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SITUAȚIA ÎNSĂMlNȚĂRII PORUMBULUI
Gospodăriile de 

stat și cooperativele 
agricole din majori
tatea regiunilor țării 
au obținut rezultate 
însemnate la semă
natul porumbului. 
Prin folosirea depli
nă a mașinilor și tim
pului bun de lucru, 
în ultimele patru zile 
au fost însămînțate 
numai cu porumb 
peste 700 000 hectare, 
în ritm crescînd s-a 
desfășurat această 
lucrare în regiunile 
Galați, unde s-a rea
lizat 92 la sută din 
suprafețele prevăzu
te, Dobrogea 87 la 
sută și Oltenia 83 la 
sută. De asemenea, 
peste 72 la sută au în- 
sămînțat și regiunile 
Ploiești, București și 
Argeș.

în întreaga țară, 
pînă la 25 aprilie po
rumbul a fost însă- 
mînțat în gospodării
le de stat și coopera
tivele agricole pe 63 
la sută din terenuri
le rezervate.

Semănatul florii- 
jarelui este aproape 

terminat, iar al sfe-
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clei de zahăr în pro
porție de 90 la sută. 
Suprafețe mai mari au rămas de însămînțat cu sfeclă 
în regiunile Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară, Iași 
și Cluj.

în ce privește plantarea cartofilor, au fost plantate 
59 la sută din terenurile prevăzute. în desfășurarea 
acestei lucrări sînt încă rămase în urmă mai ales re
giunile Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov și Cluj.

Ritmul din ultimele zile trebuie intensificat pentru 
terminarea în toate regiunile pe întreaga suprafață a 
însămînțării porumbului, sfeclei de zahăr și a plan
tării cartofilor. O grijă deosebită trebuie acordată 
efectuării de lucrări de bună calitate pentru asigu
rarea unor recolte sporite.

(Agerpres)

■ Este depozitul o 
casă agreabilă 
pentru marfă?

(pag. a Il-a)

■ Cind nepăsarea 
face casă bună 
cu lipsa
de prevedere

(pag. a IlI-a)

■ Interpretarea 
„artei absurdului"

(pag. a IV-a)

■ 90 de ani de la 
răscoala popu
lara din Bul

garia
(pag. a V-a)

PROFILUL 
CERCETĂTORULUI

Acad. Eugen RÂDULESCU

PULSUL ÎNTRECERII SOCIALISTE

Ascensiunea 
performanțelor

Agricultura a încetat de mult de 
a mal fi privită ca o simplă înde
letnicire în care talentul, inspirația 
și mijloacele empirice se arătau 
neputincioase în fața capriciilor 
naturii. Mai mult decît atît, ea a în
cetat să fie considerată ca o pro
blemă specifică a țăranilor. Nu
mărul și competența celor preocu
pați de a căuta, găsi și aplica so
luții proprii și specifice acestui 
mare domeniu de activitate al oa
menilor au sporit continuu.

Apropierea agriculturii de știin
ță sau, mai bine zis, pătrunderea 
științei în agricultură a permis în
lăturarea improvizațiilor și hazar
dului. In țara noastră acest pro
ces s-a desfășurat însă mult timp 
extrem de lent și pe căi întorto
cheate deși nu au lipsit acei oa
meni bine intenționați, clar văză
tori și talentați care au pus bazele 
școlii românești de agricultură 
științifică, cum au fost fon Ionescu 
de la Brad, P. S. Aurelian, Gh. 
Munteanu-Murgoci, N. Filip, P. Ri- 
gler, I. Atanasiu și alții. Această 
problemă nu a putut fi rezolvată 
fundamental decît în anii regimu
lui nostru, deoarece numai acum 
au fost create condițiile necesare 
pentru ca rezultatele cercetărilor 
științifice să fie cu adevărat intro-

în anii superiori de studii, să știe 
să-și pună întrebările și să știe 
cum și unde să caute răspunsurile.

A cerceta anumite probleme nu 
este totul. Trebuie mereu să-ți pui 
întrebarea în ce măsură rezultatele 
urmărite pot fi de folos pentru ac
tivitatea practică din prezent sau 
din viitor. Este necesar ca fiecare 
cercetător să aibă o largă pers
pectivă în munca sa. Această pers
pectivă nu se capătă numai prin 
lărgirea orizontului științific, ci și 
din precizarea scopului cercetării 
și integrarea acestuia în realitatea 
ce va exista în momentul obținerii 
rezultatelor. Se impune, de aseme
nea, ca abordarea problemelor să 
se facă multilateral și aprofundat ; 
consider dăunătoare mentalitatea 
de a clasifica mecanic problemele 
în mari și mici. Dimensiunile nu 
sînt în probleme, ci în cel care le 
abordează și nici un mare cerce
tător nu a împins artificial hota
rele problemelor cercetate de el 
peste limitele lor firești. Astfel, un

(Continuare în pag. a III-a)

Petroliștii de la Rafi
năria din orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej au 
obținut, în întîmpina- 
rea celei de-a 45-a 
aniversări a parti
dului, o importantă 
realizare în între
cerea socialistă : atin
gerea, cu mult timp
înainte de termenul
stabilit prin plan, a
principalilor indicatori 
proiectafi la comple
xul de reformare cata
litică și de extracfie a 
aromatelor. Ei au înde
plinit, de asemenea, 
angajamentele luate în 
cinstea zilei de 8 Mai.

Complexul de refor
mare catalitică din ra
finăria noastră — ne-a 
spus ing. Nicolae An- 
drone, directorul ge
neral al rafinăriei — 
are menirea să con
tribuie la valorificarea 
pe o treaptă superioa
ră a benzinelor produ
se de rafinăriile din 
Moldova. Deși au 
fost date în func
țiune cu numai 5 
luni în urmă, instalafiile 
produc azi la capacita

tea stabilită. Rafinăria 
a livrat pînă acum 
cantități importante de 
benzină cu cifra octa
nică ridicată, benzen, 
foluen, xilen, precum 
și fracții de gaze fo
losite ca materii prime 
în industria petrochi
mică.

Atingerea parame
trilor proiectafi la com
plexul de reformare 
catalitică a benzinelor 
a fost principala re
zervă care a asigurat 
îndeplinirea angaja
mentelor stabilite în 
întrecerea socialistă. La 
producfia marfă noi 
am dat pînă în pre
zent peste plan mai 
bine de 1 milion lei 
și am obfinut econo
mii suplimentare la 
preful de cost în va
loare de 914 000 lei.

Succesele dobîndife 
își au izvorul, înainte 
de toate, în atenfia 
cu care s-a pregătit 
punerea în funcfiune a 
noilor instalații. Cadre
le care lucrează aici 
au fost instruite temei
nic dinainte, fiind trimi

se să lucreze în in
stalațiile similare de 
la Rafinăria Brazi. 
Se evidenfiază opera
torii Gheorghe Zaharia 
și Ștefan Popa, maiștrii 
Vasile Dobre și loan 
Voicu care, prinfr-o 
muncă perseverentă, 
au reușit să conducă 
cu competentă instala
țiile și utilajele de 
înaltă tehnicitate ale 
noului obiectiv indus
trial. Ținem să apre
ciem, de asemenea, 
exigenfa cu care pro
iectantul — Institutul 
de proiectări instalații 
petroliere Ploiești — a 
întocmit documentara 
tehnică, precum și 
preocuparea construc
torilor și monforilor 
pentru executarea unor 
lucrări de bună calitate.

Petroliștii noștri in
tensifică întrecerea so
cialistă pentru a obține 
în întîmpinarea aniver
sării partidului noi și 
importante realizări în 
producție.

Nicolae PANTILIE

Actor fără public, lată un non-sens, 
Nimeni nu se urcă pe scenă pentru 
a juca în faja unei săli goale. Poate 
că și această condiție a profesiunii 
noastre m-a îndemnat, nu numai o 
dată, să reflectez la raporturile dintre 
artist și poporul său, la căile și spi
ritul în care se poate înfăptui această 
comuniune. Așa cum nu m-am 
îndoit nici cînd de necesitatea ei, tot 
astfel am înțeles că înfîlnirea cu cei 
cărora ne adresăm trebuie să fie au
tentică și fără simulație, că trebuie să 
răspundă în adevăr necesităților de 
cunoaștere și frumos, de idee și de 
emoție ale poporului. Și nu am de- 
plîns niciodată dependența artistu
lui de cei mulți, dependență pe care 
nu o consider o servitute, ci o dreap
tă lege a arfei, din care frebuie să 
știm a face o sursă fecundă de re
împrospătare și de rafinament a 
creației noastre.

Pentru un actor nu poate exista, 
de altfel, o mai mare satisfacție decît 
aceea de a rămîne în raza ochiului, 
auzului și sensibilității populare. Că 
pentru aceasta e dator să găsească 
forme originale de seducție, care nu 
presupun deloc renunțarea la propria 
personalitate, demiterea din nobila 
însărcinare de artist, ci dimpotrivă 
descoperirea unor forme inedite în 
care se exprimă gîndirea și sufletul 
poporului, e un fapt evident, pe care 
partidul nostru l-a subliniat adesea. 
Toți cei care au însemnat ceva în 
conștiința umanității își datorează 
supraviețuirea artistică identificării cu 
poporul lor, identificare ce a avut 
loc însă nu pe linia unei imitații a 
gîndirii și sensibilității marilor mul
țimi naționale, ci pe aceea a contri
buției personale la cunoașterea lor.

Tendințe reacționare și obscuran
tiste au încercat, în trecut, să acre
diteze ideea că o artă inspirată de 
sufleful poporului înseamnă o artă a 
indiferenței față de istorie și a aver
siunii față de formele civilizației mo
derne. Prispa țărănească, larma stî- 
nilor, plugul, căpițele de fîn, tăce
rea codrilor, crucile de lemn din ci
mitirele de țară sau troițele de la răs- 
pîntiile de drumuri ne erau prezen
tate ca singurele elemente capabile 
să absoarbă și să reflecte fără altera
re universul de gîndire și simțire al 
poporului. Legătura artistului cu cei 
mulți, cu geografia și istoria acestor 
pămînturi se confunda uneori cu o 
viziune arhaizantă și statică a lumii, 
din care lipseau tocmai elanul conști
inței spre transformări sociale, fon
dul de aspirații și de lupte ale po
porului. Dintr-o astfel de concepție 
îngustă, adesea tributară spiritualis
mului și iraționalismului cel mai re
trograd și propovăduind concilierea 
cu asuprirea și ignoranța, s-au născut 
multe flori de hîrfie colorată, inspi
rate mai puțin de evlavie pentru va
lorile vieții poporului și mai mult de 
smerenie pentru formele înapoiate 
de viață în care acesta era ținut.

O artă a ideilor și zilelor noastre 
— ne învață partidul nostru — nu 
poate avea nimic comun cu o astfel 
de înțelegere a relației dintre artist 
și colectivitatea sa ; o asemenea 
artă militantă pornește de la 
convingerea fermă că poporul re
prezintă o categorie istorică în ne
încetată frămînfare, în necontenit pro
gres, un sumum de însușiri dobîndite 
prin legea muncii și prin cea a lup
tei pentru mai bine, însușiri îmbo
gățite și șlefuite prin trecerea veacu
rilor, iar astăzi ridicate pe o nouă 
treaptă de civilizație, de cultură. Con
ținutul ideii de popor înseamnă, fireș
te, pentru artistul acestui timp, 
tot ceea ce a contribuit ca pri
veliște, ca obicei, ca fel de' viață, 
ca experiență istorică la constituirea 
fondului de gînduri și sentimente ale 
colectivității, dar înseamnă mai ales 
apropierea de omul contemporan și 
de faptele sale, studierea cadrului 
material și spiritual în care el evo
luează, cunoașterea noilor sale condi
ții de existență, înțelegerea societății 
socialiste la a cărei definire el însuși 
participă. Cu alte cuvinte, cine vrea 
să se apropie în mod real de popor 
frebuie să elimine din arta sa ima
ginea unei colectivități neschimbate 
în timp, să înlăture orice accent pa
seist și să pornească din concretul 
istoric, dinamic, de la realitățile iz- 
vorîte și modelate de idealul socia
list.

Radu BELIGAN

Ideile partidului relevă apoi că o 
creație legată de popor nu se poate 
realiza cu adevărat și nu are nimic 
comun cu respectul tiparelor, cu lip
sa de inițiativă artistică ori cu expre
sia simplistă. Cei mai populari din
tre artiștii noștri au fost și sînt înnoi
torii, sfărîmățorii de canoane. Avem 
oare un dramaturg mai apropiat de 
spiritul poporului decît veșnic dina
mitardul Caragiale ? Autorul, ca și in
terpretul care năzuiește să dea astăzi 
ființă și glas poporului său, e dator 
să găsească mereu noi modalități de 
expresie tocmai pentru a putea 
cuprinde o realitate în mișcarea

revoluționară. A fi în aria Idei
lor și sentimentelor colecfivității 
presupune deopotrivă o îmbogățire 
a viziunii și o întinerire a vocabula
rului artistic, căci, în artă, rămînerea 
în urma vieții sfîrșeșfe totdeauna 
prin a se răzbuna. Impresia de fal
sitate care ne-o dau unele piese ori 
spectacole provine, în primul rînd, 
din necunoașterea vieții de azi a 
marilor mulțimi, din neputința de a 
incorpora și de a expune ceea ce e 
propriu timpului nostru.

Or, aceasta e sarcina noastră : a 
cuprinde și a înfățișa esența fier
binte a unei epoci de avînf și stră
lucire, rod al unor lupte îndelungi 
și care în urmă cu 45 de ani au pri
mit, prin crearea Partidului Comu
nist Român, cea mai puternică din
tre arme, cel mai arzător impuls, cel 
mai inspirat program.

Turnarea oțelului în lingotiere la Combinatul siderurgic Hunedoara
Foto : Gh. Vlnțilă

Sosirea în Capitală 
a ministrului de externe

al Franței
1

duse în practică.
Pornind de la faptul că din in

stitutele agronomice pleacă în fie- 
•are an la sate noi promoții de 
specialiști, vreau să mă refer la 
necesitatea bunei lor pregătiri pro
fesionale pentru ca, ajunși în pro
ducție, să poată da cel mai mare 
randament.

Cadrele didactice din institutele 
de învățămînt superior agricol tre
buie să fie mereu preocupate ca 
pregătirea specialiștilor să se afle 
în deplină concordanță cu progre
sele rapide ale științei și tehnicii 
și să se încadreze în cerințele unui 
continuu proces de modernizare.

