pag. I)

poate orienta activitatea pe ha
zard și necunoașterea unor reali
tăți social-economice care influen
țează direct cererea de consum. 
Rolul cercetării științifice este toc
mai acela de a contribui la perfec
ționarea activității concrete a tu
turor sectoarelor comerțului.

Un obiectiv important al cerce
tării științifice îl constituie or
ganizarea mișcării mărfurilor de 
la producție la consum. Cu 
toate realizările incontestabile ob
ținute de comerțul nostru în a- 
ceastă direcție, experiența arată 
că nu au fost puse în valoare 
toate posibilitățile pe care le oferă 
economia socialistă pentru rațio
nalizarea mișcării mărfurilor. Lo
turi importante de produse mai 
trec, în deplasarea lor spre con
sumator, prin verigi inutile, provo- 
cînd cheltuieli de circulație ridi
cate. De exemplu, circa 3'4 din 
fondul total de mărfuri textile-în- 
călțăminte destinate satelor po
posesc, în prealabil, în două ve
rigi comerciale cu ridicata —r a 
comerțului de stat și a cooperației. 
Asemenea aspecte, deși cunoscu
te și considerate ca anormale, re- 
flecțînd o anumită stare de iner
ție, nu au fost supuse unui studiu 
științific, prin care să se ajungă la 
găsirea unor soluții optime. Este 
greu de înțeles de ce experiența 
dobîndită în aprovizionarea di
rectă cu diferite produse alimen
tare (carne, pîine, produse lac
tate etc.) se transmite greu în sec
torul produselor industriale, de ce 
posibilitățile de extindere a aces
tui sistem nu sînt aprofundate și

aplicate pe o scară cît mai largă 
în activitatea comercială.

Se mai întîlnesc situații în care 
mărfurile, dirijate necorespunzător 
din punct de vedere teritorial, sînt 
redistribuite către alte întreprinderi 
sau către alte regiuni. Volumul 
stocurilor de mărfuri, mai ales în 
verigile intermediare (cu ridicata) 
continuă să fie ridicat, fapt ce con
duce la întîrzieri în aprovizionarea 
rețelei cu amănuntul, la cheltuieli 
ridicate, generate de depozitarea 
îndelungată. Se simte, așadar, ne
voia unor studii aprofundate asu
pra posibilităților de optimizare a 
dirijării mărfurilor, de extindere a 
livrării directe de la industrie în 
rețeaua de desfacere, de lărgire a 
tranzitului. O altă problemă, care 
își așteaptă rezolvarea științifică, 
o constituie normarea stocurilor de 
mărfuri în rețeaua comercială, ast
fel încît să se asigure o aprovi
zionare continuă a populației, con
comitent cu folosirea rațională a 
spațiilor comerciale.

Procesul larg de modernizare și 
dezvoltare a bazei tehnico-mafe- 
riale a comerțului, desfășurat în 
perioada actuală, ridică în fața 
cercetătorilor sarcina stabilirii va
riantelor optime ale construcțiilor 
comerciale și utilajelor, care să 
permită practicarea unor forme a- 
vansafe de vînzare și, totodată, ob
ținerea unui randament economic 
maxim. Studierea eficacității eco
nomice a investițiilor în comerț — 
al căror volum crește substanțial 
în această perioadă — este tot a- 
tît de necesară și de actuală ca și 
în alte ramuri ale economiei na
ționale. în comerț, problema a-

ceasta prezintă chiar o mai mare 
complexitate — de aici și necesi
tatea unor cercetări aparte — dat 
fiind numărul mai mare de para
metri specifici de care depinde 
eficacitatea investițiilor, cum ar fi 
cei legați de mobilitatea și diver
sificarea crescîndă a cererii de 
mărfuri, metodele noi de deservire 
(autoservirea, desfacerea pe bază 
de comenzi, livrarea la domiciliu 
etc).

în domeniul tehnic al circulației 
mărfurilor ar fi de mare interes 
studierea amănunțită a proprietă
ților organoleptice, fizice, meca
nice, chimice și de altă natură ale 
produselor. Datele științifice care 
vor rezulta din aceste cercetări vor 
fi deosebit de valoroase pentru a 
putea cunoaște mai complet va
loarea de întrebuințare (și impli
cit calitatea), pentru standardiza
rea calității, organizarea transpor
turilor, depozitării și păstrării pro
duselor în asemenea condiții care 
să asigure menținerea tuturor pro
prietăților în fabricație, cit și în 
procesul circulației. Depozitarea și 
păstrarea, mărfurilor, în special a 
celor alimentare, continuă să ri
dice nenumărate probleme tehnice. 
Sporirea continuă a volumului des
facerilor reclamă un control rigu
ros, static și dinamic, asupra pro
prietăților mărfurilor în timpul păs
trării, atît în mijloacele de trans
port, cît și în depozite, antrepozite 
și silozuri. Asemenea cercetări sînt 
necesare nu numai pentru stabili
rea regimului optim de depozitare 
și păstrare, diferențiat pentru fie
care grupă și tip de produse, dar 
și pentru reducerea nivelului de

pierderi naturale. Cercetările mer- 
aeologice pot aduce o prețioasă 
contribuție la studierea comportă
rii în exploatare a mărfurilor de 
folosință îndelungată, prin urmă
rirea cîtorva parametri calitativi 
principali pe perioade mari de 
timp, ou ajutorul metodelor statis- 
tico-matematice.

Abordarea acestei vaste tematici 
presupune mobilizarea tuturor cer
cetătorilor din domeniul comerțu
lui, folosirea completă, rațională, 
a potențialului de cercetare știin
țifică. în perioada actuală se im
pune, după părerea noastră, găsi
rea unei forme organizate care să 
concentreze și să coordoneze efor
turile, astăzi dispersate, în acest 
domeniu.

Directivele Congresului partidu
lui atrag totodată atenția asupra 
importanței ridicării gradului de 
pregătire a lucrătorilor din comerț, 
în scopul asigurării unei deserviri 
civilizate a populației. în acest 
sens, în afara procesului de pre
gătire organizată a cadrelor prin 
cursuri de specializare și școli, so
cotim că ar fi binevenită editarea 
unor materiale de specialitate (sub 
formă de colecții sau de lucrări in
dependente), care să se adreseze 
maselor largi de lucrători comer
ciali. Se resimte, de asemenea, 
lipsa unui periodic de specialitate, 
care să valorifice operativ rezul
tatele cercetării științifice, inclusiv 
ale celei fundamentale, să facă larg 
cunoscută experiența înaintată a 
întreprinderilor comerciale, să-i 
informeze pe toți lucrătorii asupra 
realizărilor din alte țări în dome
niul comerțului.

controlează buna folosire a auto
camioanelor întreprinderilor. La 
D.R.T.A. Oltenia, obținerea unei ast
fel de autorizații este un prilej pe 
care unii salariat) îl folosesc pentru 
a săvîrși abuzuri.

Se prea poate ca, la origine, mă
sura prin care D.R.T.A. a căpătat 
dreptul de a hotărî dacă o între
prindere poate folosi sau nu mași
nile proprii pentru interesele pro
ducției să fi avut justificare. As
tăzi, însă, situația relatată mai sus 
vine în contradicție cu noțiuni ca : 
rentabilitate, preț de cost, econo
mie. Această stare de lucruri tre
buie analizată și pusă în acord cu 
noile cerințe.

E. VASILESCU
economist-Craiova

Ce formalități au de
venit Inutile sau com
plică rezolvarea proble
melor șl, prin urmare, 
trebuie inlăturate ? La 
această întrebare am 
solicitat să ne răspundă 
mai mulți corespondenți 
voluntari și cititori.

Iată o parte din pă
rerile lor :

VASILE SLABU — BIrlad : Schim
burile de locuințe se fac numai tn 
urma vizitei și constatării la fața 
locului din partea unui inspector 
de la spațiul locativ. Eliberarea 
repartițiilor durează uneori din a- 
ceastă cauză și cite 2—3 luni. Cred 
că vizita la fața locului a inspec
torului de la spațiu este de prisos, 
iar schimburile de locuințe pot fi 
efectuate numai pe baza ordinelor 
de repartiție și a declarațiilor ce
lor în cauză.

PAUL SOUCALIUC, tehnician — 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice din orașul 
Gheorghe Gheorghlu-De) : Studen
ților de la I.S.E.-București, cursuri 
fără frecvență, nu li se împrumu
tă nici un fel de manuale și cărți 
de specialitate decît pe baza unei 
adrese din partea întreprinderilor 
unde lucrează. întreprinderea în 
care lucrez eu mi-a dat o adeve
rință din care reiese că sînt sala

riatul ei și că aceasta mi s-a eli
berat pentru a-mi servi la împru
mutarea de cărți de la biblioteca 
I.S.E. Această adeverință nu este 
însă valabilă la bibliotecă. De ce ?

V. COSTIN — Tg. Jiu s Dările de | 
seamă lunare, trimestriale și a- E 
nuale, care cuprind și raportul ex- B 
plicativ privind realizarea planu- | 
lui de producție, prețul de cost șl S 
manopera, sînt trimise de către Q 
serviciul de contabilitate din ca- | 
drul Trustului de extracție direc- 0 
(iei generale din minister, filialei § 
Băncii Naționale și direcției regio- | 
nale de statistică. Totuși aceste ra- 9 
poarte sînt cerute separat de ace- 9 
leași foruri și serviciului de pla- B 
nificare al trustului. Nu sînt a- f 
cestea din urmă de prisos ?

I. ONICEL — Pitești: Institutele | 
de învățămînt superior care au 
cursuri fără frecvență pretind can- 
didaților la examenul de admitere 
un certificat medical, pentru care 
pierd, de regulă, cam 7 zile. La ce 
folosește acesta ? Pe de o parte 
candidații admiși se prezintă la fa
cultate doar în sesiunile de exa
mene, iar pe de altă parte ei sînt g 
încadrați în producție unde este | 
cunoscută și urmărită starea sănă- | 
tății lor.

ION CALIN — Craiova i Tn fi
nanțarea investițiilor se mai men
țin și se solicită o serie de docu
mente cu conținut total sau par
țial asemănător. Ministerul Fi
nanțelor, C.S.C.A.S. și Banca de 
Investiții ar putea să sintetizeze 
conținutul tuturor acestor docu
mente într-unul singur.

Planul de finanțare a investi
țiilor și metodologia de acumulare 
și folosire a surselor proprii (a- 
mortismente) este susceptibil, de 
asemenea, și de alte îmbunătățiri 
care să suprime circuitul lung al 
prisosului din amortismente ce se 
virează de întreprinderi la Direc
țiile generale tutelare pentru ca 
acestea, la rîndul lor, să le pună, 
eventual, la dispoziția altor direc
ții generale și respectiv altor în
treprinderi din cadrul ministeru
lui. S-ar reduce astfel imobiliză
rile temporare de fonduri, înles- 
nindu-se circuitul lor în economie 
printr-o folosire mai eficientă de 
către noii beneficiari.

PENTRU UNITĂȚILE 
MEDICO-SANITARE

Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale a aprobat 
planul de dotare cu noi apa
rate medicale a unităților 
medieo-sanitare pe perioada 
1966—1970. Dintre acestea 
amintim electrocardiograful 
tranzistorizat folosit pentru 
stabilirea eu precizie a diag
nosticului tn bolile cardio
vasculare. Datorită greutății 
sale reduse, aparatul poate fi 
utilizat de cadrele medicale și 
la domiciliul bolnavului. Pen
tru măsurarea volumului res
pirator și diagnosticarea afec
țiunilor pulmonare, va fi 
trimis unităților de speciali
tate aparatul denumit expiro-

graf-spirograf. Laboratoarele 
vor fi înzestrate cu numără
toare electronice de globule, 
electrocolorimetre, centrifugi, 
etuve cu parafină, micro- 
toame cu gheață etc. care vor 
duce la creșterea ritmului de 
executare a analizelor. Sana
toriile din stațiunile balneo- 
climatice vor primi în dotare 
o serie de aparate pentru tra
tamente terapeutice cum sînt 
magnetodiafluxul, lămpi de 
raze infraroșii, aparate de 
diatermie și altele. Toate 
aceste aparate sînt de prove
niență românească.

(Agerpres)

argument lipsa de spațiu, că e 
treaba T.A.P.L.-ului etc. Sînt ex
plicații de circumstanță, menite de 
fapt să ascundă lipsa de inițiati
vă, comoditatea. Fiindcă acolo 
unde preocuparea pentru buna de
servire a oamenilor există, întîl- 
nești fapte și nu scuze. La „Electro- 
putere’-Craiova se aduc pînă în 
secții răcoritoare. La uzina „Cio
canul" din Nădrag, în locuri spe-
cial amenajate în secții, se poate 
servi, în timpul pauzelor, mîncare 
caldă. De ce atunci la întreprinde
rea mecanică de utilaje din Med
gidia muncitorii mănîncă, în timpul 
pauzei, care pe unde apucă ? Si
tuații asemănătoare poți găsi și în 
unele secții ale uzinei „1 Mai" din 
Ploiești. Explicația, mereu aceeași: 
nu avem spațiu. Adevărul e însă 
că problema s-ar rezolva prin a- 
menajarea unei singure săli, cu 
condiția ca pauza să se la pentru 
fiecare secție la ore diferite și ni. 
la aceeași oră pe întreaga uzină 
cum se procedează acum. Dato 
rită unei astfel de organizări — 
eșalonarea pauzei la ore diferite — 
la „Unio"-Satu Mare, „Alimentara" 
deschisă în incinta uzinei nu este 
aglomerată. Alt exemplu pozitiv. In 
apropierea unor întreprinderi mari 
din Tg. Mureș, îndeosebi dintr-a- 
celea unde lucrează multe femei, 
există magazine de legume și 
fructe care își servesc clienții du
pă următorul sistem practic : la 
intrarea în schimb muncitorii lasă 
sacoșele însoțite de liste cu pro
dusele pe care doresc să le cum
pere. La ieșirea de la lucru, ei gă
sesc mărfurile împachetate, plătesc 
nota pregătită dinainte și iau sa
coșa, fără a pierde timp. Oare 
după acest sistem — al comenzi
lor efectuate dinainte pentru o 
anume oră — n-ar putea servi și 
unele magazine alimentare ? Sau 
bufetele din imediata apropiere a 
unor mari întreprinderi nu ar putea 
trimite și dejunul celor care îl so
licită ?

Pe linia înnoirilor care afectea
ză sistemul deservirii sociale difi 
întreprinderi, o serie de cantine au 
fost preluate de T.A.P.L. O experi
ență bună în acest sens au obți
nut unele întreprinderi brașovene. 
O asemenea măsură apare justifi
cată. Organizația comercială are 
personal specializat, calitatea ser
viciului se îmbunătățește, meniul 
devine mai divers, se pot servi fe
luri la alegere, în condiții de res
taurant cu autoservire, la prețuri 
larg accesibile. Insă iată că se 
mai ivesc șl aspecte nedorite 
După un timp de la „preluare", 
cum ni s-a semnalat, T.A.P.L.-ul, 
preocupat în special de bunul 
mers al propriilor unități, începe 
să privească cantlnele-restaurant 
din întreprinderi ca pe niște copii 
vitregi. Calitatea deservirii, în loc 
să fie îmbunătățită, coboară șub 
nivelul inițial.

„Deschisă" este șl alternativa : 
e mai bine să se amenajeze ves
tiare sau garderobe ? Sistemul 
vestiarelor are unele dezavantaje: 
dulapurile, deși mici, puse unul 
lîngă altul, ocupă mult spațiu. Con
fecționarea lor cere investiții rela
tiv mari. Sînt. pe deasupra, și ne
igienice. Acestea sînt și motivele 
pentru care în locul vestiarelor se 
preconizează garderoba. La intra
rea în schimb, fiecare muncitor de
pune singur, sau prin intermediul 
unei garderobiere, hainele pe un 
cuier ori umeraș. La ieșire lasă în 
același loc echipamentul de pro
tecție, hainele de uzură. Acolo 
unde e folosit acest sistem — Ia 
uzina din Cugir sau la „Emailul 
roșu*  din Mediaș — se asigură o 
deservire operativă, civilizată, a 
muncitorilor. Oare în uzinele care 
nu au spații suficiente și ale căror 
vestiare sînt aglomerate, n-ar pu
tea să se încerce acest sistem 
nou ?

Dar în această chestiune, ca în 
altele pe care le-am semnalat mai 
înainte și care își au locul In 
preocupările fiecăruia, măsurile ce 
se impun sînt lăsate Ia inițiativa 
întreprinderilor. Or, nu toate uni
tățile industriale dispun de spe
cialiști ca să decidă într-un fel 
sau altul în cunoștință de cau
ză Ar fi nimerit ca forurile 
competente — organele sindicale 
centrale, institute de cercetări 
(cum ar fi Institutul de protecția 
muncii), direcțiile de specialitate 
ale ministerelor vizate — să stu
dieze și să analizeze situația ac
tuală și să facă recomandările 
necesare, în ceea ce privește in
troducerea noilor metode de de
servire socială a celor ce muncesc 
în întreprinderi. Soluții care se po
trivesc împrejurărilor concrete, 
specifice locului, sînt multe și di
verse.

Vasile NICOROVICI
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Un „lanț al slăbiciunilor" 

în desfășurarea construcției

PE ȘANTIERUL „RELON 11“ - SAVINESTI
» 77 7

Am fost de curînd pe șantierul 
uzinei „Relon II", de la Săvinești, 
căutînd răspuns la întrebarea : de 
ce în primele două luni ale anului 
planul lucrărilor de construcții- 
montaj nu a fost îndeplinit ? Dis
cutăm cu ing. GHEORGHE CA- 
RANFIL, directorul Uzinei de fire 
și fibre sintetice de la Săvinești, 
beneficiarul lucrărilor.

— Sînteti mulțumit de ritmul 
activității pe șantier ?

— Luînd ca element de analiză 
durata de execuție, pot spune că 
ritmul de construcție a uzinei „Re
lon II" este mulțumitor. A trecut 
doar un an de la deschiderea șan
tierului și lucrările la principalele 
obiective se găsesc într-un stadiu 
avansat. Totuși, alte lucrări de 
conslrucfll-montaj sînt mult rămase tn 
urmă fa|ă de grafice. Instalația de 
caprolactamă trebuia să intre în 
probe tehnologice, potrivit terme
nului stabilit, la 1 martie; data nu 
a fost respectată. Judecind după 
stadiul în care se află lucrarea, 
există puține speranțe ca ea să fie 
terminată înainte de sfîrșitul pri
mului semestru. Mult întîrziate 
sînt și lucrările de la instalațiile 
de fire textile și fire cord.

nlcâ automată (Uzina „Electro
magnetica" din Capitals)

Foto : Gh. Vințllă

UN OBIECTIV IMPORTANT ÎN ZOOTEHNIE:

Raionul Sf. Gheorghe se 
numără printre raioanele 
cu cele mai favorabile 
condiții și cu o bogată 
tradiție în creșterea ani
malelor. în ultimii ani, 
efectivele de animale au 
înregistrat creșteri însem
nate, a sporit producția 
de lapte. în prezent nu
mărul vacilor reprezintă 
circa 40 la sută din to
talul bovinelor. în coope- 
rativele agricole situate în 
zona preorășenească ca : 
Feldioara, Bod, Sf. Gheor
ghe și altele, numărul va
cilor va atinge la sfîrși
tul acestui an 45 —•
50 la sută din totalul bo
vinelor. Acordînd atenția 
cuvenită dezvoltării sec
torului zootehnic, coopera
tivele agricole au reali
zat, de la an la an, veni
turi tot mai importante, 
în 1965 acestea au repre
zentat peste 37 la sută din 
totalul veniturilor coope
rativelor.

O cale importantă pen
tru sporirea numărului de 
animale o constituie or
ganizarea temeinică a re
producției, în cadrul că
reia însămînțarea artifi
cială ocupă un loc pre
ponderent. Iată ce ne-a 
relatat tov. ing. zootehnist 
GHEORGHE PRUNĂ, șe
ful subcentrului de însă- 
mînțări artificiale.

„în raion funcționează 
32 puncte de însămînțări 
artificiale. în 1965 au 
fost însămînțate artificial 
12 000 vaci și juninci față 
de 11 000 plan inițial. Din 
cele 10 153 vaci controla
te în 1965 s-au găsit ges- 
tante 8 890, adică un pro
cent de 87 la sută. Din 
cele 1 988 vaci și juninci 
tratate pentru combaterea 
sterilității peste 1 000 au 
putut fi redate producției. 
Aceasta a făcut ca în u-

— Cum puteți afirma atunci că 
ritmul de lucru e mulțumitor ?

— Am spus așa, în general. Ră- 
mînerea în urmă se datorește, în
tre altele, deficiențelor din activi
tatea șantierului. Iată un exemplu. 
O bucată de vreme, constructorul 
justifica neînceperea lucrărilor la 
atelierul mecanic central prin lip
sa unor documentații și aparataje 
electrice. Am asigurat proiectele și 
aparatajele necesare. Cu toate a- 
cestea, ritmul de execuție a conti
nuat să fie lent. Nici în momentul 
de față nu sînt asigurate condiții 
pentru recepționarea lucrărilor la 
acest atelier.

Că activitatea pe șantier nu a fost 
bine organizată stau mărturie și alte 
fapte. Căptușirea bazinului de sul
fat de amoniu nu a putut fi exe
cutată la timp întrucît lipseau u- 
nele materiale, printre care cără
mida antiacidă. Cînd s-a adus că
rămida, nu exista chit. Cînd s-a 
procurat și chitul, conducerea șan
tierului nu a luat măsuri să încăl
zească spațiul de lucru. Și uite așa, 
lucrării^ au început cu o întîrziere 
de 3 săptămîni.

—• Am revizuit comenzile de ma
teriale și s-a intervenit pentru 
accelerarea ritmului de aprovizio
nare — ne spune VASILE BOȚU, 
inginerul șef al șantierului.

— Dar de ce abia în luna mar
tie ?

— Pentru că în activitatea noas
tră se manifestă încă destule nea
junsuri. In ultimul timp, am luat 
o serie de măsuri pentru recupe
rarea rămînerii în urmă. Acum, la 
toate utilajele grele se lucrează în 
trei schimburi. Accelerăm finisa
rea fațadelor, s-au deschis noi 
fronturi de lucru, lntîmpinăm însă 
greutăți din partea proiectantului 
și a beneficiarului.

— Concret, despre ce greutăți 
este vorba ?

— IPROCHIM Inflrzle rezolvarea 
unor completări de proiecte, adap
tări la teren șl modificări de soluții 
de execufie. Nici pînă acum nu a- 
vem soluția definitivă pentru de
cuparea conductelor de oțel inoxi
dabil de la instalația de lactamă. 
De asemenea, nu a fost predată 
documentația de execuție pentru 
încălzirea instalației de aparate 
de măsură și control la lactama 
deschisă, documentație care tre
buia să fie gata încă de anul tre
cut. Beneficiarul nu ne pune la dis
poziție, la termen, utilajele tehnolo
gice necesare.

— într-adevăr, lipsa utilajelor 
tehnologice este cauza principală a 
nerespectărli termenelor prevăzu
te în graficele de execuție. Cui se 
datorește acest neajuns ?

— In domeniul livrării utilaje
lor pentru noile capacități de pro
ducție — ne-a spus ION STAICU, 
inginer șef cu problemele de in
vestiții la Uzina de fire șl fibre 
sintetice și coordonatorul lucrări

îmbunătățirea 
structurii 
efectivelor 
de animale

nitățile respective să se 
obțină cîte un vițel de la 
fiecare vacă în decurs de 
un an“.

Un exemplu de preocu
pare susținută pentru ob
ținerea unui număr cît 
mai mare de produși ni-1 
oferă cooperatorii din 
Chichiș. Anul trecut aici 
s-a înregistrat un procent 
de fecunditate de 97 la 
sută.

Din păcate în raionul 
Sf. Gheorghe există și u- 
nități agricole unde nu
mărul vițeilor obținuți 
este mic și aceasta dato
rită în primul rînd pro
centului scăzut de fecun
ditate. La unele coopera
tive perioada de instalare 
a gestației după fătare 
este în medie de 4—5 luni. 
Și mai grav este faptul că 
multe animale rămîn ster
pe. Anul trecut s-au înre
gistrat pe raion 1 000 vaci 
și juninci sterpe. Cauza o 
constituie neurmărirea 
planului de montă și fă- 
tări, cît și neasigurarea

unei furajări și îngrijiri 
corespunzătoare a anima
lelor.

La cooperativa agricolă 
Ilieni din 183 juninci pre
văzute să intre în produc
ție n-au rămas gestante 
decît 86. Una din cauze 
o constituie neurmărirea 
planului de reproducție 
în perioada în care ani
malele au fost în tabăra 
de vară. A lipsit contro
lul din partea conducerii 
cooperativei. îngrijitorul 
Bela Domokos a reușit să 
aibă în grupa lui formată 
din 63 juninci un procent 
de fecunditate de 90 la 
sută. Dar ceilalți îngriji
tori au realizat un pro
cent de fecunditate de 
abia pe jumătate. Puțini 
viței se obțin și în alte 
cooperative de producție 
ca de pildă cele din Mic- 
falău, Ghidfalău, Aita 
Mare și altele.

Sporirea efectivelor de 
animale matcă, calitatea 
lor sînt determinate în- 
tr-o măsură hotărîtoare

lor de construcții-montaj pe șan
tierul uzinei „Relon 11“ — s-a 
creat un adevărat lanț al slăbiciu
nilor. întreprinderile furnizoare nu-și 
îndeplinesc la timp obligațiile con
tractuale, noi, ca beneficiar tărăgă
năm achiziționarea utilajelor, iar 
constructorul nu poate executa lu
crările la termenele stabilite. Uzina 
metalurgică de utilaj chimic din 
București, de exemplu, a livrat un 
vas pentru instalația de sulfat de 
amoniu cu o lună de zile întîrziere. 
Utilajul a fost trimis, încă din anul 
trecut, pentru cauciucare la între
prinderea „Anticorozivul" din Ca
pitală. In luna decembrie 1965, el 
trebuia adus pe șantier. Din păca
te, în tot acest răstimp conducerea 
uzinei noastre s-a lăsat antrenată 
într-un șir de corespondențe cu în
treprinderea „Anticorozivul" pe 
tema soluției de cauciucare. Dar so
luția tot nu a fost găsită. Am ho- 
tărît să-l aducem așa, necauciucat. 
Știm că o să reziste mai puțin, dar 
trebuie să-l montăm odată.

Strașnică soluție ! Noroc că nu a 
fost acceptată de IPROCHIM. în 
restanță cu livrările de utilaje se 
află și Uzina de pompe din Bucu
rești, care trebuia să trimită la 
Săvinești 4 instalații pentru depo
zitul de materii prime și auxiliare 
încă din octombrie anul trecut. Din 
comunicarea conducerii uzinei re
zultă că ele vor fi gata... în aprilie 
a.c. Cu mari întîrzieri livrează u- 
tilajele contractate și uzinele „Gri- 
vița roșie" ; instalația de frig, de 
exemplu, a sosit pe șantier cu o 
întîrziere de aproape 4 luni.

Rămînerile în urmă pe șantie
rul uzinei „Relon 11“ au la bază și 
alte cauze. Este vorba, între al
tele, de slaba folosire a utilajelor de 
consfrucjie. Dintr-o analiză întoc
mită de serviciul mecanizare re
zultă că, în luna ianuarie, cele trei 
buldozere au stat nefolosite 217 
ore, iar betonierele au funcționat 
doar cu jumătate din capacitatea 
lor.

— In condițiile muncii cu lopa
ta este greu să realizezi o pro
ductivitate cu 16 la sută mai mare 
decît cea din anul trecut — ne 
spunea maistrul VIOREL GHEOR
GHIU. Dacă am fi avut maiuri me
canice, la hala mare de la instala
ția de fire textile s-ar fi cîștigat un 
avans în execuție de aproape o lună.

E clar, pe șantierul uzinei „Re
lon II" și-au făcut loc concesiile reci
proce, tărăgănarea în a lua hotărîri 
care să permită recuperarea grab
nică a rămînerilor în urmă la unele 
obiective. Autoliniștirea beneficia
rilor și tendința conducerii șantie
rului de a arunoa aproape totul pe 
seama unor cauze obiective, tre- 
cînd cu vederea propriile deficien
țe, trebuie înlăturate cu maximă 
operativitate. Orice zi trebuie fo
losită din plin.

Gheorghe BALTA 
coresp. „Scînteii"

de creșterea rațională a 
tineretului.

„Anul trecut — ne spu
ne tov. GH. CĂȚEANU, 
vicepreședinte al coope
rativei agricole Feldioara 
— noi am obținut de la 
fiecare din cele peste 400 
vaci cîte 2 442 litri lapte 
față de 1 900 litri cît era 
prevăzut. Factorul hotă- 
rîtor îl constituie îngri
jirea și hrănirea rațională 
a animalelor începînd de 
la naștere și pînă la in
trarea în producție. A- 
ceasta a făcut să avem și 
un procent ridicat de na
talitate (peste 90 la sută).

In raionul Sf. Gheorghe 
se găsesc și cooperative 
unde nu se acordă întrea
ga grijă creșterii raționa
le a tineretului. Din a- 
ceastă cauză numeroase 
juninci nu îndeplinesc la 
vîrsta de 18 luni condi
țiile necesare pentru a fi 
date la montă, se întîrzie 
în acest fel intrarea lor 
în turma de bază, ceea ce, 
firește, înseamnă pierderi. 
La cooperativa agricolă 
Hălchiu, din cauza hrănirii 
necorespunzătoare a tine
retului destinat reproduc
ției, s-au reformat, din ia
nuarie 1964 pînă în pre
zent, peste 300 juninci.

Situații asemănătoare se 
întîlnesc și la alte coope
rative din raionul Sf. 
Gheorghe, Aita Seacă, 
Crisbav, Bitad și chiar 
Hărman. Se impun mă
suri temeinice care să 
ducă la înlăturarea defi
ciențelor care se manifes
tă în ramura zootehnică, 
să asigure în anii ce ur
mează mai ales creșterea 
efectivelor matcă, în așa 
fel încît ele să ajungă la 
jumătate din totalul bo
vinelor.

N. MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Practica 
,,reme

dierilor"
în mod obligatoriu, orice produs 

finit care poartă ștampila C.T.C. 
trebuie să fie apt să satisfacă în 
cel mai înalt grad cerințele pentru 
care a fost creat. în practică însă, 
uneori, asemenea produse sînt res
pinse la recepție de către benefi
ciari. Cele mai multe iau calea re
medierilor. Asemenea practici dău
nătoare se constată și în anumite 
întreprinderi din regiunea Cluj.

— Uzinei „Unirea" — ne sem
nala tov. GHEORGHE DUMI
TRESCU, directorul Filialei oră
șenești Cluj a Băncii Naționale, 
i-au fost refuzate la începutul a- 
nului un număr de războaie auto
mate de țesut mătase în valoare 
de aproape 3 milioane lei. Acea
sta a influențat negativ situația fi
nanciară a întreprinderii.

Iată-ne la „Unirea". Discutăm 
cu ing. REMUS PERSA, șeful ser
viciului control tehnic de calitate.

— Războiul automat de țesut 
mătase a prezentat defecțiuni și în 
cursul fabricării seriei zero. Ele nu 
au fost înlăturate la moment. Mul
te îmbunătățiri au fost aduse după 
ce a intrat în fabricația de serie.

Interlocutorul a refuzat să ne 
spună de ce s-a pus ștampila 
C.T.C. pe niște războaie cu defec
țiuni. L-am întrebat: ce faceți cu 
produsele refuzate ?

— Le remediem în cadrul ter
menului de garanție.

Răspunsul a venit prompt. în
tr-adevăr, un grup din cei mai 
harnici și pricepuți muncitori de 
la montaj se află la întreprinde
rea „Pandurul“-București, încă 
din ianuarie. După cîte am aflat, 
grupul a cerut ajutoare. în curînd 
o altă echipă condusă de un mai
stru și un inginer se va deplasa în 
Capitală, în același scop.

O situație oarecum similară se 
întîlnește și la C.I.L.-Gherla. Cîți 
bani se irosesc aici cu remedierile? 
Ne răspunde tov. RUDOLF ROZ- 
LER, contabilul șef :

— Nu avem asemenea cheltuieli. 
Contabilul șef a încercat să ne 

inducă în eroare. în februarie, cî- 
teva sute de scaune tip ,,Hercule" 
au fost respinse de beneficiari. Nu 
de mult, am asistat la recepția în 
combinat a circa 300 de scaune. O 
bună parte din acestea nu erau 
bine încleiate, aveau ondulați!, 
piese neuniforme, un picior mai 
lung decît altul. O precizare : toa
te scaunele purtau parafa contro
lului tehnic de calitate.

—• Nu vă mirați, ne-a spus 
tov. ARPAD KONTZ, recepționer 
din partea Oficiului de control al 
mărfurilor. In combinat, controlo
rii de calitate predau etichetele cu 
ștampila C.T.C. muncitorilor de la 
finisaje, iar aceștia le lipesc pe tot 
ce le vine la îndemînă.

Mai mult. Operațiile de reme
diere se camuflează, iar valoarea 
acestora nu apare nicăieri în scrip
tele contabile.-lO atare stare de lu
cruri există și la IPROFIL-Dej. 
Aici au fost prinse în evidențele 
contabile doar cheltuielile cu re
medierile din vina... materiei pri
me și a materialelor.

O formă și mai deghizată a ope
rațiilor de remedieri se practică 
la fabrica de confecții „Flacăra". 
Defectele observate de beneficiari 
sînt înlăturate de muncitorii și teh
nicienii fabricii, care și ei fac de
plasări la unitățile comerciale res
pective.

—• La un recent control finan
ciar — ne-a relatat tov. SILVIA 
OPREANU, de la Filiala orășe
nească Cluj a Băncii Naționale, 
am constatat că la această între
prindere cheltuielile cu remedie
rile se trec la „schimb de expe
riență și remedieri".