Recepționarea cunoștințelor con
stituie numai un aspect al pregă
tirii viitorilor agronomi. încă de pe 
băncile facultății ei trebuie să de
prindă și pasiunea cercetării. A- 
ceastă activitate care se desfășoa
ră în cadrul cercurilor științifice îi 
ajută pe studenți să-și dezvolte 
gîndirea independentă, creatoare, 
să aducă un aport lot mai mare 
la mersul înainte al agriculturii 
noastre De aceea noi, cei chemați 
să pregătim viitoarele cadre din 
agricultură, avem datoria să spri
jinim pe studenți și în încercările, 
la început timide, de a se iniția în 
cercetarea științifică. Gîndirea se 
dezvoltă Intr-un proces de Intimă 
legare a întrebărilor și răspunsu
rilor șl studenții trebuie deprinși.

> fW

BA
în fiecare an sute de mii de per

soane pleacă la tratamente în sta
țiuni. Ținind seama de faptul că 
foarte mulți folosesc pentru a- 
ceasta așa-numitul sezon balnear, 
respectiv anotimpul cald, am adre
sat cîteva întrebări tov. dr. SER
GIU ȘTEFĂNESCU, directorul Di
recției balneo-climaterice din Mi
nisterul Sănătății și Prevederilor 
Sociale.

— Ce ne puteți spune des
pre stadiul pregătirilor în sta
țiunile balneo-climaterice pen
tru sezonul de vară ? Ce pre
zintă ele nou ?

— în stațiunile balneo-climateri
ce se fac numeroase amenajări și 
modernizări. Li se adaugă cons
trucții noi de complexe sanatoriale 
și hoteliere, ce vor contribui la 
sporirea capacității de cazare și 
de tratament. La Eforie-Nord va 
intra în funcțiune o nouă secție de 
hidroterapie, cu o capacitate de

peste 300 de proceduri pe zi, iar 
la Eforie-Sud o nouă secție de 
electroterapie ; la Borsec se extind 
instalațiile pentru tratamentele de 
nămol, hidroterapie și acid carbo
nic ; la Sovata se vor extinde tra
tamentele cu nămol etc. Stațiunile 
au fost dotate cu aparate moderne 
pentru electroterapie-microunde, 
impulsuri, ultrasunete, ultrascurte, 
magnetodiaflux, aparate pentru 
masaj subacval, mese vibratorii, 
mese de elongații și altele.

O atenție deosebită s-a acordat 
conservării și dezvoltării factorilor 
curativi naturali din stațiuni, care 
reprezintă o adevărată bogăție a 
țării noastre. în acest sezon vor 
putea fi puse la dispoziția bolnavi
lor noi izvoare de apă minerală 
la Sîngeorz, Căciulata-Băi, iar la 
Sinaia pînă la începutul sezonului 
de vară se vor termina lucrările 
de aducție a apelor minerale sul
furoase de la izvorul din Valea 
Cîinelui. Si unitățile balneo-clima

terice pentru copii își vor mări ca
pacitatea, prin deschiderea a 7 sa
natorii sezoniere, în afară de cele 
10 sanatorii care funcționează per
manent.

Ca să putem asigura o asistență 
medicală de calitate oamenilor 
muncii veniți la tratament, în 
acest sezon, se vor detașa în sta
țiuni circa 370 de medici și alte 
cadre de specialiști — chimiști, 
profesori de cultură fizică medi
cală etc. — și un număr de 560 de 
cadre medii. Pentru medici s-au 
organizat cursuri de instructaj cu 
o durată de două luni.

— în sezonul de vară unele 
stațiuni cu faimă binemeritată 
sînt suprasolicitate. Ce s-a în
treprins pentru a se crea posi
bilități de tratament în alte 
stațiuni cu efect curativ si
milar ?

— Studiile și cercetările balneo- 
logice, efectuate în ultimii ani, au 
arătat că într-un număr foarte 
mare de stațiuni mai mici și, deci, 
încă nu destul de bine cunoscute, 
factorii naturali au o valoare tera
peutică asemănătoare cu a celor 
din stațiunile mari și mult solicita
te. în circa patruzeci dintre aceste

La Slănlc Moldova

Ministrul afacerilor externe al 
Franței, Maurice Couve de Mur- 
ville, a sosit luni după-amia- 
ză în țara noastră într-o vi
zită la invitația guvernului Re
publicii Socialiste România. El 
este însoțit de funcționarii su
periori din Ministerul Afaceri
lor Externe al Franței: Jacques 
de Beaumarchais, directorul gene
ral al afacerilor politice, Bruno de 
Leusse, directorul de cabinet al mi
nistrului, Frangois Puaux, direc
torul pentru Europa din cadrul 
Direcției generale a afacerilor po
litice, Roger Vaurș, directorul ser
viciului de presă, Emmanuel de 
Margerie, subdirector pentru Eu
ropa orientală, Jacques Lecompt, 
șef de serviciu la Direcția gene
rală a afacerilor culturale și teh
nice, Christiane Malitchenco, șef 
de serviciu la direcția Europei 
orientale.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, acad. 
Șt. S. Nicolau, președintele Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Franța, Victor 
Dimitriu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris, func

ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★
După-amiază, ministrul afaceri

lor externe al Franței, Maurice 
Couve de Murville, împreună cu 
persoanele care îl însoțesc, a făcut 
o vizită protocolară ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
nescu.

★
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a oferit seara 
un dineu în cinstea ministrului 
afacerilor externe francez, Couve 
de Murville.

Au participat George Macovescu, 
Vasile Gliga și Mihai Marin, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne, Victor Dimitriu, ambasado
rul României la Paris, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au luat parte Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
persoanele oficiale care îl însoțesc 
pe oaspete. (Agerpres)

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

(Continuare în pag. a Il-a)

Mari demonstrații
in Republica Dominicană

10000 persoane au manifestat 
cerind retragerea trupelor străine

Numeroase ceremonii de come
morare a luptătorilor antifasciști 
în Polonia, Franța și Italia
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IN OGLINDA LACULUI. (Blocuri noi de locuințe pe Calea Severinului-Craiova)
Foto : Gh. Vințllă

CUVlNTUL
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JJ

efectul educativ al vieții 
colective își va spune cu- 
vîntul.

I. DIMA 
procuror

Mn cetățean ne-a povestit 
f /S c®' ducîndu-se să-și cum- 
\ S /S pere un frigider

' magazin al 
Curtea de Argeș, 

profund indignat de modul 
sini păstrate mărfurile. Deplasîndu-se, 
pentru alegerea obiectului, în depo
zitul magazinului, i-a apărut în față 
un tablou greu de închipuit : claie 
peste grămadă se aflau acolo frigi
dere, aparate de radio, ma
șini de spălat rufe, biciclete. „Asta-i 
marfa, asta vă oferim I" — i-a spus 
fără pic de jenă gestionarul. Cum esta 
posibil să se dea pe mina unor oa
meni iresponsabili asemenea valori ? 
— se întreba, pe bună dreptate, cum
părătorul.

In depozitul respectiv mărfurile 
stau așa cum ni s-a povestit. Mai 
mult, deasupra lor au fost așezate și 
niște lemne. Dar nu numai aici, ci și 
în alte depozite vizitate lipsește buna 
orînduială. Care sînt cauzele și cine 
se face răspunzător de această stare 
de lucruri ?

încercăm să aflăm răspuns în biroul 
directorului adjunct al O.C.L. Mixt din 
Curtea de Argeș.

— Poate acum, cu vînzările de se
zon, mărfurile să fie puțin deranjate, 
admite el. încolo...

Ii vorbim despre mărfurile valoroa
se, care s-au degradat din cauza 
proastei depozitări. Merceologul care 
ne însoțise prin depozite confirmă 
constatările noastre. Cele auzite au 
declanșat o reacție violentă din par
tea directorului.

— Tu ce păzești acolo? îl apostro
fează el furios pe merceolog. în loc 
să informați conducerea, informați 
ziarul ?

Sosesc apoi directorul principal al 
O.C.L. și șeful serviciului comercial. 
Are loc o discufie interminabilă. Se 
găsesc scuze, se emit pretenții, se 
dau asigurări. Discuțiile însă conduc 
spre cîfeva concluzii certe. Prima : 
conducătorii acestei organizații sînt 
prea puțin preocupați de modul în 
care sînt păstrate mărfurile. Deși se
sizați în repetate rînduri de gestio
nari că prin acoperișul celor două 
depozite ale magazinelor de produse 
casnice pătrunde ploaia, măsurile în- 
tîrzie. Intr-una din încăperile maga
zinului universal din localitate, con
fecțiile sînt așezate pe jos. Cele două 
referate, prin care se cere procurarea 
de scînduri pentru confecționarea

înfr-un 
orașului 
a rămas 
în care

O SCRISOARE 
DE LA CURTEA

DE ARGEȘ
: -■C

■fe
■w

nostru tutelar, nu întotdeauna cîncj ne 
sînt necesare ; 2) livrarea se face ade
sea neritmic ; 3) cu unele cantități în 
plus, la mărfuri din cele mai căutate, 
ne aprovizionăm și noi cu bună ști
ință ; mai bine să prisosească.

Sigur că trebuie să prisosească. 
Așa cum se sublinia în consfătuirea 
pe (ară a lucrătorilor din comerf, o 
aprovizionare ritmică și într-un sorti-

ESTE DEPOZITUL
0 CASA AGREABILA
PENTRU MARFĂ?

După cum se vede, în culisele 
unor magazine din Curtea de Argeș 
și Cîmpulung Muscel, cît și din alte 
■localități ale regiunii Argeș, se fac 
simțite serioase deficiențe în depo
zitarea și păstrarea mărfurilor. Ele se 
soldează cu pagube pentru economie 
și pentru consumatori. Toate acestea 
dovedesc grave slăbiciuni de organi
zare și gospodărire din partea unită
ților comerciale respective, lipsă de 
răspundere din partea gestionarilor și 
șefilor de 
se pune 
Organelor 
re clar că
Iul cuvenit, că în munca lor se fac 
simțite o 
față de 
elementare 
gospodărire.
nu și-o poate permite 
tată de daune materiale aduse unor 
valori importante, realizate cu trudă 
de industrie și destinate aprovizionă
rii populației, lată lucruri care trebuie 
luate în considerație la stabilirea mă
surilor ce se impun pentru înlătura
rea deficientelor semnalate și a în
tregului lor cortegiu de consecințe.

magazine, 
problema 
regionale 
ele nu au

In același timp, 
responsabilității 

de resort. Apa- 
exercitat contro-

atitudine de foleran(ă 
încălcarea unor reguli 

de comerț și bună 
o îngăduință pe care 

poate permite nimeni I
I
I
I

ă voi teferi mal 
jos la conclu
ziile trase de 
autorul artico
lului „Cu ce te

ocupi dumneata ?’, publi
cat în numărul 6942 al 
„Scînteil'.

Parazitul, element aso
cial prin definiție, este în- 
tîlnit din ce în ce mai rar, 
dar existența lui ne dove
dește că în unele compar
timente ale vieții sociale 
el găsește un teren priel
nic de activitate. Sîntem 
indignați că profită de lip
sa noastră de timp și ne 
oferă serviciile sale, dar 
lipsa de timp în marile o- 
tașe este o realitate pen
tru cetățeanul interesat de 
rezolvarea unor probleme 
personale, mărunte dar 
cotidiene, în special în 
domeniul împlinirii nevoi
lor social-culturale. 
aceea se 
derea și 
serviciilor 
pensabile 
moderne, 
să-și piardă terenul 
activitate.

Ne deranjează o anumi
tă clientelă juvenilă și 
matinală (sau nocturnă) 
din restaurante prin în
săși existența ei în cadrul 
societății noastre. Exis
tența ei este susținută 
(dacă nu încurajată) de 
oameni care nu sînt rupti 
de colectivitate și cărora 
trebuie să le reamintim de 
obligațiile cetățenești, de 
obligațiile sociale pe care 
le au și de răspunderea 
morală, dacă nu juridică, 
față de acești tineri. Cel 
puțin asupra acestor per
soane putem acționa, ca 
paraziții să-și piardă cli
matul favorabil și ocro
titor.

Parazitul nu este obliga
toriu un delicvent, dar, în 
mod fatal el este un con
travenient la morala noas
tră socialistă, avînd în 
schimb propria lui „mo
rală", cu noțiuni precis 
definite despre bine și 
rău, despre ceea ce este 
moral și ceea ce este 
imoral. El acționează une
ori cu convingerea că 
modul său de viață nu 
este mai puțin „cinstit" 
decît al altora și această 
convingere îi este alimen
tată de indiferenta celor 
din jur. care-i dau astfel 
posibilitatea de a se ma
nifesta Deci, această po
sibilitate trebuie restrînsă 
și înlăturată, pentru a pu
tea readuce acești oa
meni în circuitul firesc al 
relațiilor sociale, în care

Sticle cu chirie

UI

Tratamentul 
balnear

unor rafturi, nu au fost luate în sea
mă de conducerea O.C.L.

O a doua concluzie se referă la 
folosirea și gospodărirea spațiului co
mercial existent. De doi ani, O.C.L. 
dispune de un depozit de mare ca
pacitate. Vizifîndu-I, observi că nici 
jumătate din capacitatea lui nu esfe 
folosită, în vreme ce în alte părfi 
mărfurile sînt înghesuite și se degra
dează. „S-au luat măsuri să fie aduse 
aici mărfuri de volum mare” — ni se 
explică. De ce nu sînt însă în depo
zit aceste mărfuri, nu ni se mai poate 
explica.

în unitățile comerciale din Cîmpu
lung Muscel, mărfurile sînt așezate pe 
unde se nimerește — în ganguri, prin 
curți și în alte locuri, uneori direct 
sub cerul liber ; sau sînt înghesuite 
unele , peste altele în magazine.

— Nu este normal cum procedăm, 
confirmă directorul comercial al 
O.C.L. Cîmpulung Muscel. Dar, de 
multe ori, spațiul pe care-l avem de
vine neîncăpător. După mine, pro
blema îmbracă mai multb aspecte și 
anume : 1) unele mărfuri (biciclete, 
motorete, anumite tipuri de mobilă 
etc.) ne sînt trimise de către furnizori, 
pe baza contractelor încheiate eu forul

menf variat necesită formarea 
stocuri de marfă în rețeaua comer
cială. Dar, așa cum s-a atras atenfia 
în consfătuire — frebuie asigurată 
totodată buna păstrare și conservare 
a produselor din momentul achizițio
nării lor și pînă ce ajung la consu
mator, aceasta fiind o condiție pen
tru menținerea calității mărfurilor și 
eliminarea pierderilor.