Cu alte cuvinte, volumul reme
dierilor este tăinuit. în mod cert, 
toate practicile semnalate din cu
lisele remedierilor sînt cunoscute 
de forurile tutelare ale unităților 
respective. Aceste organe nu trag 
la răspundere conducerile de între
prinderi, care dau produse de 
proastă calitate și care, prin dife
rite tertipuri, ascund cheltuielile 
neeconomicoase. Aceste remedieri, 
cu cortegiul lor de consecințe, tre
buie să dispară din activitatea ori
cărei unități industriale.

Alexandru MUREȘAN 
coresp. „Scînteii"

CE ÎMPIEDICĂ
ACCELERAREA

DECONTĂRILOR
în regiunea Brașov, la majorita

tea întreprinderilor, s-a ajuns ca 
încasarea contravalorii mărfurilor 
livrate să se facă într-un timp me
diu de 7—8 zile de la data expe
dierii lor. Anul trecut, peste 95 la 
sută din totalul decontărilor s-au 
efectuat în cadrul termenelor de 
acceptare stabilite. Asemenea cifre 
arată că economiștii din întreprin
deri și unitățile bancare și-au îm
bogățit experiența în domeniul 
decontărilor, au manifestat o grijă 
deosebită pentru accelerarea lor și 
întărirea disciplinei contractuale și 
de plăți. Nu poate fi omis însă 
faptul că tot anul trecut, 65 000 de 
documente în valoare de 1,2 mi
liarde lei au fost decontate cu în
tîrziere, durata medie a amînărilor 
fiind de 4 zile. Consecința : înceti
nirea ritmului de încasare de către 
furnizori- a contravalorii mărfuri
lor livrate, de vărsare a acumulă
rilor la buget, utilizarea creditului 
pe documente de decontare pe o 
perioadă mai lungă decît cea nor
mală și, deci, creșterea dobînzilor 
penalizatoare. Cauza este lesne de 
depistat și constă în neprimirea 
mărfurilor la termen, ceea ce a de
terminat ca timpul de recepționare 
să se reducă inadmisibil și în de
trimentul calității lor. Au excelat 
în a întîrzia decontarea și, din pă
cate, și în acest an se complac în 
această situație I.C.R.T.I., I.C.R.M.,
O.R.A.D. — toate din Brașov, pre
cum și uzinele „6 Martie" Zăr- 
nești, „Tractorul" Brașov, „Colo- 
rom“ Codlea, întreprinderea texti
lă Cisnădie.

Recent, s-au analizat și alte 
cauze, care generează un ritm lent 
în decontare. Ce se desprinde ? La 
transporturile efectuate prin C.F.R., 
în vagoane complete, containere și 
coletărie, deseori au loc stagnări 
nejustificate, de mai multe zile, 
față de termenele de executare a 
contractelor de transport stabilite 
prin tariful local de mărfuri. Con
cret, la 12 martie, la magazia de 
mărfuri Timiș-Brașov, la 22 pozi
ții de mărfuri în tranzit, controlate 
prin sondaj, s-au constatat întîr
zieri de 5—6 zile de la expeditori 
pînă la Brașov cît și în reexpedie- 
rea lor către alte stații. întîrzieri 
de 2—5 zile s-au identificat și la 
transportul de către I.E.C. la be
neficiari a coletelor și containere
lor sosite în magaziile de mărfuri 
ale stației din Brașov și din alte 
localități.

Evident, asemenea tărăgănări în 
circulația mărfurilor și în efectua
rea decontărilor trebuie înlăturate 
prin măsuri energice. Cred că s-ar 
putea spori răspunderea unității de 
transport, în primul rînd, prin 
revizuirea și scurtarea actualelor 
termene de executare a contracte
lor de transport. Este momentul 
să se treacă la aplicarea de pena
lizări acelora care nu respectă ter
menele de îndeplinire a contracte
lor de transport. în prezent, în
treprinderile poartă răspunderea 
pentru neîncărcarea și nedescăr- 
carea la timp a vagoanelor puse la 
dispoziție, sau pentru nerenunța- 
rea în timp util la vagoanele eșa
lonate și programate. C.F.R. este 
sancționat atunci cînd nu pune la 
dispoziția întreprinderilor vagoa
nele... pînă la încheierea ultimei 
zile a lunii planificate. în cursul 
lunii, pentru nerespectarea eșalo
nării și programării vagoanelor, 
căile ferate sînt absolvite de orice 
răspundere. Mai pot, în acest caz, 
întreprinderile să livreze în mod 
ritmic producția pe semidecade, 
decade sau la alte termene con
tractuale ?

Aminteam că, uneori, termenul 
de efectuare a recepției este dimi
nuat pînă acolo, încît se ajunge la 
recepționarea formală, simbolică, a 
mărfurilor. Alteori, dimpotrivă, se 
abuzează de prelungirea perioadei 
de recepție. Din această cauză, a 
neterminăril în timpul stabilit a 

recepției în regiunea Brașov, anul 
trecut, au fost amînate la plată 
documente în valoare de 360 mili
oane lei. întărirea recepției asupra 
calității materialelor și mărfurilor 
primite este, desigur, un aspect 
pozitiv și important al activității 
întreprinderilor. Termenul stabilit 
de cinci zile este însă un termen 
maxim, ce nu poate fi depășit. în 
multe întreprinderi, s-a ajuns ca 
acest termen să se reducă la 1—3 
zile. Deci, perioada de 5 zile, în a- 
cest caz, nu mai stimulează crește
rea ritmului decontărilor. De a- 
ceea, propun să se acorde dreptul 
băncilor, ca de comun acord cu în
treprinderile să poată fixa ter
mene mai scurte de recepție.

O problemă care a suscitat nu
meroase discuții în ultimul timp o 
constituie termenul de acceptare a 
documentelor de plată. S-au expri
mat unele păreri care au susținut 
prelungirea termenului de accep
tare de la 3—7 zile, cît este în pre
zent, pînă la 15 zile. E limpede că 
prin însușirea acestui punct de ve
dere nu s-ar ajunge nici la accele
rarea decontărilor și nici la întări
rea disciplinei financiare. De ce să 
facem schimbări de dragul schim
bărilor ? Dacă este vorba de inten
sificarea decontărilor, atunci nu ar 
fi mai bine să se extindă utilizarea 
facturilor-talon în așa fel încît de
contarea să se facă fără acceptare, 
chiar în ziua primirii lor la banca 
beneficiarului sau, cel mai tîrziu, 
a doua zi ? Iată și cîteva din măr
furile care s-ar preta la un aseme
nea procedeu : produsele destinate 
exportului, facturate organizației 
de comerț exterior și lăsate în 
custodia furnizorului, utilajele ce 
nu necesită montaj, recepționate la 
furnizor, expediate la subbeneficia- 
rii indicați .de beneficiarul princi
pal plătitor, dar care se achită cen
tralizat din fonduri de investiții — 
tractoare, autocamioane, autobas
culante, autoutilitare, remorci bas
culante.

în fine, aș dori să înfățișez și 
unele propuneri ale întreprinderi
lor din regiune, menite să asigure 
accelerarea decontărilor. Despre ce 
este vorba ? Uzinele „Steagul Roșu" 
consideră că actualul mod de folo
sire a carnetului de cecuri fără li
mită de sumă pentru aprovizionări 
în cadrul plafonului valoric sta
bilit este greoi și duce, uneori, la 
dublarea numărului achizitorilor. 
De aceea, îmbrățișez părerea să se 
aplice și în acest caz aceleași re
guli ca și pentru carnetele de cecuri 
folosite pentru plata transporturi
lor. Totodată, alte întreprinderi au 
relevat că pentru facturile-talon cu 
valori mai mari de 50 000 lei ele 
sînt obligate să prezinte băncii și 
documentele originale de expediere 
a mărfurilor. Ținînd seama de fap
tul că, în ultimul timp, în foarte 
rare cazuri, s-au constatat prezen
tări de facturi-talon fără expedieri 
de mărfuri — ceea ce dovedește 
creșterea simțului de răspundere a 
conducerilor de întreprinderi — 
consider că ar fi posibil să se re
nunțe la înaintarea către bancă a 
documentelor de transport. S-ar 
ușura întocmirea formalităților în 
întreprinderi și la ghișeele băncii. 
Eventualele abateri descoperite de 
controlul exigent al organelor ban
care ar urma să fie sancționate po
trivit reglementărilor existente care 
sînt destul de stricte. în orice caz, 
simplificarea sistemului decontări
lor trebuie, după părerea mea, să 
asigure întărirea disciplinei de 
plăți și contractuale, accelerarea 
vitezei de rotație a mijloacelor cir
culante, creșterea răspunderii în
treprinderilor și organizațiilor eco
nomice pentru folosirea cît mai ju
dicioasă a fondurilor materiale și 
bănești.

Gheorghe GALEȘANU 
directorul Sucursalei Brașov 
a Băncii Naționale

Complex 
pentru 
cr ester 
animalei

Investițiile acordate în t 
an gospodăriilor de stat ' 
scop modernizarea și ,d/( 
tarea agriculturii. î>' , 
concentrării pi"o4,ucție_e’> 
tăți mari, speciair/ate^^.^ 
tinua și în acest ab c is
rea de complexe zoo" & jir. “ 
moderne. La G.A.S. 30 D.
brie de lîngă Capitală . 
dat în funcțiune un aserhene... 
complex pentru 1120 vaci. La 
gospodăriile de stat Stoică- 
nești-Argeș, Ciocănești-Bucu- 
rești, Hodoni și Grabăț-Banat 
se fac construcții pentru în- 
grășarea taurinelor avînd o 
capacitate de 17 000 capete. 
Se dezvoltă simțitor și secto
rul avicol. în acest scop vor 
fi terminate 3 complexe noi.

în scopul asigurării bazei 
furajere, în acest an începe 
construirea a 7 fabrici de nu
trețuri combinate. Continuă 
amenajarea terenului pentru 
irigații pentru cultivarea de 
lucernă irigată la G.A.S. Lița 
șl G.A.S. 30 Decembrie.

Sistemă 

de irif^ 
moderr
în viile stațiunii 

tale Valea Călugăi 
giunea Ploiești, se ii 
un sistem modern c ș ” 3 
cu conducte metal 
pate în pămînt. Apt. '/ 
Teleajen este împinsă o,.Xf la 
o stație de repompa; prevă
zută cu pompe de n ,re pu 
tere. De aci, prin trei conduc
te, avînd o lungime totală de 
35 km, ajunge în cele mai di
ferite puncte din plantația de 
vie. într-o conductă, care a- 
tinge o diferență de nivel de 
270 metri, apa circulă sub c 
presiune de 30 atmosfere. De-a 
lungul conductelor există re- 
ductoare de presiune și hi- 
dranți unde se vor instala a- 
gregate de irigat. Lucrarea 
este aproape terminată și ea 
va permite irigarea a 3A0 hec
tare cultivate cu viță ae vie.

OXID 
FIER r 
REZIDI

Oxidul roșu de fier, prețios 
pigment anticoroziv cu largă 
utilizare în construcții și în 
alte ramuri industriale, a 
fost obținut din nămolurile 
rezultate din procesul de fa
bricare a aluminei. Oxidul <Le 
fier se obținea pînă acum din
tr-o materie finită — sulfatul 
feros — căruia i se va putea 
da o altă utilizare. Realizarea 
aparține specialiștilor labora
torului uzinei de lacuri și 
vopsele „Transilvania" din 
Oradea. S-a și trecut la pro
ducerea pe cale industrială a 
noului produs, care este cu 
peste 45 la sută mai ieftin : la 
250 tone se realizează circa 
un milion de lei economii.

(Agerpres)
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imposibil 
nu observi, 

.că urmărești 
cataloagele edi
turilor și suma- 

revisteior, că în
,a vreme se acor- 

> importanță sporită, 
a atare un spațiu 
e în ce mai 
rării de

inedite : 
gmente de proză, 
ondenfă, note, în- 

, articole 
re estetice, 
blifice etc.
nfea acestei
află, cum era și 
Editura penfru 

ră și Editura Aca- 
i. Există chiar o 
de „Studii și do- 
îte inedite’ care 
ius volume consa- 

lui Ion Ghica, 
Alecsandri, I. L. Ca- 

jiale, Al. Odobescu, 
adevărate succese edi
toriale prin ținuta lor 
științifică ; textele ordo
nate cronf/itrgic sau al
fabetic, sînt însoțite de 
comentarii, note, indice 
de ',’dlari sau nume. De 
asemenea, cartea lui Lu
cian Blaga „Hronicul șl 
cîntecul vîrstelor" (tipă
rită de EdHura tineretu
lui) — a fost întîmpi- 
nată cu un Interes deo
sebit de publicul citi
tor, deoarece ea cons
tituie un ajutor prețios 
în înțelegerea drumului 
vieții și creației mare
lui poet. Publică Inedite 
toate revistele noastre 
de prestigiu.

în centrul atenției 
s-au aflat figuri literare 
de prim ordin. Totodată 
s-au publicat șl unele 
mărturii 
guri de 
cundară 
literară, 
buit totuși prin munca

mare, 
docu- 
poe-

pe 
so-

ac-

privitoare la fl- 
tmportanJS se- 
pentru Istoria 

care au confri-

■

CR<

lor modestă și plină de 
abnegație la însufleți
rea vieții culturale a 
vremii lor. Se recurge cu 
necesitate la document 
nu pentru a se sprijini 
simple reconstituiri ar- 
hivistice, ci pentru a se 
realiza un just punct de 
vedere contemporan a- 
supra autorilor studiați.

Tocmai de aceea cre
dem că se impune — 
mai ales revistelor — 
un spirit judicios în sta
bilirea autenticității tex
telor inedite, pentru că 
s-a întîmplaf nu o dată 
să se găsească talenfațl 
improvizatori „â la ma
niere de...’ sau desco
peritori de inedite... cu
noscute de mult. în le
gătură cu aceasta, ni se 
pare absolut necesar să 
se indice cu exactitate 
sursa, așa încîi aceasta 
să poată fi controlată 
oricînd șl de oricine. 
S-ar evita în acest fel 
permanentele dispute 
dintre reviste pentru 
argumentarea caracteru
lui de fals sau autentic 
inedit al unor docu
mente — dispută atît 
de neplăcută pentru ci
titori și care ocupă în 
mod inutil un spațiu 
prețios.

O lucrare postumă nu 
este publicabilă oricum, 
ci numai în funcție de

valoarea sa. Ea 
locul în primul 
ediția critică de 
complete", 
samblu de postume ca- 
re-și iluminează reci
proc sensurile. Este fi
resc ca cele mai eloc
vente materiale să apară 
și în reviste, dar atunci 
se impune încadrarea 
lor cu explicații care să 
sublinieze sensurile lu
crării respective, ce a- 
nume lumini noi aruncă 
asupra scriitorului.

Textele inedite scoa
se la iveală în paginile 
unor publicații de ti
raj trebuie să fie 
revelatoare din punc
tul de vedere ur
mărit de Istoria literară 
— acela al operei și 
personalității scriitorului 
respectiv. E un adevăr 
banal, care din păcate 
a fost cîteodată igno
rat De aceea se întîm- 
plă să citim sub titlul 
mare, vizibil și atrăgător 
de „inedit*,  schimburi 
de fraze mal mult sau 
mal pufin cordiale sau 
oficiale, mărturisiri cu 
caracter foarte personal, 
observații complet lip
site de Importanță cu 
privire la corectură, la 
mărimea literei de tipar 
pentru un anumit arti
col etc.

Credem că nu era ne-

își are 
rînd în
„opere 

într-un an-

exemplu, ca 
lui Horia Pe-

41CĂ TEATRALĂ „COZUl
vpenheimer"
li său, în atmosfera în- 
-ăzboiului rece, într-o e- 
țîjare a isteriei antico- 
jzul Cppenheimer adu- 
juție contradicții ale so- 

nericane din timpul și din 
urmat războiului, dezbă- 
ndat și la nivelul unor 

a cea mai înaltă compe
tiția omului de știință, a 
.1, în lumea contempo-

unii ci 
tea aț 
mărfuri 
tență p 
fizicianu 
rană

Pornind de la acest material-do
cument, „respectînd strict faptele", 
dramaturgul vest-german Heinar 
Kipphardt se străduiește — după 
propria-i mărturie — să redea 
„miezul și sensul faptului istoric" 
Rațiunea imediată a marelui in
teres de public față de piesa 
lui Kipphardt o constituie auten
ticitatea materialului Istoric. De
sigur, oricît ar fi de pasionant, de 
senzațional chiar materialul au
tentic expus justificarea sa supe
rioară. semnificația sa ca fapt de 
artă ne interesează cu precădere.

'ia se află sensul primordial al 
asemenea opere (și al altora 

rcelași tip, cum ar fi piesele 
-nare răsunet : „Ancheta*  de 

Weiss și „Vicarul*  de Rolf 
■th).
riările omului de știință 

-stată că „fiecare mare 
a sa se transformă în 

ia tragică pentru masa- 
Hiroșima, răspunderea 

cea și însăși existența 
re, necesitatea atitudi- 
e cunoaștere, de apă- 
ripiilor umanismului, în 
a speranță în forța fi- 
unil' — sînt doar cîteva 

ele majore ale piesei lui 
-j. dlu dt. Exprimarea lor limpede, 

faiă echivoc, într-o formulă sceni
că antrenantă și perfect accesibi
lă, cu o finalitate politică precisă, 
dau o greutate deosebită prezen
ței ;inei asemenea piese în reper
torial teatrelor noastre, prea ade- 
sec sensibilizat la opere din dra
maturgia occidentală contempora
nă (fie ele și de bună calitate ar
tistică) în care mesajul social al 
artistului se află abia în substra
turile încărcăturii de simboluri și 
metafore adeseori ambigue.

La Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra", platforma de joc construită în 
mijlocul sălii, prezența spectatori
lor în fotolii, pe vechea scenă, 
creează de la început atmosfera 
dezbaterii publice. Un montaj de 
imagini filmate servește de minune 
pentru introducerea spectatorului 
în datele elementare ale cazului 
(laboratoarele de la Los Alamos — 
savanții care au lucrat la realiza
rea bombei — experiențele — ex
plozia de la Hiroșima). Apoi, 
noile condiții 
expresivitate totală și bine serviți 
de mișcarea impecabil desenată 
de regizor (Cornel Todea), actorii 
desfășoară cursul anchetei.

Tipologia creată de Fory Et- 
terle (Oppenheimer), George Mă
rutză, Gheorghe Ghițulescu, Emeric 
Schăffer, G. Carabin, N. Mavrodin, 
Dumitru Onofrei, Septimiu Sever, 
Mircea Bașta ș.a e în linii mari ve
rosimilă. Actorii portretizează fără 
a forța asemănările exterioare 
cu personajul interpretat, fără a 
încărca rolurile cu detalii, inu
tile. Dacă menționăm în special 
reușitele interpretului rolului titular 
— explicația despre mobilurile an- 
.UtaBCÎste care au antrenat savanții 
la realizarea bombei, adevărul ri- 
tuos despre pericolul ce-1 reprezin
tă bomba H, despre dezastrul de la 
Hiroșima, pledoaria finală — este 
și pentru că dificultățile rolului său 
au fost cele mal greu de învins.

în
de joc ce obligă la o

Totuși, ele nu au fost depășite de 
interpret și regizor decît sub anu
mite aspecte. Situația contradicto
rie a existenței profesorului Op
penheimer — micile și marile sale 
lașități, refuzul de a construi pen
tru război și totodată bătălia pe 
care o duce pentru obținerea acce
sului la o cercetare care, în ultima 
instanță, poate servi tot distrugerii, 
dilema tragică reZultînd de aci — 
sînt cred insuficient puse în lumi
nă de spectacol. Mi se pare că 
deficiențe asemănătoare de natură 
regizoral-actoricească sînt sesiza
bile în mai mică sau în mai mare 
măsură la multe personaje, cu ex
cepția magistralei prezențe reali
zate de George Mărutză.

După Ovidiu Bubulac, autorul 
remarcabilei scenografii a „Tram
vaiului numit Dorință", școala de 
scenografie care se constituie în 
jurul Teatrului „Bulandra*  ne dez
văluie acum un nou talent foarte 
promițător : arhitectul Dan țitianu.

B. T. RIPEANU

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

cesar, de 
scrisorile 
tra-Petrescu, literat tran
silvănean, către Garabet 
Ibrăileanu să fie utili
zate, alături de alte do
cumente similare, într-un 
studiu penfru a demon
stra „spontaneitatea cu 
care se realizau du
rabile punți afective în
tre marele critic și co
laboratorii revistei' și 
„interesul cu care tine
rimea intelectuală din 
Transilvania urmărea 
evoluția marii reviste ie
șene". („Ateneu” nr. 
2/1966).

Ce rost are atîta timp 
cît nu a existat o ediție 
științifică a operelor lui 
Ion Barbu, cît timp mul
te poezii s-au aflat doar 
prin filele unor reviste 
uitate, să publici un fel 
de generos omagiu, pe 
care înfr-o ocazie oare
care fostul elev Dan 
Barbilian îl aduce fos
tului dascăl de matema
tici din liceu, Ion Ban- 
ciu ? Sau cît de impor
tant e în momentul ac
tual al cercetării litera
re un minuscul articol 
al lui V. Voiculescu des
pre o anumită problemă 
țărănească sau o însem
nare a lui Gib Mihăescu 
despre lipsa traduceri
lor? („Ramuri*  nr. 
4,2/1965).

Am citi cu reală plă
cere documente inedite 
privitoare la conținutul 
activității bogate a lui 
N. lorga, documente re
velatoare ale probleme
lor care l-au frămînfat.

Desigur că au o anu
mită importanță Infor
mativă și mai ales edu
cativă și acelea care 
vorbesc despre munca 
uriașă a acestui cărtu
rar, despre felul în care 
a dobîndit acea pregă
tire enciclopedică indis
pensabilă istoricului, 
după cum afirma el în
suși. Dar cît de mult ne 
interesează să citim în-

h-un număr al unei re
viste lunare cîteva scri
sori adresate lui Gh. 
Sion prin care N. lorga 
se interesa de niște 
documente ? Reușesc 
oare ele măcar să su
gereze „munca 
cumentare pe 
depus-o toată 
lorga, cel care în 
cest scop a răscolit col
țurile cele mai ascunse 
a zeci de arhive și bi
blioteci ? („Ateneu*  nr. 
12/1965).

Considerăm că ar fi 
bine ca revistele să nu 
se mulțumească doar cu 
publicarea documentelor 
care li se oferă, desigur 
pe baza unui spirit se
lectiv, ci să întreprindă 
anumite acțiuni sistema
tice și să colaboreze or
ganizat cu arhivele pen
tru detectarea materiale
lor celor mai interesante.

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)

de do
care 

viața

ȘCOALA
LIMBILOR
STRĂINE

Ideea potrivit căreia cunoaște
rea mai multor limbi înseamnă o 
multiplicare a potențialului inte
lectual și, implicit, o înnobilare 
spirituală a încetat de mult timp 
să mai fie doar expresia metafo
rică a unui deziderat. Ea primește 
în zilele noastre din ce în ce mai 
mult aspectul unul imperativ di
rect, determinat de idealul asimi
lării cît mai multor cunoștințe din 
tezaurul științei și culturii univer
sale, care condiționează în gradul 
cel mai înalt înfăptuirea ideii de 
progres.

Importanța însușirii limbilor 
străine de largă circulație se mo
tivează de cele mai multe ori mai 
întîi prin nevoia specialistului de 
a-și deschide căi de acces cît mai 
largi la elementele fluxului con
temporan de informații și date. 
Dar cel puțin tot atît de impor-

In cadrul festivalului studențesc de artă — 1966, Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Caragiale*  a prezentat In studioul său 
„Slugă la doi stăpîni", comedie de Carlo Goldoni. In fotografie : scenă 

din spectacol/ Foto : Gh. Vlnțllă
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Macheta cetății medievale Alba Iulla
(Foto : Agerpres)
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N. N. CONDEESCU 
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tant ml se pare și un alt aspect, 
din păcate mai puțin evidențiat 
în discuțiile despre necesitatea cu
noașterii limbilor străine, anume 
că deprinderea lecturii într-o lim
bă, pe lîngă importanța ei de cu
noaștere, adaugă noi valențe gîn- 
dirii profunde, 
proporțiilor unui fapt de cultură, 
Prin acest aspect, de fapt, cunoaș
terea mai multor limbi echivalează 
cu un atribut al omului de cultură 
modern. Nu bogăția de expresie, 
concizia sau latura plastică a unei 
limbi îi motivează în primul rînd 
însușirea, pentru că aceste carac
teristici le găsim în toate limbile 
cultivate, cît geniul ei, specificul 
său intraductibil, care face ca o 
idee sau o imagine redată într-o 
anumită limbă să fie altceva în 
transpunere. In aceste condiții, 
frecventarea traducerilor — indis
pensabilă în prima etapă a pro
cesului de asimilare a culturii — 
se cere complinită prin tot mai 
dese apeluri la sursă, care să per
mită ca receptarea valorilor să fie 
făcută într-o perspectivă anume.

Ca oricare altă știință, o limbă 
străină se învață, se învață siste
matic în anii de școală și acela 
care nu reușește să-și însușească 
atunci deprinderile cititului, scrie
rii și vorbirii corecte va avea mai 
tîrziu de înfruntat greutăți mult 
mai mari. Tocmai de aceea studiul 
limbilor străine se refuză impro
vizației, considerării 
element de dexteritate 
mîna tinerilor cu mai 
mai puțină „aplicație", 
bucură de fericirea 
bine o limbă de largă circulație 
știe cît de mult datorează profe
sorului său oare, prin autoritate și 
prestigiu izvorîte dintr-o cunoaș
tere amplă a domeniului de spe
cialitate, din oalitățile sale de om 
de cultură, i-a format gustul pen
tru studiu. Apoi, „gustul" s-a 
transformat în pasiune deoarece

dezvoltă simțul

sale drept 
la înde- 

multă sau 
Oricine se

de a stăpîni

același profesor a izbutit să-1 dez
văluie frumusețea proprie a limbii 
respective și l-a ajutat să stăpî- 
nească mecanismul ei interior, fără 
a pretinde memorarea unor defi
niții și reguli doar de dragul lor.

Nu puține sînt școlile care în 
ultimii ani au fost dotate cu apa
ratură acustică și filme speciale 
pentru experimentarea și folosirea 
metodelor „audlo-vizuale", adec
vate nivelului fiecărei clase. Pen
tru ca aceste metode să-și dove
dească eficiența pe care cu ade
vărat o pot avea în materie de 
fonetică corectivă mal ales, mi se 
pare deosebit de necesar ca profe
sorul să lucreze în grupe restrînse 
care permit ca în fiecare oră fie
care elev să poată citi, să facă 
exerciții orale de gramatică și de 
lexic, să scrie controlat și să con
verseze. Concomitent însă, acțiu
nea de dotare a școlilor cu apa
rate speciale trebuie îmbinată ci> 
perfecționarea metodelor clasice 
de predare, deoarece nimeni nu 
poate crede că pe o simplă cale 
tehnică se rezolvă de la sine însu
șirea limbilor străine de către 
elevi. Amintesc de această cerință 
deoarece după cît se pare unii 
profesori au început să subapre
cieze metoda conversației cu elevii. 
Nu e mai puțin adevărat că în eco
nomia unei ore de curs antrenarea 
la lecție a fiecărui elev nu se poa
te realiza întotdeauna în cele mai 
bune condiții. Dar tocmai de aceea 
mai mult decît la celelalte materii, 
în orele de limbi străine, profesorul 
are datoria să-și facă un ideal pe
dagogic din a cultiva în fiecare tî- 
năr pasiunea activității indepen
dente. Folosind mai pe larg ca 
instrumente de lucru manualele 
cele mai recente care oferă o gamă 
bogată de exerciții, utilizînd cu 
consecvență comparatismul lingvis
tic în prezentarea faptelor de mor
fologie și sintaxă, acordînd retro
versiunii frecvența impusă de efi
ciența ei în fixarea cunoștințelor 
de gramatică și de lexic, deopotri
vă cu grafia, profesorii pot sprijini 
în mai mare măsură pe tineri să 
muncească perseverent în 
lor libere, să facă din analiza 
texte în limbi străine ocazia 
lecturi plăcute și instructive.

POPORULUI

orele 
unor 
unei

Din paginile istoriei noas
tre, apar drept constante tă
ria.morală, dîrzenia în faptă, 
conștiința dreptății, îndatori
rea de a dezvolta tradiția, 
de a înfrumuseța viața. Une
ori, cu mijloace modeste, dar 
adînc trăite și călăuzite de 
rațiune, s-au înfăptuit lucruri 
mari, s-a creat o cultură ori
ginală și cu ample cuprinderi, 
s-au făurit stiluri artistice, s-au 
ridicat ori s-au scris monu
mente nepieritoare.

Intre lirismul și înțelepciu
nea, cu notele specifice po
porului nostru, se află o sea
mă de sentimente devenite 
atitudini de viață, modalități 
permanente de comportare. 
Ne gîndim mai ales la două 
sentimente specifice și încă 
nu îndeajuns de adîncite de 
scriitorii, eseiștii și filozofii 
culturii noastre, anume la dor 
și duioșie, mereu amintite și 
intuite, dar greu 
Prin aceste două 
ca și prin altele, 
însă mai temeinic 
porului nostru, filozofia cultu
rii lui. Dorul și duioșia sînt 
adînci coordonate legate de 
rostul omului în lume, de 
împlinirea viefii și de înțele
gerea morții.

în folclorul nostru, în poe
zia și muzica populară, dorul 
are o pluralitate de înțelesuri, 
de la dorința de dragoste, de 
comunicare de la suflet la su
flet, de la dorința de revedere 
a celor dragi, aflați departe, 
la nevoia de comuniune cu 
natura, de contopire cu meta
morfozele zilei și anotimpu
rilor. Prin obîrșiile lui păsto
rești și agricole, folclorul nos
tru a dat sentimentelor gene
ral umane o largă cuprindere 
spațială — aceea a naturii în
săși — și o dinamică tempo
rală, în care omul trăiește în
săși prefacerea concretă a 
timpului. Fără înțelegerea co
muniunii cu natura, care a 
modelat și înălțat sentimen
tele umane nu putem des-

de definit, 
sentimente, 
injelegem 

sufletul po

prinde tîlcul dorului atît în 
poezia populară cît și în „Lu
ceafărul*  lui Eminescu, în scri
sorile șl chiar în poemul „Mal 
am un singur dor", în muzica 
lui Enescu, în pictura lui Lu- 
chian ori în sculptura Iul 
Brâncuși.

Dorul, însă, nu cuprinde 
numai sentimente individuale, 
participarea la viața naturii, 
aspirații către dragostea fizi
că și spirituală, ci — fapt mai 
puțin observat — și senti
mente larg sociale. Adîncind 
sensul dorului, constatăm că 
în acest sentiment — așa cum 
l-a exprimat folclorul trecutu
lui — a exisfaf o nemulțumi
re față de lumea prezentă și 
o mai precisă sau mai vagă 
dorință de o altă lume, mai 
bună, mai dreaptă, mai satis
făcătoare. Undele de scepti
cism și îndoială, ce apar rar 
în folclorul nostru din trecut, 
sînt tocmai în legătură cu a- 
ceasfă nemulțumire și cu do
rul pentru o altă alcătuire a 
lumii.

în unele cîntece mai vechi 
ale poporului se găsesc toc
mai reflexele nemulțumirilor 
de ordin social. Poezii culese 
din diferite părți ale țării ex
primă asemenea atitudini. Un 
splendid poem de pe Mureș 
și Tîrnave, reprodus înfr-o re
centă antologie, dar cunoscut 
de noi încă din deceniul 
1920—1930 și fiind mult mai 
vechi, exprimă nemulțumirea 
în dimensiuni larg sociale : 
„Lasă, lasă, răule, / C-o veni 
și binele. / Pînă vine binele,/ 
Rău-mi mîncă zilele. / Lumea 
asta-i cum o vezi, / Aialalfă 
cum o crezi. / Lumea asta nu-i 
a mea, / Aialalfă nici așa.’ în 
altă poezie culeasă de I. Pop 
Refeganul, un om din popor 
își mărturisea revolta : „Frun
ză verde mărăcine, / Dumne
zeu n-a-nfocmif bine : / Fru
mosul fuge de mine, / Urîtul 
calea mi-o ține.' AH poet a- 
nonim reflecta : „Mă tot mir 
de unele, / Cum le vine bi
nele ? / Mă tot mir și de-al

meu bine. / Ce foc face de 
nu vine ?...*  (Citatele din vo
lumul Cu cit cînt, atîta sînt, 
antologie a liricii populare, 
îngrijită de Ovidiu Papadi- 
ma, E.P.L., p. 29—34). Să 
mai amintim baladele revol
tei și ale răzvrătirii, lupta 
penfru o lume dreaptă, după 
spovedirile făcute frunzelor și 
florilor, de către vitejii po
porului și de către haiduci ?

Poate că una dintre cele 
mai adînci și mai semnifica
tive înțelegeri a dorului vine 
de la acela în a cărui muzică 
dorul este un sentiment pre
cumpănitor, George Enescu. 
Dorul predomină în Sonata în 
caracter popular românesc 
(1926), care poate fi denumi
tă, pe drept cuvînt, Sonata 
Dorului, așa cum Coloana fără 
sfîrșit a Iu! Brâncuși simboli
zează și ea Coloana Dorului. 
Dorul îl 
sătească 
din copilărie (1940) și în ma
joritatea liricii enesciene.