Ne interesăm și de un all aspect : 
cum sînt manipulate mărfurile ? La 
Cîmpulung Muscel, această operație, 
începînd din gară și pînă la depozit, 
este încredințată unei echipe de ia 
I.R.T.A. Dar asigură echipa de la 
I.R.T.A. o manipulare corectă ? Este 
greu de răspuns afirmativ. îm
pinși din urmă de cerințele îndepli
nirii planului, descărcătorii se gîndesc 
mai puțin la mărfuri. Cu atît mai mult 
cu cît lipsește și o supraveghere ri
guroasă din partea O.C.L., mai ales 
în timpul nopții. Chiar conducătorii 
organizației comerciale respective re
cunosc că la unele produse, îndeo
sebi la cele perisabile, se înregistrea
ză destule stricăciuni, a căror pro
veniență este greu de stabilit și im
putat.

in stațiuni
(Urmare din pag. I)

stațiuni de interes local, secțiile de 
sănătate ale sfaturilor populare 
asigură bolnavilor condițiile nece
sare unui tratament de calitate, 
sub supraveghere medicală.

Se recomandă pentru cei sufe
rinzi de afecțiuni reumatice și ur
mătoarele stațiuni locale : Some- 
șeni și Cojocna (lîngă Cluj), Lacul 
Sărat (Brăila), Sărata (lîngă Deva), 
Singeorz de Mureș, Turda-Băi, Ca- 
lacea ; pentru cei suferinzi de 
afecțiuni digestive — Sărata Mon- 
teoru, Malnaș, Săcelu ; pentru afec
țiuni cardio-vasculare — Jigodin, 
Ozunca, Covasna etc. Nu este lip
sită de interes pentru cei suferinzi 
și inițiativa O.N.T. „Carpați" care, 
la cerere, în termen de 24 de ore 
organizează pentru solicitanți tri
miteri la tratament cu masă și ca
zare în diferite stațiuni locale. Ar 
fi necesar ca medicii care indică 
tratamentele să recomande și aces
te stațiuni.

La aceasta s-ar mai putea adău
ga și alegerea corectă, sub îndru
marea medicală, a sezonului pro
pice pentru tratamente. Deși în 
cursul anului trecut în stațiuni 
s-au făcut circa 9 milioane de tra
tamente, aproape trei pătrimi din 
acest număr s-au făcut în perioada 
lunilor de vară. Or, ceea ce adese
ori bolnavii nu știu, stadiul și for
ma de boală necesită uneori condi
ții climatice speciale. De pildă, în 
tratarea afecțiunilor cardio-vascu
lare și digestive se obțin rezultate 
mai bune în sezonul fece sau de tre
cere, de exemplu, aprilie și maij 
aceasta se explică și prin aceea că 
în aceste anotimpuri și bolnavul 
este mai preocupat de tratament 
și mai puțin distras de tentațiile 
pe care le oferă concediile de vară.

Interviu realizat de 
Al. PLĂIEȘU

De 
impune extin- 

diversifioarea 
publice, indis- 
vieții civilizate 
încît paraziții 

de

Și pe la noi unii indi
vizi s-au „calificat' într-o 
„meserie" ciudată. Cu un 
coș de sticle goale de di
ferite capacități, se pla
sează lîngă o unitate co
mercială. care vinde vi
nuri pentru acasă Cei 
care doresc să împrumu
te o sticlă plătesc inge
niosului pierde-vară o 
„taxă" — mai mică sau 
mai mare, în funcție de 
durata folosirii ei de către 
„client". Bineînțeles că sti
clele sînt închiriate de cei 
ce vor să consume vinul 
pe loc, în ciuda normelor 
comerciale de desfacere 
a produselor de către uni
tatea respectivă. La puțin 
timp după ce au fost ser
viți cu „ambalajul" nece
sar și au consumat un 
pahar mai mult, ei încep 
să vocifereze, deranjîn- 
du-i atît pe cei ce locuiesc 
pe-aproape, cît și pe 
cători.

Ciudat este faptul 
n-am văzut niciodată
vreun lucrător al Miliției 
economice sau al Direc
ției comerciale să-i pună 
la punct...

Petre CONSTANTIN 
lași

Dragostea 
maternă-
FACTOR 
EDUCATIV

tre-

că
ca

Profituri ilicite
Oameni care nu aduc 

în nici un fel un aport 
personal la munca socia
lă, dar care se ocupă cu 
tot felul de speculații, nu 
prea pot fi întîlniti la Cîm
pulung.

Ce ne facem însă cu o 
altă categorie, după pă
rerea mea un flagel tot 
atît 
ma, 
că 
sînt 
muncii, în posturi pe care 
însă le folosesc drept pa
ravan pentru profituri per
sonale ilicite ? Este vorba, 
de pildă, de unii lucrători 
din comerț, care vînd pe 
sub mînă cu suprapreț. 
mărfuri mai mult solicita
te, realizînd astfel veni
turi care întrec cu mult 
salariile lor.

Nu se pot găsi oare me
tode pentru a-i împiedica 
să desfacă mărfurile după 
bunul Iot plac ?

de dăunător ca și pri- 
cu singura deosebire 
exponent!! acesteia 
încadrați în cîmpul

Alexandru PACURARU
Cîmpulung

Unul din elefanții Grădinii zoologice de la Băneasa !ntr-o plimbare matinală
Foto : S. Cristian

AVENTURILE LUI
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Bumerrang nu răspunde la apel
— Bumerrang I
Nimic.
— Bumerrang. n-auzi ? Unde ești?
Iar nimic
Unde e Bumerrang ? De ce nu răspunde clinele 

electronic la apel ? Ca să dezlege misterul. N. T. 
îsi scoase cu un clește de cuie numărul 
îl înmulți cu 3,14. îl Împărți la doi și 
rezultatul se uită sub pat. Bumerrang 
legat în lanțuri.

— De ce nu răspunzi cînd te strtg ?
Cîinele nu putea să răspundă, pentru că avea un 

căluș în gură N. T. t-l scoase cu tirbușonul și astlel 
Bumerrang începu să vorbească:

— Am pățit-o. stăpîne.
— Cum ai pățit-o î Cine te-a legat, cine tt-a băgat 

călușul în gură ?
— Dumitru Pavel, care-i șeful secției preparatii de 

la Filatura Românească de Bumbac.
— Ce a avut cu tine ?
— Nu știu. Treceam prin fata filaturii și Pavel 

a tăbărît pe mine, m-a legat ml-a băgat călușul în 
gură, ca să nu mai pot vorbi și abia am ajuns acasă, 
tîrîș.

N. T. își scoase papagalul din colivie, îi 
injecție cu drojdie de bere, ca să crească, 
acesta deveni vultur, îi ascuți ghearele cu o 
unghii nr. 5 și-i zise:

— Din pămînt, din Iarbă verde, mi-1 scoți

de la poartă, 
după ce află 
zăcea acolo

făCU O 
Și cînd 
pilă de

r__  pe Du
mitru Pavel în trei minute să-mi fii cu el aici, altfel 
ai încurcat-o.

Cînd ceasul cu nisip anunța scurgerea celor trei 
minute, vulturul lui N. T. sosi.

— Stăpîne, zise el. nu l-am scos nici din pămînt 
nici din iarbă verde, ci din restaurantul „Ialomicioa- 
ra". Să nu-1 datini că amețește.

N. T. trecu direct la întrebări.
— Cetățene Pâvel. ce-ai avut cu clinele meu elec

tronic ?
— Care, Costache ?

Valentina RADU
cercetător principal

Institutul de psihologie

Dragostea maternă esfe 
nu numai un sentiment na
tural ci și un izvor de noi 
energii atît pentru mamă cîl 
și pentru copil. Dar ceea ce 
observăm mai greu și con
statăm abia foarte fîrziu, 
uneori din nefericire prea 
fîrziu, esfe faptul că lipsi
rea copilului de dragostea 
mamei ca și copleșirea lui 
cu o dragoste oarbă au 
efecte dintre cele mai gra
ve asupra dezvoltării viito
rului cetățean.

Copilul cu cît este mai 
mic cu atît este mai de
pendent de cei mari și 
în primul rînd de mama 
sa, de la care așteaptă o- 
crotire și atenție. Dar ocro
tirea copilului de către 
mamă nu este numai orga
nică. Mama nu este pentru 
copil numai sursă de hrană 
și de alintări ; ea îi asigură 
copilului și primii pași în 
societate și dacă dragostea 
maternă este pătrunsă de 
conștiință cetățenească, poa
te rămîne un sprijin de 
nădejde al copilului chiar 
cînd acesta trece de pragul 
copilăriei. Indiciul matu
rității sociale a mamei 
este dat tocmai de măsura 
în care atitudinile ei față 
de copil sînt dominate de 
imaginea că micuțul de 
astăzi va deveni cetățean. 
Dacă copilul este ferit de 
orice griji, cocoloșit, va ști 
el oare să răspundă mîine 
la cerințele sociale și pro
fesionale în care va fi an
gajat independent de voin
ța mamei ? Dacă adolescen
tului i se dau bani și îl este 
încurajată pretenția de a-i 
avea fără să știe de unde 
provin va fi el în stare 
mîine să muncească hotărît 
și cu pasiune să nu ceară 
altora „sprijin" ? Dacă el 
singur nu învață măsura 
ostenelii personale, de unde 
va putea mai fîrziu să gă
sească resurse pentru a o 
face așa încît să fie un om 
demn ? Acestea și încă 
multe alte întrebări sînt de 
neseparat de sentimentul 
dragostei materne.

Lipsirea copilului de în
țelegerea și dragostea ma
mei nu este cu nimic mai 
rea decît dragostea fără 
exigențe, dragoste din care 
viitorul copilului esfe eli
minat.

Așa cum în orice activi
tate constructivă comparăm

ce am întreprins cu ce am 
obținut și dacă observăm 
greșeli sîntem datori să le 
reparăm și în relațiile din
tre mamă și copil cele mai 
bune măsuri se bazează pe 
cîntărirea atentă a faptelor 
în balanța binelui și răului. 
Nici lenea, nici indisciplina, 
nici impulsivitatea, înfr-un 
cuvînt nici una din trăsătu
rile negative ale copilului 
nu apar din senin ci se con
struiesc treptat, încetul cu 
încetul și sub ochii noștri. 
Cu cît le vom observa mai 
devreme cu atît vom putea 
să le corectăm mai ușor, 
fără ca dragostea noastră să 
fie înlocuită prin răceală și 
înăsprire.

Exigența în educație nu 
numai că nu exclude dra
gostea ci, dimpotrivă, o im
plică. In educație e nevoie 
de multă dragoste. Se reco
mandă ca meseria de profe
sor sau educator să nu fie 
îmbrățișată de acei oameni 
care nu se simt atrași de 
copii, pentru care copiii 
sînt în general doar o sursă 
de deranj și osteneală. Dar 
ce se poate recomanda fe
meilor care eventual gîn
desc astfel și totuși au co
pii ? Existenta copiilor obli
gă la dragoste, care să 
asigure . copilului climatul 
necesar pentru o cît mai 
bună dezvoltare. Situa
ția de a fi mamă atrage 
după sine nu numai asigu
rarea respectului și ocrotirii 
din partea societății ci și un 
lung șir de îndatoriri ne
scrise dar a căror nerespec- 
tare poate orimi cea mai 
gravă pedeapsă umană : 
sentimentul amar al nemul
țumirii pentru ceea ce ai 
dat societății, lată de ce 
mama trebuie să privească 
dragostea fată de copil ca 
pe un factor educativ.

Una din condițiile funda
mentale ale copilăriei de
pline este bucuria. La noi 
totul esfe pregăti* pentru a 
oferi tinerelor generații ne
numărate bucurii ■■ școli gra
tuite, ocrotirea sănătății, 
protecția mamei etc. De a- 
ceea neînțelegerea draqos- 
tei materne ca o împletire 
strînsă dintre iubire ș ’nli- 
gentă apare ca o ab ,.*"8 
nepermisă de la regulile 
vieții noastre sociale.

Văd uneori pe stradă la 
ora 10—11 seara grupuri de 
copii mari și mici laolaltă, 
l-am întrebat pe cî(iva, din
tre care cel mai mare să fi 
avut 9 ani, de ce sînt pe 
stradă la această oră ? Ne-au 
trimis părinfii — au răspuns 
ei. Au musafiri. Comentariile 
sînt de prisos.

Serviciile de asistență so
cială care în prezent au 
mai mult sarcini de ordin 
medical ar putea avea, 
după părerea mea. un rol 
mai mare în cunoașterea 
raportului părinfi-copii. A- 
ceste raporturi mi se par a 
fi un vast cîmp de Investi
gație mai ales pentru cer
cetarea pedagogică.

Invătămîntul de cultură 
generală cuprinde în (ara 
noastră toți copiii. Dar pu
tem noi afirma că to(i a-Ș'ti 
copii își dezvoltă integral 
aptitudinile, capacitățile ? Să 
fie școala de vină ? Nu 
cumva tratamentul educativ 
din familie — în care mo
dul de înțelegere a dragos
tei materne își are partea 
sa da contribuție — nu 
cumva acest tratament, une
ori strivind bucuria, alteori 
favorizînd libertinajul, de
termină multe din insucce
sele școlare ale copiilor ?

După părerea mea cer
cetarea raporturilor părinfi- 
copii, copii-dezvoltare tre
buie să constituie un te
ren de acțiuni practice de 
adîncime cerute de țelurile 
noastre de construcție so
cială.

Nicufă TÂNASE

Nici un Costache. Bumerrang îl cheamă, 
sînt Dumitru Pavel, sînt șeful secției pregă- 
mine depindeti toti- Ieșiti la zar cu un sutar. 
pe toti la primă. Primele voastre exceptio- 
cele trimestriale sînt în mîinile mele. De

— Eu 
tire. De 
vă trec 
nale și
mine depindeti. Care mai dai un rînd ? Băi, tovarășul 
meu. Nicolae Tudor, Costică Greziu și ceilalți, care 
mi-au dat partea mea. au luat primă excepțională ? 
Au luat I Vreți și voi ? Vă trec. Scoateți cîte o sută. 
Hai repede că am treabă.

Văzînd că n-are cu cine 
chemă la telefon conducerea

— Dacă dv. permiteți să 
dumneavoastră astfel de găinării (și văd că permi
teți) — asta e un lucru. Insă, vă rog să puneți în 
vedere acestui Dumitru Pavel să nu încerce să astupe 
gura

să se înțeleagă, N. T. 
F R.B.-ului și spuse : 
se petreacă în filatura

cîinelui meu electronic. Deocamdată atît.