înfr-o convorbire din 1927 
și alunei publicată, George 
Enescu ne-a spus că dorul „nu 
se poate stinge, chiar dacă 
dragostea omului este împăr
tășită, căci dorul tinde mereu 
mai sus, vrea să fie mereu 
mai cuprinzător, ca și viața 
însăși.” Ca și viafa însăși, care 
nu se rezumă doar fa satisfa
cerea sentimentelor persona
le, ci cuprinde afîfea zone și 
trepte de participare socială. 
Ne-a mai zis Enescu : „Avem 
în cînfecele noastre o atmos
feră unică, un simfămînf nos
talgic. Nostalgia este ineren
tă sufletului românesc. Chiar 
în mișcările repezi găsim nota 
plîngătoare, dorul, acel ceva 
care nu se poate stinge... Din 
acest complex, în care coar
da plîngătoare predomină, 
s-au ivit cîntece și dansuri, 
capodopere în sine, unice ca 
valoare emotivă".

în 1912, într-o convorbire 
cu altcineva, Enescu interpre
tase dorul în legătură cu acea 
caracteristică participare la

regăsim și în Suita
(1937), în Impresii

vlața naturii, la tristețea pe 
care el o observa „chiar în 
veselie*.  Un străin care îmi 
este prieten, spunea el, au
zind o dată executînd o bu
cată a mea, mi-a spus: în 
această compoziție este parcă 
ceva ce nu se poate înde
plini*.

Gîndurile care „apăsau*  
poporul și se prefăceau în 
dor, năzuința de a se „în
deplini" ceva, care prietenu
lui străin, dar nu și compo
zitorului, I se părea că nu 
poate fi satisfăcută, astăzi au 
dispărut. în locul dorului de 
descătușare, astăzi, o dată cu 
descătușarea din exploatare, 
și-a făcut locul avîntul con
structorilor socialismului, al 
făuririi unei vieți fericite și 
drepte. A apărut gravitatea 
răspunderii, iar dorul își cîș- 
figă acum noi năzuințe și o- 
biecfive, păstrîndu-și coordo
natele lui înalte, avîntul spre 
progres.

Dorul este legat de senti
mentul duioșiei, acesta încă 
mai prezent în relațiile socia
le. Cuvîntul duioșie este în
trebuințat foarte des la noi 
și cuprinde numeroase sen
suri ce se suprapun, se nuan
țează, uneori se distanțează, 
de la tristețe la jale șl de la 
melancolie la dor sau de la 
compătimire la milă. Este un 
cuvînt-cheie pentru înțelege
rea lirismului românesc, așa 
cum îl găsim figurat în poe
zia și muzica populară, în 
creația lui Eminescu, Blaga, 
Arghezi sau la Grigorescu, 
Luchian, Pefrașcu, Pallady ori 
la Brâncuși și Enescu. îi în
țelegem sensul cel mai adînc, 
dacă ne gîndim la felul în 
care oamenii de la noi au 
privit caracterul trecător al 
vieții.

Conștiința că foate-s trecă
toare — sufletele și florile, 
zilele și nopțile, anii și ano
timpurile — nu ne face să 
credem în relativitatea lucru
rilor, nici să disprețuim viața, 
ci dimpotrivă să o prețuim în 
forța ei creatoare, în frumu-

sețea și rosturile ei. Vitalita
tea poporului nostru, tăria lui 
în fața atîtor suferințe, împi
lări, cotropiri din trecut se 
explică tocmai prin încrede
rea în viață. De aici și în
crederea în muncă și în artă, 
în trăirea înțeleaptă, sobră, 
armonioasă a vieții. Credem 
că duioșia este tocmai senti
mentul cu care este privită la 
noi viața, drept ceva frumos 
și totuși pieritor ; este bucu
ria de a trăi, legarea de viață, 
dar cu conștiința că ea este 
trecătoare.

Toată pictura lui Luchian 
este pătrunsă de simfămîntul 
duioșiei, mai cu seamă por
tretele și tablourile cu flori, 
iar duioșia și dorul sînt trans
figurate în păsările lui Brân
cuși și în coloanele sale. în 
dragostea lui pentru viață, 
pentru lucrurile făurite de na
tură șl de mîna omului, Pe- 
frașcu a căutat să le fixeze 
cît mai consistent, cu pîlpîi- 
rile lor de viață, cu materia
litatea lor, parcă pentru a le 
smulge vremelniciei și a le 
asigura o permanență. în me
ditațiile, avînfurile, surîsurile 
adînc umane ale personaje
lor istorice și ale celor ano
nime sculptate de Gheorghe 
Anghel se glorifică măreția 
vieții și se simte duioșia din 
care el le-a făurit o existență 
artistică dincolo de vreme. 
Duioșia, definită în dragostea 
pentru cele trecătoare, cu 
conștiința că-s trecătoare, dar 
cu atît mai frumoase și mai 
folositoare, apare în poemul 
lui Tudor Arghezi „De-a v-ați 
ascunselea” sau în poemele 
lui Blaga „Gorunul” și „La 
cumpăna apelor", ca să ne 
rezumăm doar la cîteva pilde, 
în epica lui Mihail Sadoveanu 
se află un infinit registru de 
nuanțe ale duioșiei.

Referindu-ne, comparativ, 
la literatura noastră de ieri și 
de azi și la literatura unor 
scriitori existențialiști din alte 
țări observăm că uneori gîn- 
dul la moarte, conștiința că 
omul este muritor se trans-

formă la mulfl existențialiști 
în scîrba de viață, în consi
derații ce mizează pe „ab
surdul viejii*,  pe „farsa tra
gică” și pe foi felul de in
congruente, ce capătă la ei 
aspecte fie comice, fie tra
gice, fie grotești. Dimpotrivă, 
la poporul nostru și la scriito
rii și artiștii lui reprezentativi, 
vremelnicia viefii este înțe
leasă cu înțelepciune, cu dra
goste, cu dorul de a face 
viafa cît mai bună, mai 
dreaptă și mai plină, într-un 
cuvînt mai constructivă și mă
reață.

Foarte rari sînt la noi aceia 
care declară : „pufin îmi 
pasă ce va urma după mine” 
sau să 
eu sînt 
merită 
parte”. Dorul și duioșia — 
expresii înalte ale lirismului 
și înțelepciunii noastre — se 
opun exacerbărilor subiecti
viste, solipsismului, egocen
trismului acelora care cred că 
lumea începe și se sfîrșeșfe 
eu ei, declarînd cu trufie : 
după mine, vină potopul I

Sînt expresii — dorul și 
duioșia — ale unei omenii cu 
înalte și constructive coordo
nate și ele sînt curente în 
tara, de unde Brâncuși a în- 
văfat să-și încheie scrisorile 
către ai Iul ; „cu multă ome
nie la toți I*.

exclame : „penfru că 
muritor, lumea nu 

să trăiască mai de-
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• Sala Palatului : Concert» SARITA 
MONTIEL — 19,45.
• Teatrul de Operă șl Balet : CAR
MEN — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU- 
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio): 
ÎNTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI 
CRESIDA — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
CLIPE DE VIAȚĂ — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL 
MITICĂ BLAJINU — 19,30.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : LUNA DEZMOȘTENIȚILOR
— 20, (sala Teatrului evreiesc de stat): 
3.3.3. — 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului Mic) : BIETUL MEU MARAT
— 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : 104 PA
GINI DE DRAGOSTE — premieră — 
19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din str. 
Academiei) : AMNARUL — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) :
OMUL ZĂPEZILOR — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : MA
GISTRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.

B CINEMA |
0 CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : 
Patria — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 
21,15, București — 9,30; 12,15; 15,30; 
18,15; 20,45, Melodia — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,45; 21,15, Aurora (com
pletare Geologii) — 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30.
0 HAI, FRANȚA I : Republica (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 9,15; 
11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Grivlța 
(completare Cu acul și ața) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: 
Luceafărul — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 
20,45, Flamura — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30 (Ia ambele completare Cu acul 
Și ața).
0 CASA MULT VISATĂ : Cinemate
ca — 10; 12; 14.
0 FINALA BUCLUCAȘĂ : Capitol — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Mo
dern (completare Orizont științific nr. 
t) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
0 DUPĂ MINE, CANALII I —. cffie- 
mascop : Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, Feroviar — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21, Volga — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 DESENE SECRETE : Victoria (com
pletare Știință și tehnică nr. 7/1965)
— 10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30, Dacia
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din con
strucții) — 9—14,30 în continuare ;
16,30; 18,45; 21.
0 RĂSCOALA — cinemascop ; Cen
tral — 10; 12; 15,15; 18; 20,45, Tomis
— 9: 11,45; 14,30; 17,30; 20,30 (la am
bele completare Țara Hațegului).
0 CHEILE CERULUI : Lumina (com
pletare Secretul trecutului) — 9,30;
11,45; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Union — 15; 17,45; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
0 WINNETOU (seria I) : Doina (com
pletare Geologii) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
0 ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 1 —
COCENEL — SCULPTORUL IVAN 
FUNEV — STAȚIA DE PRELUCRARE 
A BALENELOR — POVESTE ROMAN
TICA — PRIVELIȘTI CARPATINE, 
„CERBUL" — TRANDAFIRUL CU PE
TALE DE AUR : Timpuri Noi — 
10—21 în continuare.
0 TRANZIT — cinemascop : Giulești 
(completare Stația de prelucrare a ba
lenelor) — 16; 18,15; 20,30.
0 CEA MAI FRUMOASA : Înfrățirea 
între popoare (completare Adam și 
Eva în Flat lux) — 10; 15,30; 18; 20,30. 
0 LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — ci
nemascop : Excelsior — 9,45; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Miorița — 9,45; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele com
pletare Un bloc neobișnuit).
0 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinema
scop : Buzești (completare Rășinari) 
- 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30, Drumul 
Sării (completare Pîrvu Mutu-Zugra- 
VU1) — 11; 15; 17,30; 20.
0 ARȘIȚA — cinemascop ; Crîngași 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Banat) — 
15,45; 18; 20,15.
0 PROCESUL ALB — cinemascop : 
Bucegi — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
Moșilor — 15,15; 18; 20,45.
0 BARCAGIUL — cinemascop : Glo
ria (completare Știință șl tehnică nr. 
5/1965) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
Lira (completare Energia) — 15,30; 18; 
20,30.
0 LUMINA VERDE — cinemascop : 
Unirea (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Banat) — 16; 18,15; 20,30.
0 DIVORȚ ITALIAN : Flacăra — 16; 
18,15; 20,30.
0 BEATA : Vitan (completare Pîrvu 
Mutu-Zugravul) — 16; 18,15; 20,30.
0 PINGUINUL: Munca (completare 
Lucrările primei consfătuiri pe țară a 
lucrătorilor din construcții) — 15,30; 
18; 20,30.
0 SAȘA : Popular (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana) — 15,30; 18; 20,30. 
0 FIFf ÎNARIPATUL : Arta (comple
tare Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Floreasca (com
pletare Pasiuni) — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45.
0 GUSTUL MIERII : Cosmos (comple
tare Băiatul și furtuna) — 15,45; 18; 
20,15.
0 ANI CLOCOTITORI: Viitorul (com
pletare Politețe) — 15,30; 18; 20,30. 
0 OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Colentina — 15,30; 18; 20,30. 
0 ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Raho
va (completare Tîrguri și iarmaroace)
— 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Progresul
— 15; 17; 19; 21.
0 FATA DIN JUNGLĂ : Ferentari -t 
16; 18,15; 20,30.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară ; știri și reportaje filmate din tară și
de peste hotare • 19,15 — Pentru cei mici — „CAISUL" — film
realizat de studioul de televiziune „București" • 19,25 _  Pe teme
școlare : „MIHAI VITEAZUL", din ciclul „Ani de vitejie". Vorbește 
conf. univ. Dumitru Almaș • 20,00 — Film „OMUL INVIZIBIL"
• 20,30 Cabinet medical T. V. pe tema „Virozele și tratamentul lor 
intempestiv cu antibiotice" ; participă prof. dr. Marin Voiculescu și 
conf. dr. Nicolae Cazan • 20,50 — Telecronica economică ; reportajul 
anchetă „După ora 0", despre asistenta tehnică în schimburile de 
noapte" • 21,20 — Filmul „TUTUNUL" (seria a II-a), producție a 
studiourilor bulgare • 22,50 — Telejurnalul de noapte ® 23,00 — Bu
letinul meteorologic.
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VIZITELE DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST

DIN SPANIA
Membrii delegației Partidului Co

munist din Spania, în frunte cu to
varășul Santiago Carrillo, împreu
nă cu tovarășii Mihai Dalea și Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. al
P.C.R., au făcut în cursul zilei de 
luni o vizită la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
tovarășii Vasile Vîlcu, președintele 
Uniunii, Eugen Alexe, Vasile Vai- 
da, Nicolae Ștefan, prim-vicepre- 
ședinți ai Comitetului Executiv, și 
alți membri ai conducerii Uniunii.

Tovarășul Vasile Vîlcu a vorbii 
oaspeților despre procesul de trans
formare socialistă a agriculturii în 
țara noastră, despre rolul, modul 
de organizare și funcționare a U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și a orga
nelor sale regionale și raionale, 
despre sarcinile actuale ce stau în 
fața agriculturii noastre coopera

ACTUALITATEA IN REGIUNEA
MARAMUREȘ

Minerii 
și-au îndeplinit 
angajamentul luat 
în cinstea zilei 
de 8 Mai

De la Exploatarea minieră Să- 
sar, unitate distinsă cu steagul roșu 
și diploma de întreprindere frun
tașă pe fără în anul 1965, aflăm 
că minerii și-au realizat și depă-
șif angajamentele luate pentru 
prima etapă a întrecerii socialiste 
— ziua de 8 Mai. Ei au dat pînă 
în prezent peste plan mai mult de 
4 000 tone de minereu. Producti
vitatea muncii a crescut în această 
perioadă cu 1 la sută față de 0,3 
la sută angajament, iar valoarea 
economiilor obfinufe prin reduce
rea prețului de cost se cifrează la 
pesfe 800 000 lei. Prin îmbunătă
țirea calităfii minereului cu 7 la 
sută (3 la sută angajament) s-a 
evitat trimiterea în procesul pre
parării a peste 2 000 tone steril. 
Succesele amintite s-au obținut în
deosebi datorită extinderii meca
nizării lucrărilor, generalizării me
todelor de exploatare de mare 
productivitate, pușcării selective a 
minereului etc.

De la direcția 
comercială 
a regiunii aflăm*:

*) Aici, dr. Slavic mi-a arătat cum 
se modifică anticorpii la iradieri și cum 
se transmite această modificare la ge
nerațiile viitoare.

Tn cartierul Valea Roșie din 
Baia Mare s-a dat recent în folo
sință un nou complex comercial : 
un magazin alimentar cu autoser
vire, un altul de fructe și legume, 
un centru de pîine și alte unități. 
După cum ne-a informat tov. 
loan Ghișa, directorul Direcției co
merciale a regiunii, asemenea 
complexe comerciale au fost date 
de curînd în folosință și în ora
șele Safu Mare, Sighefu Marma- 
ției, Vișeu de Sus și în centrele 
muncitorești miniere Cavnic, llba 
și Baia Borșa. Tn anii șesenalu- 
lui, în regiunea Maramureș au fost 
deschise 170 de unități comercia
le noi, iar alte 250 au fost reno
vate și modernitate. Tn această 
perioadă peste 60 la sută din u- 
nifățile existente în rețeaua comer
cială de stat au fost dotate cu 
mobilier și utilaje noi.

„Din toată inima"
Ansamblul artistic al uzinei chi- 

mico-metalurgice „1 Mai' din 
Baia Mare s-a întors dintr-un tur
neu întreprins în satele regiu
nii. Artiștii amatori ai acestui an
samblu au prezentat spectacolul 
muzical coregrafic „Din toată ini
ma', cuprinzînd suite de cîntece 
și dansuri populare, culese din 
cunoscutele zone etnografice ma
ramureșene, precum și cîntece 
populare interpretate la diferite 
instrumente. Spectacolele, prezen
tate în fața țăranilor cooperatori 
de la Tg. Lăpuș, Ardud, Mădăras, 
Bușag, Berința și altele s-au bucu
rat de succes.

0 lucrare despre 
portul popular

Tn vitrinele librăriilor din Baia 
Mare, Satu Mare, Sighetul Mar- 
mației, Vișeu, Cărei și altele a a- 
părut în aceste zile primul volum 
a! lucrării „Portul popular din re
giunea Maramureș". Lucrarea lui 
Tancred Bănățeanu, editată sub 
egida Casei regionale a creației 
populare, cuprinde un bogat ma
terial documentar cu privire la 
portul popular maramureșean, ca
racteristic unor zone etnografice, 
cum sînf cele din Oaș, Lăpuș și 
vechiul Maramureș.

Cel mai nou cartier
La Safu Mare, pe malul stîng al 

Someșului, acolo unde se înalță 
țel mai nou cartier de locuințe al 

tiste. El a răspuns apoi la întrebă
rile oaspeților.

In cursul după-amiezii, oaspeții 
spanioli, împreună cu tovarășul 
Mihai Dalea, și Ion Stoian, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., au făcut o 
vizită la Casa Scriitorilor, unde 
s-au întîlnit cu scriitori din Capi
tală.

Scriitorii Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, Ion 
Lăncrănjan și Al. Bălăci, au vor
bit oaspeților despre munca de 
creație a scriitorilor noștri și des
pre activitatea editorială.

Tovarășul Santiago Carrillo și 
alți membri ai delegației s-au in
teresat de unele aspecte ale acti
vității oamenilor de litere din țara 
noastră.

Seara, delegația Partidului Co
munist din Spania, împreună cu 
tovarășii Mihai Dalea și Ghizela 
Vass, a plecat spre Cluj unde va 
face o vizită. (Agerpres)

orașului, se execută în prezent 
ultimele finisaje la trei blocuri cu 
160 de apartamente. Construc
torii au început lucrările de fun- 
dafii la alte două blocuri cu 100 
și respectiv 60 de apartamente. 
Acest cartier va însuma în final 
blocuri cu pesfe 5 000 de aparta
mente ; numeroase obiective so- 
cial-culturale — Școli, complexe 
comerciale, unități ale cooperației 
meșteșugărești etc.
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loan VLANGA
coresp. „Scînteii"

Program competițional
GIMNASTICA. Sala sportu

rilor Floreasca din Capitală 
va găzdui astăzi, începind de 
la ora 17, întîlnirea de gim
nastică România—R.S.S. Ar
meană (masculin și feminin).

BOX. Miercuri, joi și sîmbă- 
tă, în sala Expoziției Econo
miei Naționale, vor avea loc 
finalele campionatelor repu
blicane de juniori la box. Ga
lele încep Ia ora 18,00.

I ---------------
I NU-I DE-AJUNS
I
I
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DOAR PRIMĂVARA...
Ca de obicei, venirea primăve

rii a mutat „centrul de greutate" 
al activităților sportive pe tere
nurile în aer liber. Folosirea cit 
mai din plin a bazelor sportive 
necesită însă o pregătire din 
timp. Este, desigur, o condiție 
elementară, care nici nu ar tre
bui să mai fie amintită. O amin
tim totuși, deoarece se pare că 
unii „gospodari" se mulțumesc 
doar cu... sosirea primăverii.

De pildă, la Școala generală nr. 
15 din București există o groapă 
care, după formă și dimensiuni, 
pare destinată inițial săriturilor 
în lungime. Nefiind însă umplută 
cu nisip, apa de ploaie a trans
format-o într-o micropiscină de 
amuzament pentru elevii zburdal
nici.

Cu un an în urmă, o notă apă
rută în ziarul nostru consemna Conitantin ANI

Sosirea ministrului 
afacerilor externe al Danemarcei

La invitația guvernului Republi
cii Socialiste România, luni seara 
a sosit în Capitală ministrul afa
cerilor externe al Danemarcei, Per 
Haekkerup, împreună cu soția, care 
va face o vizită în țara noastră. 
Ministrul danez este însoțit de 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe al Dane
marcei.

La sosire, pe aeroportul Bănea-

Adunare cu prilejul Zilei internaționale 
a foștilor deținuți și deportați 

politici antifasciști
Cu prilejul Zilei internaționale 

a foștilor deținuți și deportați po
litici antifasciști, în sala Universi
tății populare București a avut loc 
luni după amiază o adunare pu
blică.

Adunarea a fost deschisă de 
Gheorghe Vasilichi, președintele 
Comitetului foștilor deținuți anti
fasciști.

Despre însemnătatea Zilei inter
naționale a foștilor deținuți și de

CUM E VREMEA

Ieri tn țară : Vremea a fost în general umedă și s-a răcit ușor. 
Cerul s-a menținut mai mult acoperit, exceptînd sud-vestui țării, 
unde a devenit variabil. Au căzut ploi temporare și sub formă de 
averse însoțite pe alocuri de descărcări electrice în Banat, Ardeal, 
Moldova și Muntenia. In Celelalte regiuni ploile au avut un carac
ter izolat. Vîntul a prezentat local intensificări de scurtă durată. Tem
peratura aerului a înregistrat la ora 14 valori cuprinse între 8 grade 
la Tg. Neamț, Cotnari, Suceava și Joseni și 19 grade la Bechet. In 
București : Vremea a fost în general umedă cu cerul mai mult nonos. 
A plouat temporar. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru următoarele trei zile : 13, 14 și 15 aprilie, 
în țară : Vreme relativ rece Ia început apoi în încălzire treptată. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale care pe alocuri în nor
dul țării și în regiunea de munte se vor transforma în lapoviță și 
ninsoare. Vînt potrivit din sectorul nordic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele între 5 și 15 
grade. Local mai ridicate la sfîrșitul intervalului. In București: Vreme 
relativ rece la început, apoi în încălzire treptată. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară la sfîrșitul intervalului.

FOTBAt Ecouri la etapa a XVII-a
Mai nimic interesant în meciurile 

etapei de duminică. La slabul nivel 
tehnic al jocurilor (caracteristică 
aproape generală a majorității par
tidelor) s-au adăugat și rezultatele 
dinainte scontate. A surprins oare
cum proporția scorurilor de la Bra
șov și Constanța, unde echipele 
gazdă și-au surclasat adversarii i 
față de aspectul jocurilor respecti
ve, rezultatele sînt firești, echipele 
învinse — Siderurgistul și Știința 
Craiova — comportîndu-se lamen
tabil.

Meciul etapei, Rapid — Dinamo 
București, n-a făcut notă discordan
tă de la acest ton cenușiu, necores
punzător, firește, pentru reputația 
celor două echipe bucureștene. O 
serie de tare mai vechi ale fotba
lului nostru au fost reîntîlnite du
minică tocmai la întîlnirea dintre 
echipa campioană și una din pre
tendentele principale la titlu pe 
1966.

Solicitat să-și spună părerea asu
pra acestui meci-derbi, Ion Lupaș, 
vicepreședintele F.R.F., arăta că „ra- 
pidiștii depind mai departe de for
ma cuplului Ionescu-Dumitriu II, de 
la care așteaptă — și cam de mult 
— un joc mai puțin poate dantelat, 
dar incisiv, cu șuturi dese pe poar

neglijența manifestată față de 
baza sportivă a Liceului nr. 30 
din Capitală. De atunci, singura 
schimbare în bine este acoperi
rea cu zgură a terenurilor de vo
lei. In rest, panourile de baschet 
(fără inele și o parte din scîn- 
duri), terenul de fotbal și pista 
de atletism sînt în continuare 
impracticabile. Un asemenea ritm 
de acțiune ilustrează elocvent nu 
numai „spiritul gospodăresc", ci 
și ineficacitatea orelor de educa
ție fizică și sport.

Fără îndoială, neglijențele ară
tate (din păcate, nu sînt singu
rele) se datoresc în primul rînd 
unităților școlare în cauză. Cre
dem însă că este deficitar și mo
dul cum sînt controlate bazele 
sportive școlare. 

sa, oaspetele a fost salutat de 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Joachim Henrik- 
Georg baron Zytphen-Adeler, am
basadorul Danemarcei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

portați politici antifasciști, a vorbit 
Vasile Vaida, membru al Comite
tului foștilor deținuți antifasciști.

In încheierea adunării a fost 
adoptată o moțiune de solidaritate 
cu luptătorii pentru libertate, pro
gres și democrație din întreaga 
lume. Moțiunea condamnă agresiu
nea americană în Vietnam și cere 
respectarea dreptului poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta. (Agerpres) 

tă, în general o comportare constant 
bună. Cînd cei doi nu „merg", par
că și ceilalți jucători își pierd bu
sola. Dinamoviștii au, să zicem, cir
cumstanțe atenuante ; ei încearcă de 
cîtva timp o formulă nouă de joc. 
dacă se poate spune „ă la Interna- 
zionale". Formula însă nu s-a cris
talizat suficient, datorită — cred eu 
— și posibilităților diferite și incon
stanței jucătorilor".

Rămîne totuși de neînțeles, de țe 
cînd au de abordat un meci impor
tant, cu miză, mulți din jucătorii 
noștri, chiar și din echipele frunta
șe, uită pînă și puținele cunoștin
țe tehnice pe care le posedă: fa
zele poartă amprenta întîmplărit, 
mingile sînt pasate adversarului 
ca... la tenis de masă, aproape fie
care mișcare este făcută nervos 
pripit. Cauzele trebuie căutate mai 
degrabă în modul cum se desfășoa
ră antrenamentele (la care indivi
dualizarea Vste încă deficitară), 
în faptul că jucătorii nu respectă 
programul de pregătire, lucrînd pu
țin și chiar fără pasiune. în acest 
sens, răsfoirea rapoartelor antreno
rilor federali furnizează suficiente 
exemple.

Ion DUMITRIU

De peste hotare
Tn sala Teatrului de Estradă din 

Moscova a început ieri meciul pen
tru titlul mondial de șah dintre ma
rii maeștri sovietici Tigran Petrosian 
și Boris Spasski. Prima partidă (din 
cele 24 prevăzute de regulament) s-a 
terminat remiză la mutarea 37. Cea 
de-a doua partidă va avea loc la 13 
aprilie. Cu piesele albe va juca ~ 
trosian.

Pe-

3-a 
de 
lo-

La Viena s-a încheiat aseară a 
ediție a campionatelor mondiale 
scrimă pentru tineret. Pe echipe, 
cui I a fost ocupat de selecționata 
U.R.S.S., urmată de Ungaria, România, 
Polonia, Franța, Suedia etc.

Prima cursă clcllstă pe etape 
a anului, „Cupa F.R.C.", s-a 
Încheiat cu victoria dinamo- 
vistului N. Ciumeti. In foto
grafie : un aspect din ultima 
etapă desfășurată duminică 
pe ruta București — Ploiești — 

București
Foto: M. Andreescu

GEOLOGIA 
MODERNĂ

:OIND PRESA STRĂINĂ
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(Urmare din pag. I)

— Nu înțeleg I înainte ați susținut 
călduros investigația modernă, iar 
acum faceți elogiul...

— Aparentă contradicție. Afît doar 
că metodele noastre moderne nu con
stituie un panaceu universal și nici 
nu le anulează pe cele clasice. 
De fapt, e o reciprocă punere în va
loare. împletirea dintre mijloacele 
moderne și tradiționale, realizează o 
investigație mai complexă a fenome
nelor geologice.

— Am auzit că v-ați propus să în
frăți la matematică. De ce ?

întrebare adresată geologului Ni
colae Mihăilescu, pe care-l găsesc în 
laborator măsurînd, cu un instrument 
de o construcție originală, pietre. îmi 
arată spre grămada de pe masă :

— Cum să vă răspund ? Din cau
za lor, a acestor găleți, cum numim 
noi corpurile astea mai solide din 
conglomerat. Pietriș... cît și din cauza 
hieroglifelor...

— Egiptene ? I
— Nu. Avem și noi hieroglifele 

noastre, lată-le aici, pe bucala asta 
de gresie. Ca niște zgîrieturi sau șăn
țulețe. Multă vreme aceste hieroglife 
ale pămînfului au fost considerate 
simple jocuri ale naturii. De fapt sînt 
urme — de curenți de apă, de mo
luște, de scoici. Urme prețioase ale 
unor fenomene geologice pe care 
încearcă să le explice sedimentolo- 
gul.

— Mă rătăciți printre ere și nu văd 
legătura cu...

— Atunci o să vă răspund altfel. 
Una dintre direcțiile de mare viitor 
ale cercetării geologice este îmbră- 
carea fenomenelor naturii înfr-o man
tie cifrică.

— Studierea fenomenelor geologice 
prin statistica matematică. Eu sînt 
geolog și îmi dau seama că îmi lip
sesc cunoștințele matematice respec
tive. Trebuie să stăpînesc calculul 
probabilităților.

— înțeleg, dar ce are asta a face 
cu pietrișul și hieroglifele ?

— Are. Măsurîndu-le și interpretîn- 
du-le statistic, ajungi la importante 
precizări de ordin geologic. Recon
stitui direcțiile unor curenți marini 
din urmă cu milioane de ani și ast
fel poți stabili continuitatea straielor, 
chiar cînd ele dispar în adîncuri. Ca 
niște urme omenești cărora le bănu- 
iești direcția, măcar că au fost aco
perite de altele mai proaspete. Ex
tragi probabilitatea, deduci matema
tic, statistic.

Mii și mii de găleți sau hiero
glife, măsurați cu o atenție și o răb
dare de bijutier. La capătul acestei 
trude sisifice (zeci de mii de măsu
rători), datorită unor caractere comu
ne, ei parcă încep să vorbească, să 
povestească, înfr-un grai geologico- 
matematic : așa ne-au purtat apele... 
într-acolo... de-aici pînă aici...

Matematica nu este singurul cola
borator al geologiei. Alții o ajută să 
dezlege enigme aflate la mii de metri 
adîncime sau îi oferă posibilitatea de 
a cunoaște (ceea ce părea pînă nu 
de mult o utopie I) vîrsta absolută a 
rocilor.

Printre cercetătorii 
tainelor materiei vii

(Urmare din pag. I) 

astăzi joacă un zoi atît de impor
tant în operațiile pe inimă, pe 
creier etc. In ansamblu, aceste 
cercetări aduc nu numai lămuriri 
însemnate la mecanismele de 
funcționare a materiei vii, dar și 
precizări tehnice de cea mai mare 
valoare în chirurgia cardiacă, ce
rebrală, în intoxicații acute etc.

Situat la 18 km sud de Belgrad, 
în localitatea Vinca, institutul nu
clear „Boris Kidrici" dispune de o 
secție de radiobiologie. Afilierea 
acestei secții la institut este de 
mare folos pentru cercetările ce se 
fac aici, atît prin ajutorul tehnic 
ce-i este asigurat, cît și prin posi
bilitatea efectuării experimentărilor 
„pe cald", adică chiar cu sursele 
de radiații ale reactorului. Secția 
de radiobiologie este condusă de 
prof. dr. S. Hajdukovid, un om ad
mirabil, bine pregătit, care a par
ticipat și la sesiunea de fiziologie 
ce a avut loc la Cluj în mai 1965. 
Fiind plecat în acel moment ca de
legat al țării sale la O.N.U., am 
fost condus de dr. Radivoje- 
viâ și de dr. Savkoviâ, care 
mi-au arătat lucruri interesante în 
subsecțiile de hematologie și fizio- 
patologie, în care lucrează. Am a- 
vut cinstea de a cunoaște pe acad. 
Martinoviă, ale cărui lucrări în 
domeniul geneticei, hipofizei și 
culturilor de țesuturi sînt bine cu
noscute în lume *).  De asemenea, 
am cunoscut pe dr. Beâaroviă, care 
se ocupă cu studiul acizilor nu
cleici și cu posibilitatea acestora 
de a da radioprotecție dacă sînt 
administrați imediat după iradieri 
cu raze gamma.

Printre problemele cercetate de 
secția de radiobiologie a institu
tului, țin să subliniez în mod spe
cial pe cele legate de acțiunea ge
netică a iradierilor X și gamma, 
apoi cercetările care urmăresc ra- 
dioprotecția chimică, fie prin com
puși sulfurați, fie prin acizi nucleici 
izolați de la diferite organe (cu 
metode proprii) ; de asemenea, a- 
celea făcute pe vertebratele infe
rioare și păsări, care vor aduce

Sub acest titlu, zia
rul „LE MONDE" co
mentează situația poli
tică după răsturnarea 
juntei militare :

„Clemente Yerovi In- 
daburu este noul pre
ședinte al Ecuadorului, 
ales la 29 martie pentru 
a umple golul provocat 
de înlăturarea celor trei 
membri ai juntei milita
re. Depunînd jurămîntul, 
el a declarat că speră 
«să mențină puterea o 
perioadă de timp cît mai 
scurtă și să readucă țara 
sa la o viață constituțio
nală normală». într-ade- 
văr, Ecuadorul are ne
voie de aceasta : în 136 
de ani de independen
ță, el a avut nici mai 
mult nici mai puțin de 
16 constituții. Numai 
unul din președinți a 
reușit să-și ducă man
datul pînă la capăt.

Principala sarcină a 
președintelui provizoriu 
nu va fi totuși să orga
nizeze alegeri libere. U- 
niversitarii și muncitorii 
cer de mai multe luni, 
alături de industriași și 
comercianți, reinsfaura- 
rea unui guvern civil, ei 
cer îndeosebi redresarea 
unei situații economice 
catastrofale. Or, în defi
nitiv, ei sînf învingăto

rii. La 30 martie, decep
ționate de evoluția situa
ției, grupuri de studenți 
au inundat din nou stră
zile din Quito, protes- 
fînd împotriva faptului 
că o oligarhie înlocu
iește pe alfa.

Venirea la putere a 
juntei militare astăzi 
blestemată s-a efectuat 
în iulie 1963, în cadrul 
unei indiferențe relative. 
S-a căzut cel mult de a- 
cord în a recunoaște 
noilor conducători inten
ții bune, chiar „purita
ne". Nu invocau ei oare 
tendințele «alcoolice» 
ale președintelui răstur
nat, Carlos Julio Arose- 
mena, pentru a-și justi
fica gestul ? Prima lor 
măsură a constat în in
terzicerea Partidului co
munist și condamnarea 
militanților săi cei mai 
activi la închisoare sau 
la exil.