Un 
de

cumnat pe post de aparate 
laborator

T. primt zilele trecute o telegramă cu următorulN.
text: ..Noi, salariații spitalului din Tr. Severin, vă 
invităm să ne faceți o vizită. în ce scop ? Să vedeți 
niște instalații de laborator aduse din import. Sînt 
formidabile aceste aparate. Veniti urgent. N-o să re
gretați în schimb o să regrete cumnatul...'

„Care cumnat ?" se întrebă N. T. și numai din 
cauză de cumnat se deplasă la Tr. Severin. îl între
bă pe un salariat al spitalului.

— Aveți aici
cîntec ?

— Da.
— Unde sînt ?
— în clădirea
N. T se duse

tolănit pe un pat.
— Mă iertați, se scuză N. T. Știți, eu

văd aparatele de laborator care v-au sosit din străi
nătate.

— Eu sînt I
— Ce?
— Eu sînt aparatele. Cu cine am onoarea î
— Dumneavoastră sînteți...
— Da. Dumneata cine ești ?
— Paiatul Telefoanelor, zise N. T. și se retrase 

cîțiva pași.
— Lasă-te domnule de bancuri de-astea învechite. 

Chiar vrei să vezi aparatele ?
— Chiar.
— Du-te la magazie. Sînt acolo împachetate.
— Dar de ce le țineți împachetate? De ce le-ati 

comandat, de ce ati Investit bani în ele. dacă nu le 
întrebuințați ?

— Pentru că eu sînt cumnatul directorului acestui 
spital.

— Si?
— Si atît timp cît îi sînt cumnat, aparatele nu vor 

intra în funcțiune.
— De ce ?
— Pentru că în această cameră, unde locuiesc eu. 

vor să instaleze aparatura.
— Dar dumneata ai locuință, la cîtiva kilometri 

de aici, de ce nu locuiești acasă la dumneata ?
— Pentru că nu vreau.
în fata acestui argument imbatabil N. T. se liniști 

și se duse la directorul spitalului să-și controleze 
tensiunea...

N. T. și Vraciul din Zorleni
niște aparaturi de

te pot vedea și eu ? 
aia.

în clădirea aia și găsi

laborator cu

un cetățean

am venit să

E noapte. Nici un zgomot. Ba, din contră, e o li
niște ge chilie. Cu toate astea Luna se furișează pe 
cer și la un moment dat intră în casă pe fereastra 
lui N. T. Acesta nu chemă sectoristul, nu strigă după 
ajutor cum ar fi fost normal, ci se puse la taclale 
cu dumneaei, cu Luna.

— Ce mai faci 1 Cu ce ocazie ne Ia mine ?
— Ce să fac î Patrulez și eu pe cer, că asta-mi 

e meseria. N. T. o privi drept în ochi și-i zise :

— Să trecem la chestiune. Nu mi-ai intrat în casă, 
așa de florile mărului. Ce ai pe suflet ?

— Am citit într-un foileton de-al tău că ți-ai 
construit o lunetă care apropie de cîteva mii de ori. 
Fii drăguț, ia luneta și ieși puțin pe balcon.

Ieși cu luneta pe balcon și o Îndreptă conform in
dicațiilor Lunei spre Zorleni-Bîrlad.

— Ce vezi in casa aia ? îl întrebă Luna.
— Un om. Stă pe scaun, iar altul se învîrtește în 

țurul iul Ce se petrece acolo ?
— Cel care se învîrtește este vraciul Iordan Gă- 

lăteanu.
— Si ce-t tace acelui om. de ce se învîrtește în 

țurul lui ?
— Ii descîntă îi face vrăjitorii. De multi ani acest 

excroc trăiește numai din vrăji Ii păcălește pe ere 
dull. Cum aude că s-a îmbolnăvit unul, se și dure 
Ia el și în schimbul unor sume de bani le promite 
că-i face sănătoși.

Lui N, T. nu-i veni să creadă că într-un oraș ca 
Zorlenîi mai pot exista oameni care să creadă în 
vrăjitorii. Se urcă în mașina lui cu patru roate și 
una de rezervă și bătu la ușa vraciului.

— De ce suferi ? întrebă vraciul.
— Am un Pseudochinegheticos Intercostal dreapta 

am fost pe la toți medicii, dar fără nici un rezultai. 
Poti face ceva ?

Vrăjitorul închise ochii, întinse amîndouă mîinile 
spre tavan, și în timp ce dădea ocol și bolborosea 
niște cuvinte de neînțeles mai zise:

— Scoate o hîrtie de o sută, ori patru de douăzeci 
și cinci, dar vezi ca seria bancnotelor să fie fără 
de sot.

N. T se conformă și vraciul se alese cu... o citație 
la tribunal : înșelătorie l

N. T. trimise apoi o scrisoare de mulțumire ca
drelor medicale din Zorleni și Bîrlad, care, după cum 
vedeți. își desfășoară munca de educație sanitară 
cum nu se poate mai bine. Le mulțumi cu lacrimi 
în ochi că se făcu bine de Pseudochinegheticos in
tercostal dreapta I
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în cooperativele agricole din regiunea Ploiești

POATE FI ÎMBUNĂTĂȚITĂ
EVIDENȚA CONTABILA?

Pentru ca evi
dența contabilă în 
cooperativele a- 
gricole să fie ținu
tă „la zi", să se 
transforme într-un 
instrument puter
nic de organizare 
și control al acti
vității acestor u- 
nități, este nece
sar ca în fiecare 
cooperativă să e- 
xiste, pe de o par
te, un număr co
respunzător de 
contabili și soco
titori, iar pe de al
tă parte, aceste 
cadre să posede 
cunoștințe temei
nice. Care este din acest punct de 
vedere situația în regiunea Plo
iești ?

„în anumite cooperative — ne 
spunea tov. DUMITRU PRAJOV- 
SCHI, director adjunct la 
sucursala din Ploiești a Băncii 
Naționale — există prea puțini oa
meni pentru a putea ține corect 
evidența contabilă. Ar fi necesar 
un act normativ, care să indice 
numărul contabililor ajutori și al 
gestionarilor din cooperative, în 
funcție de mărimea fiecărei unități, 
de specificul producției ei etc.".

Este o propunere care merită să 
fie studiată cu atenție. Interesantă 
ni se pare și sugestia de a asigura, 
treptat, cooperativelor agricole 
care au nevoie, contabili șefi cu 
pregătire superioară, în stare nu 
numai să organizeze corespunzător 
evidența, dar și să interpreteze 
datele ei, să furnizeze consiliilor 
de conducere concluziile ce se des
prind în vederea îmbunătățirii ac
tivității economice și financiare a 
cooperativelor.

„Consider necesar — arăta tov. 
NICOLAE TEODORESCU, de la 
Uniunea raională a cooperativelor 
agricole Mizil — ca încă de pe a- 
cum să se recruteze din rîndurile 
absolvenților școlilor medii tehni
ce fii de cooperatori, dornici să se 
perfecționeze în continuare la In
stitutul de științe economice. In
ter în comunele respective, după 
terminarea facultății, ei vor putea 
să acorde un ajutor calificat consi
liilor de conducere".

Desigur, soluția aceasta nu tre
buie deloc neglijată. Important 
este însă ca, în cadrul regiunii, să 
se întreprindă asemenea măsuri 
care să asigure creșterea continuă 
a pregătirii profesionale a cadre
lor existente în cooperativele agri
cole. Este adevărat că, în regiunea 
Ploiești, un număr însemnat de 
contabili-șefi, contabili ajutori și 
socotitori au fost școlarizați timp

de șase, nouă sau douăsprezece 
luni și instruiți periodic, oridecîte- 
ori s-a simțit nevoia. Datorită aces
tei măsuri, precum și ajutorului 
primit la fața locului, din partea 
inspectorilor contabili, cele mai 
multe cadre și-au ridicat nivelul 
cunoștințelor profesionale. Totuși, 
în direcția pregătirii lor mai sînt 
încă destule de făcut. Să dăm cu- 
vîntul participanților la ancheta 
noastră.

GHEORGHE UNGUREANU, vi
cepreședinte al Uniunii raiona
le a cooperativelor agricole Mizil: 
„Contabilii-șefi 
noastre agricole 
larizați. Ei au 
pregătire destul 
lucru este scăpat din vedere atunci 
cînd se organizează instructajele. 
Ar fi nimerit ca aceste instruc
taje să se organizeze diferențiat, 
pe grupe, în funcție de gradul de 
pregătire a contabililor".

în regiune sînt și cazuri cînd 
lectorii parcurg în fugă materialul 
expus, nu dau explicații suficient 
de amănunțite și la un nivel cores
punzător, ceea ce îngreunează în
sușirea diferitelor cunoștințe de 
către contabilii șefi prezenți la ins
tructaj.

O preocupare mai mare trebuie 
să existe pentru instruirea celor
lalte cadre : contabili ajutori, so
cotitori, gestionari, astfel încît să 
fie bine pregătite în problemele de 
întocmire a documentelor, de în
registrări, de respectare a graficu
lui de circulație a actelor etc.

îmbunătățirea evidenței conta
bile în cooperativele agricole de
pinde și de ajutorul acordat de 
către inspectorii contabili, de con
trolul exercitat de consiliile de 
conducere și organele raionale.

în cooperativele agricole eviden
ța contabilă analitică se ține pe

din cooperativele 
sînt cu toții șco- 
însă un grad de 
de diferit. Acest

registre. Părerea unora dintre par- 
ticipanții la ancheta noastră este 
că acest sistem este greoi, învechit. 
O cooperativă agricolă utilizează, 
într-un an, pentru contabilitatea 
analitică 10—20 de registre de evi
dență a conturilor, deci 1 000—2 000 
de file. Dacă s-ar folosi fișe, ar fi 
suficiente maximum 200—250 
imprimate care, 
teci, ar permite 
în condiții mult 
consum de timp 
mic. Poate că această soluție mai 
comportă discuții. Problema sim
plificării evidenței, ușurarea ține
rii ei merită să fie însă studiată 
de către organele de resort.

Multe dintre deficiențele exis
tente în prezent în organizarea și 
ținerea evidenței sînt cauzate de 
controlul insuficient exercitat asu
pra activității contabililor. Sînt 
semnificative în această privință 
cele relatate de tov. CONSTAN
TIN MIȘCĂ, președintele coope
rativei agricole din Bucov :

„Acolo unde consiliile de condu
cere și mai ales președinții nu se 
interesează de ținerea corectă a 
evidenței, „fug" de asemenea pro
bleme, nu controlează activitatea 
contabililor, îi lasă să facă ce vor, 
treburile nu merg bine".

Neîndeplinirea cu conștiinciozi
tate de către unii contabili a sar
cinilor care le revin se datorește, 
uneori, și stilului de muncă al or
ganelor locale. Dacă ei ar fi fost 
controlați mai des, dacă ar fi fost 
trași la răspundere atunci cînd au 
greșit, desigur că multe dintre de
ficiențele care se mai semnalează 
la unele cooperative puteau fi în
lăturate. Participanții la ancheta 
noastră socotesc necesar ca orga
nele locale agricole să încetățe-

de 
grupate în carto- 
ținerea evidenței 
mai bune, cu un 
incomparabil mai

nească regula de a analiza, lunar, 
împreună cu toți contabilii-șefi din 
raion, felul cum se ține evidența 
în cooperativele respective. Răs
punderea pentru îndeplinirea co
rectă a îndatoririlor care le revin 
ar crește mult. Totodată, ele, și în
deosebi uniunile raionale ale coo
perativelor agricole, au datoria să 
ajute pe membrii consiliilor de 
conducere și pe președinți să în
țeleagă că evidența contabilă nu 
este un domeniu de activitate re
zervat exclusiv contabililor, că și 
ei sînt la fel de interesați în cu
noașterea amănunțită a modului 
cum se lucrează în acest sector.

O noutate in domeniul

materialelor de construcție

„Profile U
■ • .• B u f J

din sticla
La Institutul de cercetări și 

proiectări pentru construcții și 
materiale de construcții a fost 
realizat pentru prima dată la noi 
în țară un nou produs denumit 
„profile U din sticlă", care va 
putea fi utilizat la acoperișul 
clădirilor, la confecționarea pe
reților halelor industriale sau 
altor obiective.

Profilele U sînt foarte rezis
tente la intemperiile naturii, rea
lizează o izolație termică bună, 
dau efecte de lumină difuză, se 
pot monta rapid cu un număr 
redus de suporți'de susținere. Ele 
au și alte avantaje economice.

Noul produs, conceput de ing. 
Dumitru Țențulescu, de la insti
tut, în colaborare cu maistrul 
Otto Kulman, de la Fabrica de 
sticlă din Scăeni, a trecut cu suc
ces probele experimentale și va 
intra în curînd în fabricație de 
serie pe linia de geam laminat 
existentă la Scăeni.

Matrițarea
9

otelului
9

Deși este una dintre cele mai 
vechi metode de prelucrare a me
talelor, deformarea plastică la 
cald și la rece nu s-a bucurat 
decît în ultimele decenii de 
atenția ce a fost acordată procede
elor de prelucra
re prin așchiere. 
Totuși, această 
metodă a cîștigat 
în tehnica mo
dernă o pondere 
foarte mare. Prin 
deformare plas
tică se pot obți
ne în prezent 
piese aproape fi
nite sau care nu 
mai necesită de

loc prelucrări ul
terioare. Proce
deele învechite 
de deformare plastică, lente și gre
oaie, deci scumpe și de slab randa
ment, cedează pas cu pas locul unor 
metode mecanizate, bazate îndeo
sebi pe larga întrebuințare a ma
trițelor, a mașinilor de forjat și de 
matrițat, care permit să se reali-

lichid

Radu ATANASESCU 
Const. CĂPRARU

La Șantierul naval din Oltenița se execută ultimele linisărl la două motonave lansate la apă (Foto : Agerpres)

livada I.C.H.V. Bâneasa—București
Vințilă

ex-

Cînd nepăsarea face casă bună î
■ M ■ ficu lipsa de prevedere

la Uzina de produse so- 
Ocna Mureșului un funi- 

Construcția lui a început

Există 
dice din 
cular. 
în 1954 și a durat pînă în 1960, 
cînd a fost pus în funcțiune. Fu- 
nicularul a fost construit în scopul 
soluționării problemei aprovizio
nării cu calcar a uzinei. Din păca
te, scopul nu a putut fi atins. în 
practică s-a dovedit că funicula- 
rul nu corespunde condițiilor și 
de aceea, la 31 decembrie 1963 a 
fost trecut... în rezervă. O primă 
întrebare : pe ce bază Ministerul 
Industriei Chimice a dispus trece
rea acestui utilaj — care a costat 
24 milioane lei — în rezervă ?