Înlăfurînd astfel un 
presupus pericol comu
nist, amiralii și generalii 
au încercat să îmbună
tățească situația econo
mică, care a evoluat în 
mod periculos în timpul 
președinției lui Arose- 
mena. Dar ei nu au făcut 
decît să o agraveze, 
dînd afacerii — prin 
incapacitatea lor — un

FUMATUL
Șl SĂNĂTATEA

Tnfr-un raport oficial întocmit 
de servicjile americane de sănă
tate publică se arată că în Statele 
Unite, într-un singur an, s-au în
registrat printre fumători 300 000 
de atacuri coronare, un milion de 
cazuri de bronșită și un milion de 
cazuri de ulcere peptice. Referin- 
du-se la fumătorii trecuți de 17 
ani, statistica indică un număr de 
12 milioane afecțiuni cronice di
verse. Raportul prezentat Socie
tății americane de luptă contra 
cancerului, relevă că, drept ur
mare a campaniei de lămurire, 18 
milioane de adulți americani au 
încetat să fumeze. Totodată, pre
ședintele comisiei federale pentru 
comunicații, William Henry, s-a 
ridicat împotriva publicității fă
cute țigărilor, arătînd că „depar
te de a face viața agreabilă ți
gara poate avea consecințe tra
gice".

multe lămuriri la cunoașterea me
canismelor de tulburare funcționa
lă în urma iradierii la om.

Am fost impresionat de bibliote
ca institutului nuclear din Vinca, 
care dispune de tot ce se publică 
în domeniul nuclear, în diferite țări 
ale lumii. Un sistem de fișe „foto" 
permite să se găsească în mod ra
pid toată bibliografia legată de o 
anumită problemă.

Evident, nu-i posibil în cadrul 
unui articol de ziar să redau tot 
ce am văzut în cursul călătoriei 
prin Iugoslavia, activitatea vastă 
și multilaterală a oamenilor de 
știință din această țară, activitate 
care în prezent, în condițiile con
strucției socialiste, cunoaște un a- 
vînt deosebit. De aceea, am ales, 
doar cîteva din aspectele, pe cît 
de interesante, pe atît de variate, 
ale muncii de cercetare din Iugo
slavia. Și deseori, în popasurile 
mele prin diferite instituții, am re- 
întîlnit oameni ce-mi erau cunos- 
cuți și a căror activitate am ur
mărit-o întotdeauna cu interes. De 
pildă, am vizitat cu plăcere labo
ratorul prof. Branislav Jankoviâ, 
care, de asemenea, a fost la sesi
unea de fiziologie de la Cluj, din 
mai 1965. Aici se fac cercetări în 
legătură cu timusul, pe care îl stu
diez și eu împreună cu dr. Toma 
Virgil de mai mulți ani. Am văzut 
acolo șobolani legați prin grefă 
unul de altul, la care un individ 
a fost timectomizat. O experiență 
extrem de grea, care arată impor
tanța timusului în grefe. De ase
menea, am putut cunoaște noile 
direcții de cercetare în legătură 
cu noi țesuturi timice la animale, 
situate pe traiectul tubului diges
tiv.

Intr-o zi, am vizitat institutul de 
la Zemun pentru aplicarea radio- 
izotopilor în agricultură, la cîțiva 
kilometri de Belgrad, unde prof, 
dr. M. Jovanoviă m-a condus cu 
multă solicitudine și bunăvoință. 
Am admirat amploarea lucrărilor 
de construcție a acestui institut, 
chemat să aducă o serie de soluții 
în problemele de zootehnie și a- 
gricultură. Iradiind larve de Dic- 
tyocaulus filaria și injectîndu-le la 
oi, se obține o imunizare a acesto
ra față de filarioză. Acesta este 
un rezultat foarte însemnat în 
combaterea acestei boli. Nu este 

conținut politic. El și-au 
înstrăinat definitiv cercu
rile industriale de la 
Guayaquil. O adevărată 
catastrofă a reușit să în
răutățească conjunctura 
în 1965 : Japonia, care 
de doi ani se aprovizio
na cu banane din Ecua
dor, a renunțat la fur
nizor. Pierdere netă 
pentru Ecuador : o scă
dere a exporturilor sale 
cu 17 milioane dolari. O 
nouă creștere a impozi
telor a fost suficientă 
pentru a aprinde focul la 
Guayaquil, unde se 
string 75 la sută din im
pozitele din întreaga 
țară.

Descumpăniți, șefii mi
litari au făcut apel- la ar
mată. Cîțiva studenți 
au fost omorîți. Promi
siunile de justiție so
cială din anii 1963 și 
1964 au rămas departe. 
Un sistem de autoritate 
și austeritate cu orice 
preț a înlocuit defini
tiv justiția. Este greu 
de prevăzut în ce fel 
Yerovi va putea să evi
te recurgerea la auste
ritate și cum va pu
tea să o facă compa
tibilă cu dreptatea, în- 
fr-o țară în care 240 de 
proprietari dețin pesfe 1 
milion și jumătate de 
hectare pămînf'.

MUZEUL
SHERLOCK HOLMES

Castelul Lucens, datină din 
secolul al Xll-lea, din apropiere 
de Lausanne, Elveția, a cunoscut 
zilele trecute o puternică anima
ție. Motivul: inaugurarea mu
zeului Sherlock Holmes și a co
lecției familiei lui Conan Doyle, 
scriitorul englez care a creat 
celebrul personal. Muzeul a 
fost organizat de țiul autorului, 
Adrian Conan Doyle. Aici pot ti 
văzute printre altele documente 
și manuscrise ale lamiliei lui 
Conan Doyle, colecționate timp 
de peste 200 de ani. Cel mai in
teresant document este insă un 
caiet cu Uleie Îngălbenite de vre
me apartinind celebrului scriitor 
și cuprinzind o primă tormă a 
romanului polițist „Un studiu tn 
roșu".

exclus ca procedeul să fie valabil 
și pentru alte parazitoze. Am vă
zut splendidele cercetări ale dr. 
Paniâ asupra structurii electrono- 
microscopice a diferitelor țesuturi 
de la animalele iradiate. Am vizi
tat și secția de radiobiologie a 
institutului nuclear „I. Stefan" din 
Lubljana, cu al cărei conducător, 
dr. Drago Lebez, eram în corespon
dență pe teme științifice și cu care 
am discutat pe larg problema „ra- 
piei" pe care o cercetez de mai 
mulți ani. Am primit un real ajutor 
în cercetările mele, în urma aces
tor discuții.

La toate instituțiile la care am 
poposit, m-am bucurat de o primi
re deosebit de prietenească și cal
dă. Am constatat peste tot o do
rință vie a oamenilor de știință 
iugoslavi de a cunoaște realizările 
noastre, de a vizita țara noastră și 
a vedea cum trăiește și muncește 
harnicul ei popor.

Mi-am putut da seama că între
gul popor iugoslav desfășoară o 
muncă constructivă pentru dezvol
tarea continuă a economiei și cul
turii patriei sale. Tocmai în acest 
efort general se încadrează și ac
tivitatea oamenilor de știință iugo
slavi ; activitate căreia statul so
cialist îi acordă o mare atenție. 
Instituțiile de cercetări biologice 
din Iugoslavia sînt utilate cu cele 
mai moderne mijloace de investi
gație, dispun de un număr mare 
de cercetători tineri și vîrstnici, 
dublați de un personal tehnic de 
înaltă calificare, astfel că pot da 
științei universale valori impor
tante.

★

Am văzut multe locuri și lucruri 
interesante, în care frumusețea na
turii se îmbină cu rezultatele mun
cii destoinice a omului. Bunăoară, 
grație amabilității dr. Lebez din 
Lubljana, am putut cunoaște ves
tita peșteră Postoina, ale cărei mi
nunății de sculptură naturală în 
piatră sînt neîntrecute, ai cărei lo
cuitori, batracienii Proteus, sînt 
reprezentanți orbi ai domeniului 
subpămînteam din cele mai vechi 
timpuri.

Am vizitat cetatea Kalemegdan 
de pe malul Dunării, la locul unde 
se varsă Sava, care este restaurată 
și declarată monument istoric, de 
mare valoare artistică și altele.

Dar cel mai mult am fost impre
sionat de omul nou al Iugoslaviei, 
pe care îl întîlnești în orașe, la 
sate, în uzine, în laboratoare. El 
este plin de entuziasm și de în
credere că tot ce se face e spre 
binele său. Aceasta îi stimulează 
munca, îl dă noi speranțe în viitor.



VIAȚA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
în timp ce repera

Lingă Bogota, capitala Columbiei, s-au produs grave Incidente clnd poliția a Încercat »ă alunge cu 
forța 150 de familii de pe un teren viran pe care erau construite adâposturl din bidoane șl cartoane. In fo

tografie : populația aruncă cu pietre In polițiști Telefoto : U.P.I.—Agerprea

bomba la Palomares

Submarinul „ Alvin" 
a fost în pericol

NEW YORK 11 (Agerpres).— Echi
pajul submarinului american „Al- 
vln', care a reperat bomba „H" 
pierdută in largul coastelor de la 
Palomares, era să piară in cursul 
cercetărilor sale, s-a aflat luni la 
baza de la Woods Hole (statul 
Massachusetts). In timp ce se gă
seau la bordul submarinului, pen
tru a efectua o ultimă verificare a 
poziției bombei, cei doi membri ai 
echipajului au observat că subma
rinul lor agăța în trecere parașuta 
de susținere a bombei. Cîteva mi
nute parașuta a învăluit submari
nul, fapt ce risca să blocheze eli
cea și să facă imposibilă readu
cerea submarinului Ia suprafață.

5 ani de la primul zbor 
al omului în Cosmos

NOTE

VIETNAMUL DE SUD

0 lună de criză
SAIGON. „Budiștii din Da Nang și Hue consideră că au cîștigat 

lupta cu autoritățile saigoneze și așteaptă acum căderea genera
lului Ky, pe care ei o consideră ca iminentă", transmitea ieri din 
Saigon corespondentul special al agenției France Presse. Aceasta 
este concluzia la care s-a ajuns după o lună de criză politică a 
cărei evoluție se prezintă astfel:

10 martie — Generalul Thl este în
lăturat de Ia comanda primei regiuni 
militare (Centrul Vietnamului de sud).

12 martie — La Da Nang și la Hue 
manifestații în favoarea generalului 
Thi.

18 martie — 10 mii de persoane 11 
salută ia Da Nang pe generalul Thi. 
Militarii se amestecă cu mulțimea care 
cere un guvern civil.

23 martie — Grevă generală la Da 
Nang. Primarul orașului încredințea
ză studenților postul de radio, care 
difuzează — ca și cel din Hue — emi
siuni împotriva Saigonului și america
nilor.

27 martie — O mare demonstrație, 
încadrată de armată, la Da Nang, cu 
numeroase lozinci antiamericane.

29 martie — Generalul Ky se decla
ră gata să folosească forța împotriva 
opoziției.

31 martie — Generalul Pham Xuan 
Chieu, secretar al juntei militare, este 
condamnat la rezidență forțată de că
tre studenții din Hue, oraș ce intră

★

în dizidentă deschisă împotriva Sai
gonului.

3 aprilie — Ky amenință să «elibe
reze» Da Nangul.

5 aprilie — Șeful guvernului dă 
înapoi și lasă Da Nangul în mina «re
belilor». La Hue, generalul Nhuan se 
pronunță împotriva Saigonului.

7 aprilie — Budiștii cer guvernului 
să facă în curînd alegeri parla
mentare.

8 aprilie — La Saigon, manifestații 
violente împotriva războiului și a 
Statelor Unite. Se comit mai multe 
atentate împotriva americanilor. Ge
neralul Westmoreland are convorbiri 
cu junta. Budiștii creează un „comitet 
de luptă împotriva guvernului".

10 aprilie — Institutul budist din 
Vietnamul de sud, ca și „Comitetul 
mișcării budiste" (coordonînd acțiunea 
forțelor religioase antiguvernamentale) 
lansează apeluri chemînd la o acțiune 
unită pentru înlăturarea actualei con
duceri de la Saigon.

★

Președintele /. B. Tito 

vizitează Bosnia
BELGRAD 11. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele R. S. F. Iugo
slavia, I. B. Tito, vizitează în pre
zent o serie de orașe din Bosnia, 
ale căror nume sînt legate de eve
nimentele din timpul războiului de 
eliberare națională. Luînd cuvîntul 
la un miting care a avut loc în 
orașul Drvar, I. B. Tito a felicitat 
pe locuitorii din acest oraș pentru 
succesele obținute în anii de după 
eliberare. După miting, președin
tele I. B. Tito a vizitat fabrica de 
celuloză și hîrtie, intrată în func

țiune de probă cu o săptămînă în 
urmă, precum și peștera unde acum 
22 de ani a fost sediul Comanda
mentului Armatei populare de eli
berare. In seara aceleiași zile, I. B. 
Tito a sosit la Bihaci unde în 1942 
a avut loc prima sesiune a Vecei 
antifasciste de eliberare națională 
a Iugoslaviei, care a pus bazele 
noii puteri populare. în fața celor 
aproape 30 000 de oameni care l-au 
întîmpinat, președintele a evocat o 
serie de momente din timpul răz
boiului.

REPUBLICA DOMINICANĂ

JUAN BOSCH - DESEMNAT
CANDIDAT IN ALEGERILE PREZIDENȚIALE

1

Misiunea de legătură a Coman
damentului Suprem al Armatei 
Populare Vietnameze a adresat mi
siunii de legătură a Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam o scrisoare în care 
condamnă colaborarea militară între 
S.U.A. și Germania occidentală în 
războiul agresiv din Vietnamul de 
sud. In scrisoare se arată că guver
nul vest-german aprovizionează ar-

mata de Ia Saigon cu armament și 
material de război, o ajută în crea
rea de baze de aprovizionare și an
gajează mercenari pentru a-i trimite 
în Vietnamul de sud. Totodată, gu
vernul vest-german a construit în 
Vietnamul de sud o uzină chimică 
pentru producția gazelor toxice, 
mijloc de exterminare în masă larg 
folosit în prezent de trupele S.U.A. 
în Vietnamul de sud.

SANTO DOMINGO 11 (Ager
pres). — Convenția națională a 
Partidului revoluționar dominican 
a desemnat duminică în unanimi
tate pe fostul președinte, Juan 
Bosch, drept candidat în alegerile 
prezidențiale de la 1 iunie. Silves
tre Antonio Guzman a fost desem
nat candidat al P.R.D. pentru pos
tul de vicepreședinte. într-o decla
rație făcută cu acest prilej, Bosch 
s-a pronunțat în favoarea regle
mentării pașnice a problemelor 
țării și pentru respectarea suvera
nității și independenței Republicii 
Dominicane.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a înaintat un nou raport 
Consiliului de Securitate cu privire 
la situația din Republica Dominica
nă în care informează că în ultima 
vreme în această (ară s-au înregis
trat noi acte de violenfă. Raportul 
menționează atentatul asupra a- 
vocatului Antonio Martinez Ra
mirez, membru al Partidului re
voluționar dominican, care a fost 
rănit cu o grenadă aruncată de un 
grup de necunoscuți dintr-un auto
mobil, precum și distrugerea monu
mentului ridicat pe locul unde a fost 
asasinat fostul dictator dominican, 
Trujillo.

PENTRU UNII SUFERINȚE-PENTRU ALȚII PROFITURI
Agresiunea din Vietnam costă 

guvernul S.U.A. zilnic 30 milioa
ne dolari, scrie ziarul vest-ger
man „Die Zeit". Dacă, agresiunea 
din Vietnam înseamnă pentru po
porul acestei țări suferințe și ne
norociri, pentru firmele america
ne producătoare de armament și 
echipament militar, ea constituie 
o sursă serioasă de profituri. In
tr-o convorbire avută cu un re
dactor al revistei „Newsweek", 
unul dintre oamenii de afa
ceri legați de livrările de ar
mament recunoștea: „Urmările

economice ale escaladării sînt 
pentru noi ca frișca pe cozonac'. 
Edificatoare sînt în acest sens 
cîteva exemple. Firma „Noris 
Thermador" din Los Angeles, care 
livrează armatei americane ra
chete și bombe, și-a sporit pro
fiturile în ultimele șase luni cu 
155 la sută. Tot așa de rapid 
cresc cîștigurile industriei de a- 
vioane. Firma „United Aircraft" 
a anunțat pentru anul 1965 o de
pășire a profiturilor eu '70 la 
sută.

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA

Locul de înttlnire a 
fost la High Wycom
be, la circa 40 de 
km de Londra. Mani- 
festanțil au sosit aici 
din toate colțurile ță
rii, iar sîmbătă dimi
neața o coloană de 
peste 2 000 oameni a 
pornit pe drumul Lon
drei, sub o ploaie in
sistentă și Tece, tradi
ționalul marș de pri
măvară pentru dezar
mare și pace.