— Din cauza lipsei de prevede
re a ministerului nostru, a unor 
specialiști din C.S.P. și I.P.R.A.N. 
— București, noi, cei de la Ocna

Actualul 
cuptoa- 
din fon- 
care vor

relatat 
fost ca 
ales di-

PROFILUL
CERCETĂTORULUI

tațiunea
.w| perlmentală po-
IjS micolă de la 

Voinești, raio
nul Tîrgoviște, 

constituie de mulți ani un 
exemplp bun, urmat în
deaproape de cele mai 
multe cooperative agrico
le, situate pe valea Dîm
boviței, în ce privește 
dezvoltarea pomiculturii 
și sporirea producției de 
fructe. Livezi întinse au 
împînzit dealurile altăda
tă slab productive, pomii 
mai în vîrstă și-au sporit 
— cu ajutorul măsurilor 
agrotehnice — recoltele 
de cîteva ori. Stațiunea de 
la Voinești demonstrează 
cooperativelor agricole și 
gospodăriilor de stat ce 
înseamnă cultura intensi
vă a pomilor fructiferi.

în toamna anului 1965 
livada intensivă a stațiu
nii, în al patrulea an de 
la plantare, a dat o re
coltă de 20 000 kg mere 
la hectar. Fructele au fost 
mari și frumoase încît 90 
la sută din ele au putut 
fi livrate la export. înainte 
de recoltare, din inițiativa 
Comitetului regional de 
partid Ploiești s-a organi
zat la Voinești o vizită. 
Oaspeții — membri ai 
cooperativelor agricole, 
lucrători din gospodăriile 
de stat, specialiști din a- 
ceste unități — au rămas 
surprinși de abundența 
rodului. Pomii pitici parcă 
aveau mai multe 
decît frunze.

De la tov. Aurel 
directorul stațiunii, 
că încă din 1962 s-a în
ființat o livadă intensivă 
pe 20 ha care apoi a fost 
extinsă la 65 ha. Prin a- 
ceasta s-a urmărit nu nu
mai să se demonstreze

fructe

Suta, 
aflăm

eflcacitatea economică ri
dicată a acestei metode, 
ci să se rezolve o serie de 
probleme noi : stabilirea 
celor mai bune soiuri și 
portaltoi, distanțele opti
me între rîndurile de pomi 
și pe rînd, comportarea 
diferitelor specii. Eficiența 
economică a plantațiilor 
intensive a putut fi de
monstrată cum nu se poa
te mai bine.

Livada intensivă de la 
stațiunea experimentală 
Voinești este formată din

fructe nuducția bună de 
numai că a acoperit în 
întregime investiția făcută 
și cheltuielile productive, 
ci a asigurat și un venit 
net de 30 000 lei la ha.

în partea de sud a sa
tului se face o nouă plan
tație, astfel că livada in
tensivă a stațiunii va a- 
junge la 100 hectare. Nu
mai de aici se vor putea 
culege anual 200 vagoane 
de fructe de cea mai 'Su
nă calitate. Cercetătorii 
au demonstrat posibilita-

pomi cu talie mică, plan
tați în rînduri drepte, de 
la nord spre sud. Aici toa
te lucrările se fac me
canizat. E adevărat, în
ființarea unei livezi inten
sive necesită investiții 
mai mari. Astfel, la crea
rea plantației se fac o se
rie de lucrări și instalații 
speciale : desfundarea te
renului, plantarea unui 
număr mai mare de pomi 
(circa 800 la hectar), îm
prejmuirea cu gard pen
tru a feri pomii de roză
toare, amenajarea terenu
lui pentru irigat. Este o 
investiție care costă, dar 
care se recuperează re
pede. La Voinești, chiar 
din primul an de rod, pro-

tea extinderii plantațiilor 
și în cooperativele agri
cole situate pe Valea 
Dîmboviței.

înființarea livezii inten
sive și stabilirea agroteh
nicii pomilor fructiferi 
constituie numai un aspect 
al activității cercetătorilor 
de la stațiunea experi
mentală Voinești. în labo
ratorul de biologie se fac 
experiențe numeroase pri
vind crearea de soiuri în 
scopul îmbogățirii sorti
mentului și obținerea unor 
fructe cu însușiri supe
rioare, creșterea rezisten
ței pomilor la atacul boli
lor. Atrage atenția prin 
calitățile sale soiul nou : 
„Frumosul din Voinești'

cu o colorație deosebit de 
atrăgătoare și cu gust 
plăcut. Prin încrucișarea 
cu Ionathanul a așa-zise- 
lor mere verzișoare, care 
cresc prin partea locului 
aproape în stare sălbati
că, a rezultat un pom care 
dă fructe mari, excelente 
și nu trebuie stropit îm
potriva bolilor. Tot așa a 
fost obținut un soi nou de 
pară, care a întrecut toa
te soiurile timpurii. Un 
păr sălbatic, adus din în
depărtata Coree, a fost 
hibridat cu soiul „Decana 
de iamă”, rezultînd un 
fruct mare și de perspec
tivă în ce privește rezis
tența la ger și boli. Ase
menea hibrizi există și la 
pruni. în nrezent stațiunea 
are 20 000 hibrizi de măr 
și 5 000 de păr, din care 
se vor alege cele mai va
loroase elite pentru noile 
soiuri, mai valoroase de
cît cele actuale.

Un important sector de 
activitate al stațiunii este 
pepiniera de pomi, baza 
viitoarelor plantații. Și 
aci se urmărește sporirea 
producției de material să- 
ditor și stabilirea celor 
mai buni portaltoi pentru 
măr, păr etc. în urma a- 
plicării unor măsuri agro
tehnice s-au obținut, în 
medie la hectar. 24 — 
26 000 pomi altoiți calita
tea întîia. Pentru livezile 
intensive se obțin chiar 
55—60 000 pomi altoiți la 
hectar.

Realizările stațiunii s-au 
făcut cunoscute în nume
roase cooperative agrico
le din regiune care acum 
aplică în producție multe 
din metodele noi stabilite 
de cercetători.

Ion HERTEG

Mureșului — ne-a spus tov. VASI- 
LE MÎNĂSCURTĂ, inginerul șef 
al uzinei — sîntern nevoiți să plă
tim gratuit, pentru amortizări, 
cite 2 milioane lei anual: Nu nu
mai că pentru construirea acestei 
instalații s-au cheltuit bani grei, 
dar utilizarea funicularului este to
tal neeconomicoa'să. 
sistem de deservire a 
relor de calcar, realizat 
duri de mică mecanizare,
fi recuperate în cîteva luni, satis
face pe deplin nevoile producției.

— Dată fiind această situație, ce 
credeți că se poate face cu funi
cularul ?

— Funicularul e inutil și, repet, 
nu poate fi utilizat. Așa cum se 
spune, s-a născut mort.

Mai mult nu ne-a mai 
interlocutorul. Firesc ar fi 
conducerea uzinei, dar mai
recția tutelară din minister, să nu 
aibă liniște pînă cînd nu găseau o 
cale de folosire sau de recuperare 
a fondurilor materiale și bănești 
„înghețate" în funicular. Nu s-a 
procedat așa. S-a ales, în schimb, 
cea mai ușoară soluție — trece
rea în rezervă, fără nici o justifi
care, a instalației — o soluție de 
compromis, o improvizație care să 
acopere cît de cît lipsa de răspun
dere ce a determinat irosirea ba
nilor statului. în realitate, această 
„soluție" face să se irosească în 
continuare fondurile, deoarece se 
plătesc amortizmente care grevea
ză inutil uzina.

— Cu doi ani în urmă — ne-a 
spus inginerul șef adjunct mecanic 
al uzinei, VICTOR CORDEA — la 
cererea noastră insistentă, specia
liști ai Direcției generale a indus
triei chimiei anorganice, ai 
I.P.R.A.N. au analizat împreună 
cu noi ce se poate face cu acest 
funicular. S-au preconizat trei so
luții, printre care reconsiderarea 
destinației funicularului.

— Și care este cea mai avanta
joasă ?

— Fără îndoială, reconsiderarea 
instalației, adică demontarea și 
vînzarea utilajului. S-ar putea re
cupera circa 1 milioane de lei. Dar, 
de doi ani de zile, nu s-a între
prins nimic, deși cererile noastre 
repetate și insistente, adresate fo
rului tutelar, formează un dosar 
destul de voluminos.

Funicularul nu este singurul o- 
biectiv care stă nefolosit la Uzina 
de produse sodice de la Ocna Mu
reșului. Tot în această stare se 
află și calcinatorul static — o clă
dire industrială cu utilajul ei — în 
valoare de peste 3 500 000 lei.

— Am cerut direcției generale — 
a precizat ing. VICTOR CORDEA 
— să ne aprobe demontarea utila
jului și transformarea clădirii calci
natorului în depozit pentru sodă 
grea, dar din nou n-am primit nici 
un răspuns. O altă soluție ar fi 
continuarea lucrărilor de perfec
ționare a instalației, dar văd că, de 
cîțiva ani, nici autorul invenției,

ing. Aurelian Dăscălescu de la 
IPROCHIM-București, nu se mai 
interesează de propria lui lucrare.

Cum justifică direcția de resort 
din Ministerul Industriei Chimice 
această gravă stare de lucruri ? 
Iată ce ne-a răspuns ing. JUS
TIN ROGOZ, director tehnic al 
Direcției generale a industriei chi
miei anorganice :

— Că funicularul a stat în re
zervă e foarte bine. Dacă cumva 
se defecta schipul (o instalație de 
transport al calcarului — n.r) atunci 
se folosea funicularul. Sistemul ac
tual de aprovizionare și alimenta
re cu calcar este însă mult mai a- 
vantajos. De aceea, recent, sfatul 
tehnic al direcției generale a ho- 
tărî't să se renunțe la funicular. 
Se va recupera cea mai mare parte 
a fondurilor investite.

—- Vă satisface soluția ? De ce 
s-a hotărît demontarea funicula- 
rului cu atîta întîrziere ?

— Nu este nici o întîrziere. 
Vreau să fie clar că, pînă în pre
zent, funicularul a fost în rezervă.

De ani de zile, uzina cere insis
tent să se rezolve problema fu- 
nicularului, care nu-i este necesar, 
iar conducerea direcției generale 
tutelare susține una și bună... nu 
este nici o întîrziere. Se impune 
o precizare — motivul cu schipul 
e doar o încercare de a da justifi
cări. O dovadă în plus că direc
ția generală respectivă și-a făcut 
un obicei din a tărăgăna lucrurile 
și de a privi cu indiferență cum 
se irosesc banii statului.

— De ce s-a întîrziat soluționa
rea problemei calcinatorului sta
tic ? l-am întrebat pe interlocu
tor.

— Noi ne-am spus punctul de 
vedere. Ce e drept, cu strîngere de 
inimă. Principiul de funcționare a 
calcinatorului este foarte bun. Nu 
sc poate realiza însă desprăfuitorul. 
Dacă în cîteva luni inventatorul nu 
va da o soluție, vom trece la de
montarea calcinatorului. Clădirea, 
care a costat aproape 2 000 000 lei, 
va fi folosită pentru instalația de 
clorură de amoniu, iar utilajele vor 
fi valorificate. Se vor pierde numai 
400 000—500 000 lei.

500 000 lei la calcinator, cîteva 
milioane la funicular sînt o... ba
gatelă pentru ing. Justin Rogoz. De 
unde această ușurință cu care este 
privită irosirea unor fonduri ? 
Conducerea Ministerului Indus
triei Chimice are îndatorirea 
de a analiza profund și mul
tilateral problema funicularului 
și calcinatorului static de la 
uzina din Ocna Mureșului, de 
a trage la răspundere pe cei care 
au tergiversat soluționarea proble
mei, de a interveni hotărît pentru 
repunerea în circuitul economic a 
fondurilor imobilizate.

Gheorghe RADEI 
Alexandru MUREȘAN
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cercetător preocupat de a găsi mă
surile cele mai bune pentru folo
sirea cu randament sporit a îngră
șămintelor și insectoiungicidelor 
nu trebuie să circumscrie preocu
pările sale numai la aspectele pur 
chimice ale chestiunii, ci trebuie 
să analizeze realitatea sub dife
ritele ei aspecte.

Un alt deziderat îl constituie ati
tudinea cercetătorului față de nou 
A căuta noul înseamnă, în primul 
rînd, a te informa temeinic, pentru 
că niciodată ignoranța nu a fost o 
scuză, iar forțarea ușilor 
a constituit totdeauna un 
de risipă inutilă de efort, 
mova noul înseamnă în 
timp perspicacitate ce se 
prin observație îndelungată și me
todică ; curaj, care este dat de stă- 
pînirea datelor problemei și de si
guranța lucrului bine făcut ; dă
ruire, care dă tăria de a învinge 
greutățile și de a nu-ți cruța efor
turile.

Este absolut necesar, de aseme
nea, ca cercetătorii să țină un con
tact mai strîns cu producția, să cu
noască bine problemele actuale și 
de perspectivă ale acesteia. Acest 
contact nu trebuie înțeles ca un 
schimb de vizite sau simple depla
sări în unitățile productive agri
cole. El trebuie să fie un proces de 
reprezentare puternică a probleme
lor acesteia, ca și cînd tu însuți ai 
fi chemat să le rezolvi. Numai în 
felul acesta cercetarea se ridică 
dincolo de aspectele pur teoretice 
și tehnice, cuprinzînd condițiile 
concrete, aspectele economice, 
daptarea la specific etc.

Profilul profesional al cercetăto
rului, sintetizat în cuvîntul „compe
tență', este întregit și de trăsă
turi morale bine conturate. El 
știe să-și integreze efortul indi
vidual în cel colectiv, să spri
jine pe alții în munca lor, știe 
să ceară la timp sprijin, să împăr
tășească ■ ” ■
dar face 
tație. în același timp el folosește 
experiența altora. în dorința de o- 
riginalitate și prioritate, cercetăto
rului nu-i este indiferent cum și 
prin ce mijloace ajunge la aceas
ta, deoarece consacrarea nu este 
adusă decît de muncă intensă, 
perseverentă și dîrză. Și. pentru a 
încorona toate aceste trăsături, 
cercetătorul dă dovadă de un 
înalt simț de patriotism, își dedică 
cu devotament munca poporului și 
țării sale.

Desigur că în aceste puține rîn
duri nu pot fi epuizate problemele 
pe care le ridică asigurarea bunei 
pregătiri a promoțiilor de specialiști 
ce vor lucra în agricultura noastră 
socialistă. Ideile trecute în revistă 
fac parte din preocupările noas
tre, ale cadrelor didactice de a 
pregăti cadre cu înaltă compe
tență.

deschise 
exemplu

A pro- 
același 

dezvoltă

a-

sa.și altora experiența 
acest lucru fără osten-

zeze în mod curent o înaltă preci
zie a pieselor, un procent minim 
de rebuturi și deșeuri, o înaltă 
productivitate a muncii și un preț 
de cost redus.

Cercetările specialiștilor în a- 
cest domeniu 
continuă să fie 
îndreptate spre 
găsirea unor noi 
căi de fabrica
re a pieselor. 
O asemenea me
todă modernă 
este MATRIȚA- 
REA OȚELULUI 
LICHID. La noi 
în țară s-au fă
cut unele cerce
tări pe această 
temă — și anu
me la Combina

tul siderurgic-Reșița, pentru ala
me și bronzuri, și la Institutul po
litehnic Cluj, pentru piese din alu
miniu.

în ultimul timp, la Institutul 
politehnic-Brașov și uzinele „Trac
torul" s-au întreprins studii și în
cercări inedite privitoare la ma- 
trițarea oțelului lichid. Topirea 
s-a făcut într-un cuptor clasic. 
S-au folosit matrițe nedemonta- 
bile, încălzite în prealabil la 400°C 
și unse cu ulei amestecat cu grafit, 
iar operația a decurs în patru faze 
principale succesive. Spre deose
bire de turnarea sub presiune, me
talul topit și cît mai fluid s-a tur
nat direct în cavitatea matriței, a 
cărei formă este identică cu a pie
sei pe care vrem s-o obținem. Ali
mentarea cu oțel lichid s-a făcut 
cu cantități dozate, stabilite în 
funcție de factorii de care se ține 
în general seama la calculul can
tității de metal. A urmat presarea, 
dar numai după ce, prin răcire, 
lichidul a devenit vîscos; apoi, 
formarea și cristalizarea metalului 
în locaș și, în fine, menținerea 
piesei sub presiune, timp de cîteva 
secunde, în funcție de compoziția 
oțelului.

Din analizele metalografice (chi
mice și mecanice) comparative, fă
cute la piese similare executate 
prin matrițare clasică și prin noua 
metodă, rezultă că în primul caz 
fibrajul este mai bun, lucru expli
cabil dacă ținem cont de legile 
curgerii metalului și de cele ale 
plasticității. în schimb, în cazul 
matritării lichide incluziunile ne
metalice sînt punctiforme, pe cînd 
în cazul celei clasice ele sînt alun
gite și doar parțial punctiforme. 
Sub acest aspect piesele obținute 
prin matrițare lichidă sînt deci 
mai bune. Analizele chimice sînt 
identice, dar rezultatele probelor 
mecanice 
rupere a 
matrițare 
10 la sută 
ținută prin matrițare clasică.

Comparativ cu turnarea sub 
presiune și matrițarea clasică, 
noua metodă prezintă o serie de 
avantaje. în esență, prin matrița- 
rea metalului lichid se obțin piese 
de complexitate medie, cu struc
turi și proprietăți mai bune decît 
ale celor turnate și apropiate de cele 
obținute prin matrițarea clasică. 
Adaosul de prelucrare este mai mic 
decît în cazul matrițării clasice la 
cald ; în plus, 
mensiuni mult 
în unele 
plet. Și efortul necesar pentru ob
ținerea pieselor este mult mai mic 
decît în cazul
Consumul de metal pentru ma
trițe este și
oarece pentru obținerea unei piese 
nu mai sînt necesare matrițe cu 
mai multe locașuri (pregătitoare și 
de finisare). Aceste matrițe nu sînt 
atît de solicitate ca cele clasice. 
Experiențele arată că se pot obține 
piese din orice material și aliaj, 
metoda permițînd umplerea ma
triței mult mai bine decît în cazul 
procedeului clasic. Nu mai este 
nevoie de semifabricate laminate, 
metalul lichid necesar 
cum am văzut, direct de 
jul de topire.

Iată suficiente motive 
deamnă pe specialiști să 
cu stăruință de perfecționarea a- 
cestui „nou născut", pentru ca me
toda să-și găsească o tot mai largă 
aplicabilitate în uzinele construc
toare de mașini.

Conf. ing. Alexandru MANII) 
Institutul politehnic — Brașov

arată că rezistența la 
pieselor obținute prin 
lichidă este cu circa 
mai mică decît cea ob-

is, bavurile au di- 
mai reduse, iar 

cazuri pot lipsi com-

matrițării clasice.

el mai mic, de-

luîndu-se, 
la utila-

care in
se ocupe

Concursuri republicane 
pentru unitățile 
crescătoare de animale
în cursul anului trecut au fost 

organizate concursuri republicane 
pentru creșterea vacilor de lapte, 
îngrășarea taurinelor și a porci
nelor, la care au participat 957 
de unități agricole socialiste. Re
cent, în urma verificării rezulta
telor obținute, o comisie centrală 
de specialiști din Consiliul Supe
rior al Agriculturii și Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agri
cole a acordat premii și mențiuni 
unui număr de 34 de gospodării 
de stat și cooperative agricole. 
Printre unitățile cîștigătoare se 
numără G.A.S. Pădureni-Banat, 
cooperativele agricole Poiana-Do- 
brogea, Vaida-Crișana, Călărași- 
Cluj și altele. De menționat că 
mulgătorul Simion Uscat, de la 
Cooperativa agricolă Cîlnic, raio
nul Sebeș, care a obținut în me
die 5 100 1 de lapte la un lot de 
vaci, a primit un premiu special.

Concursuri asemănătoare se or
ganizează și în acest an.
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INTERPRETAREA
„ARTEI ABSURDULUI"

Sentimentul absurdului, al inutilită
ții exisfenfei umane în lume, este 
„boala secolului* al XX-lea occiden
tal. O serie ilustră de scriitori pe 
care fascismul, războiul, contradicțiile 
imperialismului i-au obișnuit cu hao
sul și cu irafionalitatea și-a asumat 
povara de a transpune în literatură 
această psihoză, proprie categoriei 
sociale căreia îi aparfine.

Exprimînd o stare de spirit izvorî- 
tă din condifii social-isforice precis 
conturate, scriitorii absurdului eludea
ză cauzele obiective care o gene
rează, transformă absurditatea unui 
sistem social în condifie esenfială a 
umanității „în genere" și, uneori, hi- 
pertrofiază pînă înfr-atît apusul im
placabil al unei clase sociale încît a- 
Jung să vorbească despre o stare a- 
pocallpfică universală. Revolta împo
triva normelor unei sociefăfi care de
gradează omul, refuzul de a se con
sola cu remedii facil optimiste, ati
tudinea polemică și anficonformistă 
se îngemănează la acești scriitori cu 
conformismul inacțiunii, al filozofiei 
disperării și a neantului, ceea ce în
seamnă în fond acceptarea stărilor 
existente.

Acest fenomen literar, atîf de com
plex și contradictoriu, nu a rămas 
străin criticii noastre literare și dra
matice, așa cum nu trebuie să-i ră- 
mînă străină nici o noutate artistică 
mai însemnată petrecută în lume. 
S-au căutat rădăcinile filozofice ale 
literaturii existențialiste, la limita că
reia se înscrie și literatura absurdu
lui : D. Ghișe „Existențialismul fran
cez și problemele eticii* (Tribuna, 
martie 1966), N. Balotă „Filozofia ab
surdului’ (Luceafărul 22 mai 1965). 
S-au consacrat articole și studii prin
cipalilor promotori ai literaturii ab
surdului : Romul Munteanu despre 
Samuel Beckett (Viafa românească nr. 
12/1965), Valentin Lipafti despre Al
bert Camus (Secolul 20 nr. 1/1963) 
etc. Au apărut articole de sinteză : 
N. Balotă „Teatrul absurdului* (Lu
ceafărul 19.VI, 3.VII/1965), N. Terfu- 
lian „Aspecte ale literaturii drama
tice occidentale* (Gazeta literară, 2 
aprilie 1964). Vera Călin l-a prezen
tat critic pe Martin Esslin, exegetul 
necritic al teatrului absurdului (Seco
lul 20, nr. 2/1964) etc.

Fiecare dintre articolele citate șl 
îndeosebi toate laolaltă ne dau o 
imagine corectă a literaturii contem
porane a absurdului. Referitor la a- 
cest subiect, au existat însă în cri
tica noastră și exagerări, schemati
zări, vulgarizări. Desigur, este foarte 
firesc ca atîf problema în ansamblul 
ei eît și fiecare scriitor sau operă în 
parte să suscite o varietate de in
terpretări, eventual polemici. Esen
țială rămîne însă pozifia ideologică 
a criticului, punctul de vedere mar- 
xist-leninist aplicat în cercetare, sin
gurul care permite o analiză nuan
țată și obiectivă.

Unii critici nu se distanțează sufi
cient de personalitățile artistice, cîfe- 
odafă excepționale, pe care le pre
zintă, nu surprind contradicțiile ope
relor analizate și le reduc la un sin
gur aspect. Așa, de pildă, Ion Vif- 
ner în articolul „Dramaturgia camu- 
siană' (Gazeta literară 3.XII.1964), 
polemizînd cu critica occidentală, ab
solvă teatrul lui Albert Camus, una 
dintre cele mai complexe personali
tăți ale literaturii contemporane, de 
orice urmă de existentialism și de 
absurd. După părerea sa, piesa „Le 
malenfendu” („Neînțelegerea"), al 
cărei titlu îl traduce impropriu „Gre
șeala*, nu este un exemplu tipic de

trăire a absurdității existenfiale, ci „o 
adîncire analitică a resorturilor psi
hologice și sociale ale crimei", iar 
în piesa „Cei drepți” nici nu între
zărește măcar tema lui Camus, în a- 
tîtea rînduri mărturisită de el însuși, 
că revolta, o dată izbucnită într-o 
revolufie victorioasă, ar putea deveni 
sursa unei noi tiranii, ci vede „dispu
ta dintre revolufia socială ca iposta
ză supremă a libertății și falsul re
voluționarism". Albert Camus și-a de
pășit prin cîteva creați concepția 
din „Mitul lui Sisif" despre absur
ditatea existentei umane. A făcut-o 
mai ales prin „Ciuma". A făcut-o și 
în teatru, dar în nici un caz prin 
„Neînțelegerea", unde atrocitatea 
destinului trăit de fiecare personaj în 
parte, în ciuda intențiilor sau aspira
ților lui, subordonează implicațiile

sociale ale piesei ideii despre irațio- 
nalitatea universului și pare să re
zolve dilema camusiană : „viata me
rită sau nu trăită* în sens negativ. 
De asemenea nu trebuie să uităm că 
ura lui Camus împotriva tiraniei se 
confundă cu respingerea oricărei co
lectivități organizate, că individualis
mul și anarhismul sînt limita pînă la 
care ajunge revolta sa. A ignora li
mitele ideologice ale operei unui scri
itor care a trăit cu o maximă inten
sitate contradicțiile funciare ale exis
tențialismului („tragicul camusian — 
ne spunea Ion Vifner — denunță și 
solicită opoziție, luptă, înlăturarea 
activă și colectivă a tot ceea ce pro
voacă nefericirea omului sau a co
lectivității umane*), a înlocui eviden
ța cu speculația înseamnă a folosi o 
metodă critică perimată.

Unii critici literari sau dramatici 
comit eroarea de a vedea în „tipi
zarea* oamenilor și situațiilor d(n li
teratura absurdului un principiu este
tic general valabil. Tn această privință 
trebuie făcută o distincție netă. Tipul 
creat de literatura realisf-socialistă, a- 
vînd dimensiunea socială drept una 
dintre coordonatele principale, nu se 
va impune niciodată ca un reprezen
tant al tuturor modurilor de a trăi si 
a gîndi. Eroul societății noastre nu va 
pretinde niciodafă că psihologia si 
conștiința sa sînt caracteristice, de 
exemplu, și pentru intelectualul bur
ghez occidental. Teatrul absurdului, 
punîndu-și personajele în situații „ar- 
hetipice”, tinde să ilustreze, după 
cum mărturisește E. lonescu „deri
zoriul, angoasa, teama, deci realita
tea umană esenfialmente tragică din- 
tofdeauna”. Tocmai datorită acestei 
tendințe de generalizare, aspațale și 
atemporale, literatura absurdului 
creează false tipologii.

Discuțiile în legătură cu o formulă 
literară ideală care să fie suma tu
turor cazurilor posibile și care să 
exprime, după cum spune N. Terfu- 
lian în articolul „Critica marxistă șl 
avangarda literară’ (Secolul 20, nr. 
1/1966) „condiția umană a epocii 
noastre atît de complicate și dra
matice’ mi se par sterile, în primul 
rînd pentru că în prezent există în

lume două lumi, fiecare cu specificul 
și realitățile ei.

De pe pozițiile ideologiei noastre 
socialiste, putem să cunoaștem cîf 
mai mult din acest domeniu. Formula 
scenică a teatrului absurdului, de pil
dă, ne-a reamintit obligativitatea func
ționalității decorului, accesoriilor, miș
cării și mimicii în spectacol, a permis 
celor doi interpreți ai „Scaunelor" 
(Teatrul C. I. Noffara) un joc de o ex
cepțională virtuozitate. Dar, reluarea 
obsesivă a acelorași teme și, în
deosebi, rezolvarea lor monocordă 
sărăcesc conținutul faptelor de viată 
prezentate și nu pot salva mesajul 
poetic de monotonie și de un anu
me manierism. Beckett prin „litania 
funebră’ pe care, cu aceleași argu
mente și prin aceleași procedee, o 
întreprinde în fiecare operă a sa, se 
condamnă singur la epuizarea artis
tică. Eugen lonescu prin „Rinocerii’ 
și prin „Regele moare” a ieșit din 
zona teatrului absurdului și a intrat 
în aria literaturii universale. Dar în 
„Foame și sete’, tțnguirea metafizică 
pe care Jean, noul personaj .iones- 
cian, o psalmodiază în fiecare dintre 
cele trei episoade ale piesei, diluea
ză substanța ei dramatică și-l situea
ză pe erou sub valoarea umană a lui 
Beranger. Mai mult încă, cochetarea 
prea îndelungată CU' neantul și cu 
dezabuzarea metafizică, cochetare 
care prin prozeliții teatrului absurdu
lui a devenit modă, poate foarte u- 
șor să devalorizeze tragicul din a- 
ceste piese, să transforme gravitatea 
lor în frivolitate și să dea astfel cre
dit parodiei.