Pe parcurs, șirul de 
demonstranți și-a în
groșat rînduriie, ast
fel încît la intrarea în 
capitală el număra 
peste 5 000 de oa
meni. Anul acesta 
marșul s-a bucurat 
de o participare lar
gă — numeroase 
grupuri reprezentînd 
„Campania pentru 
dezarmare nucleară', 
Comitetul britanic 
pentru pace, Consi
liul britanic pentru 
pace în Vietnam, „Co
mitetul celor o sută', 
organizații regionale 
ale partidului comu
nist și tineretului co
munist, ale partidului 
laburist, precum și 
alte organizații poli
tice și de masă. Prin
tre participanți erau 
și studenți de la uni
versitățile din Man
chester, Bristol și alte 
orașe. S-au alăturat

marșului deputați la
buriști, precum și o 
serie de personalități 
ale vieții culturale șl 
sociale. In semn de 
solidaritate, au venit 
pentru a lua parte la 
marș reprezentanți a 
14 organizații de lup
tă pentru pace din

gar 
Square
alte țări. A fost în co
loană și prof. Stough
ton Lynd, de la uni
versitatea Yale din 
S.U.A. Demonstranții 
purtau pancarte mul
ticolore, pe care se 
putea citi : „Să se 
pună capăt războiu
lui din Vietnam 1', 
„Interziceți armele

nuclearei', „Tineretul 
cere ca Marea Brita- 
nie să militeze pentru 
pace 1' etc., etc.

Luni după-amiază, 
după un scurt popas 
pe peluzele din, Hyde 
Park, coloanele s-au 
îndreptat spre Trafal
gar Square, unde a 
avut loc mitingul fi
nal. Intre timp, gru
purile londoneze, • cu 
oamenii și pancartele 
lor, au mărit numă
rul participanților la 
peste 20 000.

De la tribuna insta
lată în fața coloanei 
lui Nelson au luat cu
vîntul doamna Olive 
Gibbs, președintele 
„Campaniei pentru 
dezarmare nucleară', 
deputatul laburist 
Stan Orme, prof. univ. 
american Staughton 
Lynd și alții. Vorbito
rii au subliniat că 
scopul acestei mari 
demonstrații este de 
a atrage îndeosebi a- 
tenția asupra cerinței 
maselor populare de 
a se pune capăt agre
siunii americane în 
Vietnam. Ei au che
mat la lărgirea și în
tărirea mișcării pen
tru pace, pentru a 
face din ea o forță 
determinantă pe plan 
internațional.

Liviu RODESCU

După rezoluția Consiliului de Securitate

Reacția rasiștilor rhodesieni
SALISBURY 11 (Agerpres). — 

Știrea despre rezoluția adoptată 
de Consiliul de Securitate în 
problema rhodesiană a constituit 
un puternic șoc pentru rasiștii

------------------------------------ .

Din apă 
de mare 
apă potabilă

A face din apa sărată a mărilor 
și oceanelor apă dulce, apă pota
bilă, iată unul din obiectivele prin
cipale ale cercetărilor de astăzi ale 
savanților. Necesitățile de apă po
tabilă au crescut și continuă să 
crească în ritm accelerat din pri-

albi de la Salisbury, relatează co
respondentul agenției Associated 
Press. Reacția pe care această 
hotărîre a provocat-o în rîndul 
guvernanților rhodesieni s-a ma
nifestat printr-o accentuare ■ 
sentimentelor antibritanice, re
simțite tot mai mult în ultimul 
timp la Salisbury.

în timp ce premierul rhodesian, 
Smith, și ceilalți membri ai gu
vernului au fost preocupați, sîm
bătă și duminică, de știrile pri
vind staționarea petrolierului 
„Ionna-V“ în rada portului Beira 
și interceptarea de către fregata 
engleză „Berwick", a celuilalt pe
trolier grec „Manuela", un grup 
de rasiști de la Salisbury au or
ganizat o manifestație pentru a 
saluta sosirea unui nou transport 
petrolier din R.S.A.

MOSCOVA. In întîm- 
pinarea Zilei cosmonau
ticii, care se sărbătoreș
te în U.R.S.S. la 12 a- 
prilie, ziarul „Izvestia’ 
de luni seara a publi
cat articole și reportaje. 
Intr-un articol semnat 
de academicianul A. 
Blagonravov și profeso
rul O. Gazenco se spu
ne între altele : S-au 
împlinit cinci ani din 
ziua cînd pentru prima 
oară în istorie omul, 
părăsind globul pămîn- 
tesc, a făcut o călătorie 
în jurul lumii, în mai 
puțin de două ore. Zbo
rul lui luri Gagarin a 
înscris în istoria omeni
rii o pagină ce nu va 
fi uitată’. In continuare, 
autorii arată că în de
cursul celor cinci ani ca
re au trecut, asaltul 
Cosmosului a continuat 
cu forțe crescînde. Sa- 
vanții și inginerii au re
zolvat cu succes un vo
lum enorm de sarcini 
care se iveau una după 
alfa. Familia cosmonau- 
ților sovietici a crescut 
pînă la 11 oameni. Fie

care zbor următor de
venea mai complicat, 
îmbogățea știința cu noi 
date. Numărul sateliților 
de tipul „Cosmos” tri
miși în afara Pămîntu- 
lui pentru cercetări a 
atins cifra de 114. 
O înaltă precizie s-a 
obținut în domeniul 
dirijării de pe Pămînt 
a obiectelor cosmice. 
Un rol important în a- 
fingerea scopului pro
pus îl au și aparatele 
de corecție a traiecto
riei. Aselenizarea lină a 
stației „Luna-9” ca și 
experiența cu stația au
tomată „Venus-3*  au 
demonstrat că tehnica 
sovietică poate rezolva 
cu succes asemenea 
sarcini. în zilele Con
gresului al XXIII-lea al 
P.C.U.S. a fost lansat 
primul satelit artificial 
al Lunii.

Fiecare succes în 
cucerirea Cosmosului — 
arată autorii — este o 
încununare a muncii 
multor institute științi
fice, birouri de proiec

tări șl întreprinderi, 
rodul muncii savanților, 
constructorilor, ingineri
lor și muncitorilor din 
diferite ramuri ale in
dustriei.

★

Primul satelit artifi
cial al Lunii, stația au
tomată „Luna-10", își 
continuă zborul. La 
12 aprilie ora zero, 
satelitul va efectua 
cea de-a 65-a rotație în 
jurul Lunii, străbătînd 
970 000 kilometri. Din 
momentul lansării pe o 
orbită circumlunară cu 
satelitul s-au stabilit 42 
de legături prin radio 
în timpul cărora a fost 
obținut un mare volum 
de informații furnizate 
de aparatele științifi
ce și au fost efectuate 
măsurători ale traiecto
riei în scopul cercetării 
evoluției parametrilor 
orbitei satelitului. Po
trivit datelor telemetri- 
ce toate sistemele insta
late la bordul satelitu
lui funcționează normal.

TURNEUL
IBERIC

■ CARACAS. Ely Torres, membru al Biroului Politic al Partidului 
“ Comunist din Venezuela, care se află în închisoare, a adresat o 
scrisoare Comitetului executiv al Centralei Unitare a muncitorilor din 
Venezuela în care declară că guvernul președintelui Raul Leoni folo
sește cele mai crude metode pentru a înăbuși lupta muncitorilor și 
țăranilor, a tuturor patriotilor venezueleni, pentru dezvoltarea inde
pendență a țării. După cum relatează agenția Prensa Latina, în scri
soare se amintește că poliția a asasinat cu cruzime pe Alberto Lo- 
vera, fruntaș al Partidului Comunist din Venezuela, și pe Donato 
Carmon, activist sindical din statul Carabobo.

■I MOSCOVA. Agenția TASS transmite că la invitația ministrului de 
externe al Italiei, Aminfore Fanfani, la 21 aprilie va sosi la Roma 

Intr-o vizită oficială A. Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S.

■a KHARTUM. Ministrul de interne al Sudanului, Ahmed Mehdi, a 
“ declarat că în timpul luptelor care au avut loc între două triburi 
din Darfur au murit 94 de persoane, iar alte 80 au fost rănite. El a 
anunțat că a fost format un comitet pentru a cerceta cauzele tulbu
rărilor care au avut loc în această provincie.

M BELGRAD. Ivan Bașev, ministrul de externe al R. P. Bulgaria, 
" a sosit la 11 aprilie în capitala R.S.F Iugoslavia într-o vizită 
oficială. La sosire, el a fost întîmpinat de Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

■■ HANOI. Guvernele Republicii Democrate Vietnam și Cam- 
““ bodgiei au hotărît să ridice reprezentanța comercială a Repu
blicii Democrate Vietnam din Cambodgia la nivelul de reprezen
tanță a guvernului R. D. Vietnam.

MR ADDIS ABEBA. împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a aprobat la 11 
™ aprilie lista noului guvern al țării format din 19 membri și propus 
de primul ministru Aklilou Abte Wold. Primul ministru va deține $i 
portofoliul Ministerului de Interne. Katema Yifru rămîne în continuare 
ministru al afacerilor externe. Se anunță că au fost create trei noi de
partamente ministeriale : plan și dezvoltare, reforma agrară și înaltul 
Comisariat pentru funcțiile publice și pensii.

■ LONDRA. Duminică a încetat din viată, In vtrstă de 83 de ani, scriito
rul englez Evelyn Waugh. începînd din 1930 el și-a cîștigat o reputație 

Internațională prin satirele sale la adresa aristocrației britanice.

PENTRU A OPRI
SCURGEREA DOLARILOR...

„Administrația americană care a 
lansat o campanie pentru a opri 
scurgerea dolarilor, convingîndu-i 
pe turiști să «viziteze întîi America» 
pare să piardă bătălia’ — scrie „New 
York Herald Tribune’. Anul trecut, 
anunță ziarul, americanii au chel
tuit, în străinătate, cu 1,8 miliarde 
dolari mai mult decît au cheltuit 
turiștii străini în S.U.A.

Călătoriile peste ocean și dolarii 
pe care îi cheltuiesc turiștii consti
tuie o parte integrantă a balanței 
de plăți. Deficitul în acest domeniu 
a crescut în ultimii ani. în 1960 el 
a atins suma de 1,27 miliarde de 
dolari. Scurgerea netă de dolari, 
care a început în 1949, a redus 
stocurile de aur ale S.U.A. de la 
24,5 miliarde dolari, la aproxima

tiv 13,8 miliarde dolari în momen
tul de față.

Serviciul călătoriilor este angajat 
In prezent într-o campanie intensă 
de „ademenire*  a străinilor în Sta
tele Unite pentru ca astfel să contra
balanseze cheltuielile făcute de a- 
mericani în străinătate. Serviciul 
menționat speră astfel să atragă în 
acest an 1,2 milioane de vizitatori 
străini, ceea ce ar însemna o creș
tere cu 15 la sută față de 1965. 
Oficialitățile guvernamentale — 
scrie ziarul newyorkez — au re
fuzat să „prezică” însă la cît se va 
ridica numărul „probabil" al ame
ricanilor ce vor călători peste o- 
cean anul acesta, dar se crede că 
va fi o cifră record.

cina dezvoltării orașelor și a indus
triilor care sînt mari consumatoa
re de apă. Cercetările întreprin
se în acest domeniu în Franța s-au 
soldat prin punerea la punct a două 
procedee economice de desalinizare 
a apei marine. Ele pot servi încă 
de pe acum ca dispozitiv de supra
viețuire pentru naufragiați.

Primul aparat, prezentat de com
pania franceză Thompson-Houston, 
se bazează pe procedeul electroli
zei. Acesta constă în combinarea 
acțiunii unui cîmp electric asupra 
moleculelor de sare în soluție de 
apă cu aceea a unor membrane 
semipermeabile. Se utilizează apoi 
o tensiune electrică de 14 volți în
tre doi electrozi în plăci care cu
prind o aglomerație de 20 de mem
brane cu pori fini ce opresc săru
rile. Apa sărată care trece succe
siv prin fiecare din aceste mem
brane devine treptat dulce.

Al doilea aparat, prezentat de 
Societatea de cercetări tehnice și 
industriale, constă din ultrafil- 
trarea forțată a apei dintr-un me
diu concentrat într-unul mai pu
țin concentrat, printr-o membrană 
semipermeabilă, cu ajutorul unei 
mișcări contrarii celei a osmozei, 
de unde provine și numele apa
ratului respectiv „Osmoză inver
să". Aparatul, care poate alimenta 
cu apă dulce o vilă de pe litoral, 
nu consumă mai mult decît un La K81n (R. F. Germană) a avut loc recent o demonstrație a studenților

Împotriva Înarmării atomice și a legilor excepționale

La închiderea ediției

ATENA DEMISIA 

LUI TSIRIMOKOS
ATENA 11 (Agerpres). — A- 

gențiile occidentale anunță că 
llias Tsirimokos, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistrul de externe al Greciei, și-a 
prezentat luni demisia. Explicînd 
motivul hotărîrii sale, el a de
clarat că își retrage încrederea 
în guvern, în legătură cu poziția 
acestuia față de diferendul din
tre președintele Makarios și șe
ful gărzii cipriote, Grivas. In 
seara aceleiași zile, primul mi
nistru Stephanopoulos a declarat 
că marți se va întruni Consiliul 
de Miniștri pentru a stabili dacă 
în urma demisiei lui Tsirimokos 
guvernul trebuie să-și prezinte la 
rîndul său demisia (actualul gu
vern dispune în parlament de o 
majoritate de numai două vo
turi — N.R.).

SCHRODER
Vălul de discreție cu care 

Bonnul a înconjurat recentele 
sale negocieri la Lisabona și 
Madrid s-a destrămat. Nici nu 
era greu, dată fiind coinciden
ța între vizita dincolo de Pi- 
rinei a ministrului de ex
terne vest-german și momen
tul de criză prin care trece a- 
lianța nord-atlantică. Conclu
zia s-a impus de la sine: ac
țiunile de „degajare" ale Fran
ței față de N.A.T.O. de
termină R.F.G. să priveas
că cu o atenție sporită spre 
meleagurile iberice, unde vechi 
interese economice se împle
tesc cu cele militare.

La Lisabona, omologul oas
petelui vest-german a lăsat 
să se înțeleagă că Portugalia 
este nemulțumită de felul cum 
țările din N.A.T.O. o ajută în 
coloniile sale africane. Gazdele 
n-au uitat să amintească tot
odată că pentru industriașii 
vest-germani Portugalia ar 
constitui o „veritabilă platfor
mă" — cum a scris „Figaro" 
— de a se lansa în prospecta
rea bogățiilor Angolei și Mo- 
zambicului. Dînd asigurări 
în acest sens, oaspetele s-a în
dreptat spre ținta principală a 
voiajului său : inspectarea ba
zei militare de la Beja (a că
rei construcție în curs a costat 
trezoreria vest-germană circa 
200 milioane mărci), ce ur
mează să primească pînă la 
2 500 de militari ai Bundes- 
wehrului pentru antrenamen
te. O altă bază se proiectează 
de asemenea la Alverca. Dar 
această implantare ar fi fără 
sens dacă trupele Bundes- 
wehrului ar trebui să fie 
transportate pe căi ocolite. O 
linie aeriană cît mai directă 
presupune însă dreptul de 
survol deasupra Spaniei care, 
după catastrofa de la Palo
mares, a închis accesul avioa
nelor țărilor membre ale 
N.A.T.O. Acest drept, pînă a- 
cum refuzat Bonnului, l-a con
dus pe Schroder în capitala 
spaniolă.

La Madrid au început de 
fapt dificultățile. Din 1962. 
Spania bate în van la ușa Pie
ței comune. Aplicînd vechiul 
adagio latin „do ut des" (dai 
și dă), Spania înțelege să „în
lesnească problemele compli
cate ale Bonnului doar contra 
unor avantaje care să atîrne 
greu la cîntar". („Le Monde").

E. MIRONESCU

LALELE 
SI BAZE 
MILITARE

Rotterdam — supranumit și 
„Poarta Europei" — situat la 
vărsarea Rinului în mare, e 
unul din cele mai de seamă 
porturi ale Olandei. La cheiu
rile sale acostează anual peste 
20 000 de vase, venite din în
treaga lume. Pe pămînturile 
ce-l înconjoară, imense sere 
adăpostesc tulpinele renumite
lor lalele olandeze.

Dar tihna orașului se află în 
mare pericol. Ca rezultat al 
frămîntărilor din N.A.T.O. și 
în special în urma acțiunilor 
Franței în problema dezanga
jării sale față de această or
ganizație, mutarea de pe teri
toriul francez a instalațiilor și 
bazelor militare străine a de
venit o problemă la ordinea 
zilei. „Guvernul american, 
scria recent ziarul „Te- 
legraaf" din Amsterdam, stu
diază în prezent posibilitățile 
pe care le oferă pentru trans
porturile de aprovizionare ne
cesare bazelor sale, porturile 
Rotterdam, Anvers și Ham
burg, în locul porturilor Bor
deaux și La Rochelle din 
Franța". Ziarul precizează în 
continuare că există perspec
tiva ca Rotterdamul să fie pus 
la dispoziția bazelor militare 
americane în cazul cînd ele vor 
fi transferate spre nord.

Dacă intr-adevăr Rotterda
mul va fi „ales" în acest scop, 
gingașele lalele vor trebui să 
cedeze locul instalațiilor mili
tare americane, și celor 26 000 
militari care le deservesc.

I. IONAȘCU
frigider.
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