în mod inexplicabil a început, sub 
o formă sau alfa, să circule în cri
tica noastră (N. Balotă. B. Elvin etc.) 
Ideea, aflată și în unele exeqeze oc
cidentale (la Martin Esslin, de pildă) 
că teatrul absurdului ar fi o for
mă de „terapie prin șoc’. Chiar 
dacă am admite că grotescul, moda
litatea de expresie cea mai des fo
losită în teatrul absurdului ar per
mite „trăirea’ (el este mai curînd un 
procedeu al distanțării), nu se pot 
contopi cu personajele absurdului 
decît cei care subscriu la punctul lor 
de vedere, ceea ce în cazul nostru, 
firește, nu este posibil. Dar chiar și 
intelectualii occidentali, care își re
găsesc pe scenă multe dintre neli
niștile și temerile lor, cum se pot 
„descătușa’ și cu ce se pot consola 
dacă admit punctul de vedere după 
care oribilul și neantul ar fi singurele 
certitudini, după care n-ar exista pe 
lume nici o valoare obiectivă care să 
justifice viața și activitatea creatoare ?

De altfel, sînt tot mai mulți în Oc
cident cei care resping acest teatru al 
„disperării, al vidului, al dezagregă
rii’. în acest sens, părerile unor cu
noscute personalități artistice sînt re
velatorii. Giorgio Strehler, directorul 
de la Piccollo Teatro, afirma : „Ade
văratele valori de avangardă aparțin 
unei gîndiri substanțiale, care vrea 
să transforme lumea deoarece crede 
în viată și în om, fără teama de a fi 
considerată simplistă, ridicolă sau re
torică... Avangarda artistică trebuie 
să caute soluții și răspunsuri în în
săși existența omului și nu în răceala 
metalică și urîf mirositoare a lăzilor 
de gunoi’. Referindu-se fot la lite
ratura absurdului, criticul francez 
Pierre de Boisdeffre spunea că în 
arfă „nu se poate întemeia nimic pe 
amărăciunea neantului’ și conchidea : 
„Pe scurt, realismul continuă să aibă 
viitor’.

Ioana LIPOVANU

Spectrui relatează compoziția substanțelor analizate. (In laboratorul ca
tedrei de chimie analitică a facultății de chimie de la Universitatea din 

București)
(Foto : Agerpres)

Cercetarea pedagogică 
și coordonatele 
adolescenței

NOTE DE LECTOR
ILEANA VRANCEA

E. Lovinescu
critic

Copiii mici 

la teatru „Tlgrișorul Petre*, o nouă premieră pe scena 
teatrului Țăndărică. în fotografie : un aspect din 

timpul spectacolului

Un peisaj azi familiar în 
centrul Capitalei : autobuze 
încărcate cu copii, o- 
prind pe strada Acade
miei. Pasagerii grăbiți și 
gălăgioși devin în cîteva 
secunde... spectatori. Spec
tatori ai celor două săli ale 
teatrului Țăndărică. Dincolo 
de această bună inițiativă, 
care facilitează legătura 
dintre școlile cele mai de
părtate de centru și teatru, 
trebuie să subliniem faptul 
că Țăndărică și-a creat as
tăzi un public statornic, en
tuziast, receptiv, ale cărui 
reacții sînt spontane și ne
reticente.

Cel de-al lll-lea Festival 
mondial al teatrelor de pă
puși și marionete, desfășu
rat la București, a lăsat în 
urma sa o „zestre" aprecia
bilă care vizează în pri
mul rînd ridicarea ștachetei 
calitative a spectacolelor. 
Festivalul, prin cele mai 
bune reprezentații ale sale, 
a făcut o invitație spre cer
cetarea novatoare, spre gă
sirea unui limbaj eficient, 
simplu, esențializat pe sce
na păpușărească. Dar, tot
odată, a fost evidentă o a- 
nume tendință — aceea de 
a se deplasa oarecum cen
trul de greutate al specta
colelor către spectatorul 
matur — uitîndu-se, după 
părerea mea, cel căruia i 
se adresează primordial a- 
ceastă artă : copilul.

Copiii, mai ales preșco

larii și ’ elevii din primele 
clase, au nevoie de un re
pertoriu adecvat vîrstei lor, 
la nivelul cunoștințelor lor 
generale, care să fructifice 
și să amplifice aceste cunoș
tințe. Desigur că, față de re
prezentațiile cinematografi
ce foarte des bogate în ac
țiuni și fapte, cele ale tele
viziunii, dintre care unele 
au devenit atît de populare 
printre copii, se cere și 
reprezentației păpușărești 
un ritm mai ardent, bogăție 
de fapte. Conținutul edu
cativ nu trebuie povestit 
calm, leșiatic, dulceag, ci 
trebuie găsite ritmurile po
trivite, o cadență palpitan
tă, o succesiune de fapte în 
care sensul major al repre
zentației să fie inclus ac
țiunii și nu adăugat ase
meni unui post-scriptum.

Recent, teatrul Țăndări
că a oferit copiilor mici 
două noi spectacole : Gu- 
liver în țara păpușilor și 
Tigrișorul Petre. Guliver — 
un Guliver modern — e 
scris de doi specialiști cehi 
ai artei păpușărești, losef 
Pehr și Leo Specii. Specta
colul cu păpuși prilejuieș
te un joc bogat și nuanțat 
la care participă actori, pă
pușari și, mai ales, copiii din 
sală. O istorioară mică, a- 
parenf naivă, dar plină de 
prospețime. E fermecător 
peisajul unei săli care face... 
gimnastică o dată cu păpu
șile și în care răsună răs-

pulsurile și comentariile u- 
nor spectatori fremătînd o 
dată cu eroii.

Regizorul N. Massim a 
compus cu înțelegere, deli
catețe și cu un permanent 
surîs acest spectacol simplu 
și plăcut în care unii mî- 
nuitori vădesc reale calități 
de actori (Brîndușa Zaifa- 
Silvestru, Valeriu Simion). 
Foarte la „obiect", servind 
cu discreție spectacolul, este 
scenografia semnată de 
Mioara Buescu. Sugestivă, 
muzica lui Paul Urmuzescu 
a dat deseori cadență și 
ritm reprezentației.

Dar Tigrișorul Petre 1 
Este o istorie fragi-comică 
a unui pui de tigru fricos 
(autori H. lanuszewska și 
J. Wilkowski) care este... 
degradat, pierzîndu-și dun
gile de pe blană. Dragos
tea pentru mama bolnavă 
îl face să înfrunte primej
dii, să obțină ajutorul unui 
medic și totodată să-și re
capete dungulițele. Un text 
voios, viu, precis, stimu- 
lînd imaginația copilului și 
îmbinînd mișcarea colorată 
cu o țintă educativă pre
cisă.

Realizarea artistică a 
spectacolului e deosebit de 
valoroasă. Regizorul Ștefan 
Lenkisch (autorul unui fru
mos succes : spectacolul 
Amnarul, premiat la Festi
val și despre care din pă
cate s-a scris prea puțin I) 
vădește și cu acest prilej o

maturizare a gîndirii sceni
ce, o cunoaștere complexă 
a genului, demonstrînd că a- 
bordarea modernă a teatru
lui de păpuși nu se face în 
dauna mesajului de idei. 
Lenkisch a intuit perfect 
specificul copilăriei, nuan
țele fanteziei micului spec
tator, modalitatea de a-l 
captiva scenic. Ștefan Ha- 
blinski a înscris spectacolul 
înfr-un decor fermecător, 
cu un univers floral compus 
sugestiv, folosind deseori 
lumina ca element primor
dial în sublinierea atmosfe
rei. Păpușile Ellei Conovici, 
stilizate spiritual, au avut 
hazul și pitorescul persona
jelor. Dintr-un colectiv foar
te înzestrat, se cuvine a fi 
citată performanța Dorinei 
Tănăsescu : tigrișorul Petre 
este o compoziție de 
o mare varietate de miș
cări, atitudini, stări su
fletești, totdeauna creio- 
nînd precis momentul dra
matic.

lată două spectacole pen
tru copiii mici pe care le 
salutăm pentru tematică și 
realizare. Nu putem încheia 
înainte de a ne manifesta 
regretul că în contextul dra
maturgiei noastre păpușă
rești capitolul acesta e încă 
precar. Un mai mare inte
res al scriitorilor pentru co
pii spre acest sector ar 
da, fără îndoială, roade 
prețioase.

Alecu POPOVICI

în procesul complex al educării și 
formării omului nou, adolescența con
stituie una din verigile de o impor
tanță deosebită ; este perioada în 
care se formează caracterul și se 
conturează personalitatea în liniile 
sale dominante. Fără a mă lăsa furat 
de poezia, de romantismul acestei a- 
devărate primăveri a ființei umane 
— este menirea poeților și a artiști
lor să le evoce — vreau să mă refer 
în cele ce urmează la cîteva aspecte 
ale cercetării psiho-pedagogice ale 
acestei vîrste.

Literatura actuală de specialitate — 
din țară și de peste hotare — acor
dă o atenție sporită cunoașterii pe 
baze științifice a problemelor educă
rii adolescenților. La noi în țară a- 
sisfăm, în ultimul timp, Ia o inten
sificare a cercetărilor științifice în a- 
cesf domeniu, unele dintre ele con
cretizate în studii și lucrări intere
sante. Figura adolescentului se întîl- 
nește tot mai adesea și în operele 
literare. După părerea mea însă, stu
diul științific al specificului și parti
cularităților actuale ale acestei pe
rioade de vîrstă a rămas în urma 
acelora care se ocupă de alte eta
pe din viața omului. Este edificator 
în această privință faptul că în rîn- 
dul specialiștilor nu s-a definit încă 
o accepție unitară asupra termenu
lui de „adolescență".

După părerea mea, adolescența co
respunde cu vîrstă școlară mare. Ca
racteristica sa principală este o ac
centuată sete de cunoaștere. în a- 
ceastă perioadă se produce o selec
tare a interesului și preocupărilor in
telectuale, se vădesc înclinațiile pen
tru anumite obiecte de învățămînf, 
pentru unele ramuri ale științei și 
tehnicii, pentru cultură în general. 
Copilul devenit fînăr este preocupat 
de probleme dintre cele mai diverse ; 
el pune accent în tot mai mare mă
sură pe argumentarea logică și ex
plicarea cauzală a fenomenelor. Acum 
se încheagă concepția despre lume 
și viață ca sistem de noțiuni și re
prezentări, principii și norme de con
duită morală. Principiile morale se 
interiorizează și devin motive pu
ternice ale comportării ; ele se trans
formă în convingeri adînci, care de
vin mobiluri în acțiune. în această 
perioadă au loc profunde transfor
mări anafomo-fiziologice, care se in
terferează cu cele pe plan educa
tiv.

Din păcate, în puținele studii care 
s-au realizat pînă în prezent e domi
nantă cercetarea de suprafață a apa
rențelor, vădindu-se prea puțin pre
ocuparea de a pătrunde în intimita
tea fenomenelor psihofiziologice, de 
a se analiza cauzele, legitățile și di
namica lor internă. De altfel, am im
presia că unele probleme așa-zis de
licate, cum ar fi cele privitoare la re
lația dintre fete și băieți la această 
vîrstă, sînt ocolite în loc să fie cer
cetate cu minuțiozitate pentru a pune 
la îndemîna educatorilor și a tineri
lor lucrări de larg interes.

Școala și familia se preocupă 
mult ca Oricînd de orientarea [ 
sională a tinerilor, de îndrumarea lor 
judicioasă spre acel sector al 
fiei materiale sau spirituale care co
respunde cel mai bine cu aptitudi
nile lor. Dar, de cele mai t 
această orientare se realizează em
piric, după inspirație. Or, după cum 
se știe, bunăvoința sau impresiile 
subiective nu sînt suficiente. în me
diul prielnic al societății noastre so
cialiste, idealurile de viață ale ado
lescentului se contopesc organic cu 
țelurile întregului popor. Și, evident, 
trebuie să ajutăm pe 
să-și dobîndească acel 
tafe unde aportul săli 
mare. în acest scop, mi 
fi utilă înființarea unui

rienfare profesională a tineretului, 
care să asigure o colaborare susținută 
între școală și diferite organisme de 
cercetare științifică de specialitate.

La adolescență, mai mult decît în 
oricare altă etapă de viață, raportul 
dintre educator și educat capătă un 
conținut nou datorită sporirii spiritu
lui de independență a acestuia din 
urmă, al afirmării puternice a perso
nalității lui. Totuși, deseori nu se 
ține seama de această realitate și, ca 
urmare, în scris sau prin viu grai, ti
nerilor li se vorbește neconvingăfor. 
Uneori se neglijează experiența de 
viață a adolescentului, bogăția lui 
spirituală în condițiile oferite de so
cietatea socialistă, de realizările știin
ței și tehnicii moderne. Adesea, noi 
cei mai în vîrstă, chiar educatori 
fiind, ne lăsăm copleșiți de propria 
noastră experiență de viață din tre
cut („pe vremea noastră...”) negli- 
jînd realitatea prezentă, noile con
diții și aspirațiile actuale și de viitor 
ale tineretului. Consider cu totul gre
șite și părerile că educația tineretu
lui constituie un proces de influență 
univocă de la adulți la cei tineri. în 
zilele noastre, tineretul devine un 
factor activ pe toate planurile, cu 
o responsabilitate sporită și cu po- 
tențe puternice de influențare. Suba
precierea acestor pofențe ar duce la 
diminuarea eforturilor apreciabile 
desfășurate — sub conducerea parti
dului — în direcția educării în spirit 
socialist a maselor largi ale popu
lației, tineri și vîrstnici.

Prof. Petre BARBULESCU
șef de secție la Institutul 
de științe pedagogice

Deosebit de complexă și de vastă, 
îmbrățișînd o întreagă literatură a- 
flată în plin proces de înnoire și de 
cristalizare, opera lui E. Lovinescu, 
pentru a fi înțeleasă, nu trebuie privi
tă fragmentar, recurgîndu-se în ana
liza ei la scheme simplificatoare, la 
compartimentări rigide. Conștientă de 
acest lucru. Ileana Vrancea între
prinde în monografia pe care i-o 
consacră o analiză nuanțată asupra 
principalelor teorii, atitudini, direcții 
pe care le-a susținut și urmat criti
cul în activitatea sa.

Ocupîndu-se de perioada de for
mație a lui Lovinescu, situată istoric 
în anii polemicii dintre Gherea și 
Maiorescu, autoarea remarcă atracția 
acestuia către impresionismul promo
vat în critică de Emile Faguet, conju
gată cu afilierea sa mai mult for
mală la școala maioresciană. Susți- 
nînd autonomia esteticului, E. Lovi
nescu s-a detașat totuși net de men
torul Junimii, accepfînd determinis
mul social al operei de arfă și ten
dința în literatură ca o problemă ce 
ține implicit de conștiința scriitorului, 
socofind-o neutră însă sub raport 
estetic. Tn monografia sa despre Ma
iorescu, Lovinescu îi va recunoaște 
acestuia o serie de merite, remarcînd 
însă că adevărata critică literară, 
fundamentată științific, va începe la 
noi cu Gherea.

Distanțarea criticului de maiorescia- 
nism apare și mai evidentă în pro
blema culturii și a civilizației, unde 
Lovinescu a împărtășit un punct de 
vedere opus celui afirmat de Maio
rescu 
valoare — 
melor fără 
acest sens 
damenfale, 
juste a concepțiilor 
cial-polifice și estetice susținute de 
Lovinescu — „Istoria civilizației ro
mâne moderne’ — în care vede cu 
drept cuvînt „o manifestare a ideo
logiei liberalismului românesc".

Estetica lovinesciană își află o te
meinică analiză în paginile cărții, 
infirmîndu-se, cu acest prilej, prinfr-o 
demonstrație riguros argumentată, fal
sele opinii care făceau din Lovinescu 
promotorul fervent al „estetismului 
pur". Contesfînd existența unui „tip 
estetic definitiv’, concepîndu-l dim
potrivă „interferat de o mulțime de 
alți factori ideologici, sau chiar eco
nomici’, Lovinescu — influențat în 
acest sens de estetica idealistă a lui 
Croce — nu a considerat ca absolută 
autonomia conceptului estetic, respin- 
gînd chiar ceea ce el însuși a de
numit „abuzul de estetism". Teoria sa 
despre mutația valorilor estetice în 
funcție de condițiile istorice ale 
timpului e o dovadă în acest sens.

Un spațiu însemnat al lucrării este 
destinat evidențierii aspectelor multi
ple care definesc activitatea propriu- 
zisă de critic literar a Iul E. Lovi-

adept al ideologiei conser- 
în cunoscuta teorie a „for- 
fond”. Autoarea insistă în 
asupra unei lucrări tun- 
indispensabilă înțelegerii 

ideologice, so-
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• 19,00 — Telejurnalul 
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desene animate î „GLU- 
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școlari: ȘTIȚI SA VOR
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• Filarmonica de stat ,,G. Enescu" (la sala mică a Palatului
— orele 20) : MUZICA DE CAMERĂ.
• Teatrul de Operă și Balet : CAVALERIA RUSTICANA ș 
PAIAȚE — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURlSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : RE
GELE MOARE — 19, (sala Studio) : PATIMA ROȘIE — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CAZUL OPPENHEIMER
— 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : OMUL CARE 
ȘI-A PIERDUT OMENIA — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : HARAP ALB — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — 16,30, (sala din str. Academiei) : 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PROFE
SORUL DE FRANCEZA — 20.
• Ansamblul artistic al C.C.S. : AȘA SE JOACĂ PE LA NOI
— 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCULUI (premieră) 19,30,

1 CINEMA |
• HAIDUCII : Sala Palatului (seria de bilete 1 670 — orele
19,30, Patria (completare Cabinetul de stampe) — 8; 10;
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Republica — 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 18,45; 21.
® VISCOLUL — cinemascop : Luceafărul (completare Orașul 
care Iubește) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Melodia 
(completare Vîrste) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• OTHELLO : Cinemateca — 10; 12; 14.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : București — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Gloria — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, Flamura — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Orizont
științific nr. 1—2) — 10; 12; 14; 16,30; 18,30; 20,30, Miorița 
(completare Cartiere noi în București) — 9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21, Volga (completare Știință și tehnică) —9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• HAI, FRANȚA 1 : Festival
21, Arta - 10; 12,30;
Cabinetul de stampe),
12; 14415; 16,30; 18,45;
• VIAȚA ÎNCEPE LA

8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
1Ș; 17,30; 20 (la ambele completarea 
Modern (completare Vîrste) — 9,45; 
21.
ORA 8 SEARA : Victoria (completare

literar77
nescu, începută cu primele cronici și 
studii literare și ilustrată apoi, tot mai 
pregnant, în faza maturității, de lu
crările sale cele mai reprezentative. 
Analizînd minuțios aceste aspecte, 
concentrîndu-se poate prea insistent 
asupra unor detalii, autoarea nu reu
șește să sistematizeze suficient aceste 
elemente înfr-o 
care să reiasă 
și însemnătatea reală ale criticii lovi- 
nesciene, locul 
cupă opera sa în istoria literaturii 
noastre.

Demonstrînd netemeinicia unor pre
judecăți acreditate în trecut, con
form cărora criticul ar fi fost susți
nătorul activ al ermetismului și de
cadentismului, autoarea arată că con
cepțiile lui E. Lovinescu în această 
direcție s-au aflat, în majoritatea ca
zurilor, în consonanță cu procesul fi
resc de evoluție a literaturii noastre 
naționale și înfr-un vădit dezacord 
cu exagerările moderniste. Lucrările 
sale cele mai importante certifică 
astfel faptul că Lovinescu s-a în
dreptat către valorile autentice ale 
poeziei și prozei noastre.

Conceput cam eterogen, ultimul ca
pitol al lucrării include o analiză sub
stanțială a artei portretistice și a sti
lului criticii lovinesciene. Analiza nu 
este extinsă, din păcate, și asupra 
contribuției aduse de Lovinescu la 
înnoirea terminologiei criticii literare 
românești.

în final, autoarea încearcă să con
tureze, mai mult prin folosirea izvoa
relor informative decît cu mijloace 
proprii, profilul moral și spiritual al 
neobositului animator al „Sburătoru- 
lui’ — cenaclu care a găzduit și sti
mulat activitatea celor mai prj* i- 
nenți scriitori ai epocii.

Lucrarea are nu numai meritul de 
a ne furniza un vast și concludent 
material informativ privind activitatea 
de critic literar a lui Lovinescu, dar 
și acela de a oferi interpretări Ju
dicioase asupra unor aspecte impor
tante ale criticii lovinesciene, care au 
fost ignorate uneori în trecut, sau 
examinate unilateral. De aici decurg 
și unele dificultăți pe care autoarea 
nu a reușit să le învingă întotdeauna. 
Preocupată să reproducă cît mai des 
și de multe ori „in exfenso" — în 
sprijinul afirmațiilor emise — păre
rile criticului, autoarea îngreunează 
expunerea, astfel încît partea de a- 
naliză și aprecierile personale se 
pierd uneori în țesătura complicată a 
citatelor.

Lucrarea Ilenei Vrancea își de
monstrează cu prisosință utilitatea, 

' constituind un îndreptar prețios, ne
cesar cunoașterii juste, multilaterale, 
a operei și activității aceluia care a 
fost — cum pe bună dreptate se a- 
firmă în volum — „primul mare artist 
al criticii literare române'.

sinteză sugestivă, din 
cu claritate meritele

și rolul pe care îl o-

Adrian ANGHELESCJ

VIZIUNE
Brâncuși, da la Faculta
tea de limbă și litera
tură română • 20,00 — 
Filmul : „Vinătoarea de 
balene" • 20,20 — VA- 
RIETĂȚI pe peliculă 
• 20,40 — Telecronica 
economică. Dialog Hu
nedoara —4 Reșița pe

tema îmbunătățirii cali
tății oțelului • 21,05 — 
Film : „BANDA", pro
ducție a studiourilor 
poloneze • 22,35 — Te
lejurnalul de noapte • 
22,45 — Buletinul me
teorologic.

Orașul care iubește) — 10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Grivița 
(completare Vîrste) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
• ULTIMUL TREN DIN GUN HILL : Central (completare 
Cartiere noi în București) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• PROCESUL DE LA NURNBERG — ambele serii : Lumina 
— 9,15; 12,45; 16,30; 20,15.
• TOM JONES : Union — 15,15; 18; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• FIEI ÎNARIPATUL : Doina (completare Pasiuni) — 11,3(3, 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• DOI — cinemascop — STÎNGACIUL : Timpuri Noi — 10— 
21 în continuare.
• SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA : Ciulești (com
pletare Geologii) — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
• CHEILE CERULUI : Feroviar — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,45, Flacăra — 15,30; 18; 20,30 (la ambele completarea
Orizont științific nr. 1—2).
• BARCAGIUL — cinemascop : Înfrățirea intre popoare 
(completare Energia) — 10; 15,30; 18; 20,30, Moșilor (com
pletare Cabinetul de stampe) — 111 15,30; 18; 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cinemascop : Excelsior — 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, Tomis — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30 (la ambele completarea Orașul care iubește), Rahova 
(completare Plasma) — 15,30; 18; 20,30.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop : Dacia — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, Drumul Sării — 15,30; 17,45; 20 
(la ambele completarea Un bloc neobișnuit).
• ANI CLOCOTITORI : Buzești (completare Politețe) — 15.
• TUDOR — cinemascop (ambele serii) : Buzești — 17,45.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : Crîngași (com
pletare Rășinari).
• FINALA BUCLUCAȘĂ : Bucegi (completare Vîrste) — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• VANINA VANINI: Unirea — 16; 18,15; 20,30.
• CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR: Vitan 
(completare Cocenel) — 15,30; 18; 20,30.
• LUMINA VERDE — cinemascop : Munca (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în regiunea Banat) — 
16; 20,30.
• BEATA : Popular (completare Pîrvu Mutu-Zugravul) — 16: 
18,15; 20,30.
• NU PLÎNGE, PETER I — cinemascop : Aurora (completare 
Orașul care iubește) — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30.
• TRANZIT — cinemascop : Cosmos (completare Secretul 
trecutului) — 16; 18; 20, Progresul (completare Geologii) — 
15,30; 18; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ — cinema
scop : Viitorul — 15; 17; 19; 21.
• PROCESUL ALB — cinemascop: Colentina — 15, 17 45: 
20,30.
• WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Floreasca (com
pletare Lucrările primei consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DESENE SECRETE : Lira (completare Cu acul șl ața) — 
16; 18,15: 20,30.
• RĂSCOALA — cinemascop : Munca — 18,15, Ferentari 
(completare Tîrgurl și iarmaroace) — 15,30; 18; 20,30, Pacea 
(completare Țara Hațegului) — 15,30; 18; 20,30.
• WINNETOU: Cotroceni (completare Cu acul și ața) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
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Sosirea delegației 
Marii Adunări Naționale 

a Turciei
La invitația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, luni a sosit în Capitală o 
delegație a Marii Adunări Națio
nale a Turciei, condusă de Ferruh 
Bozbeyli, președintele Medjilisului.

Din delegație fac parte Omer Fa- 
ruk Kînayturk, senator, Musa Kâ- 
zîm Coșkun, deputat, secretarul 
Comisiei comerciale a Medjilisului, 
Osman Zeki Efeoglu, deputat, 
membru în Comisia de Turism și 
Informații a Medjilisului, Cevat 
Onder, deputat, membru în Comi
sia de industrie a Medjilisului, Se
dat Akay, membru în Comisia de 
energie și resurse naturale a Med
jilisului, președintele Comisiei a- 
gricole, Osman Alișiroglu, senator, 
Huseyin Avni Akîn, deputat, Ibra
him Sîtkî Hatipoglu, deputat, 
membru în Comisia de cenzori

Primirea
la Marea Adunare Națională

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a primit 
luni după-amiază delegația Marii 
Adunări Naționale a Turciei, în 
frunte cu Ferruh Bozbeyli, preșe
dintele Medjilisului.

La întrevedere, care a decurs 
Intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte acad. Ștefan Nicolau, Gheor- 
ghe Necula, Maria Groza, vicepre

Cronica zilei
PRIMIRE LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNE

Luni, 25 aprilie, ministrul aface
rilor externe, Corneliu Mănescu, 
a ’•rimit în audiență pe Robert 
II ,'t, în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor sale de acre
ditare, în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Libanului în Republica Socialistă 
România.

★
Răspunzînd invitației ambasado

rului Izraelului la București, Zvi 
Ayalon, reprezentanți ai vieții pu
blice și culturale au luat parte la 
recepția oferită cu prilejul sărbă
torii naționale a Izraelului, precum 
și cu ocazia plecării sale definitive 
din România. Printre invitați se 
aflau Ion Baicu, ministrul trans
porturilor auto, navale și aeriene, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Valen
tin Steriopol, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al Institu

A «pârul „Lupta de clasă" nr 41966
Numărul pe luna aprilie al revis

te, „Lupta de clasă" cuprinde arti
colele : 96 de ani de la nașterea Iui 
V. I. Lenin de GHEORGHE VASI- 
LICHI, Aspecte ale reproducției lăr
gite a lorței de muncă în România, 
de ADRIAN MÎRZA, Educația ca 
obiect de cercetare sociologică de 
FLORIAN GEORGESCU, O muncă 
de inaltă răspundere de DUMITRU 
IVANOVICI, Tineretul șl etica știin
ței de V. SAHLEANU, „Tradiționa
lism" și „evoluție" in sociologia 
burgheză românească de Z. OR- 
NEA, Izvoare de lumină pe Argeș, 
de ION MITRAN.

Revista mai publică materialele : 
Cercetarea științifică in invăță- 
mintul superior economic de MA
RIN LUPU, Raportul dintre cerceta

în turneul de șah
Partidele din cea de-a doua run

dă a turneului internațional de șah 
de la București s-au soldat cu ur
mătoarele rezultate : Minici—Kava- 
lek 1—0 ; Korcinoi—Soos 1—0 ; 
Ghițescu—-Partoș 0—1; Gheorghiu— 
Pavlov 1—0; Ciocîltea—Neamțu 
1—0. Au fost întrerupte partidele 
Matulovici—Kolarov și Bednarski—

Sesiunea Comitetului internațional olimpic
La Roma s-a deschis duminică în- 

tr-un cadru festiv cea de-a 64-a se
siune a Comitetului internațional o- 
limpic. La Teatrul de operă a avut 
loc o adunare în cadrul căreia au 
luat cuvîntul primul ministru italian, 
Aldo Moro, președintele Comitetului 
internațional olimpic, A. Brundage și 
președintele Comitetului olimpic ita
lian, G. Onești. 

pentru finanțe a Medjilisului, Hu
seyin Balan, deputat, membru în 
Comisia lucrărilor publice și în 
cea de energie și resurse naturale 
a Medjilisului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
delegația a fost întîmpinată de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, acad. Ștefan 
Nicolau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Pas, președintele 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, funcționari superiori ai 
M.A.N. și ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost de față Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București, și membri ai ambasadei.

ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, prof, 
dr. Traian Ionașcu, Vasile Mate- 
escu, acad. Ștefan Milcu, președinți 
ai unor comisii permanente și alți 
deputați.

A fost de față Semsettin Arif 
Mardin, ambasadorul Turciei la 
București. (Agerpres) 

tului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea. Au luat 
parte șefi de misiuni diplomatice 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★
în zilele de 23 și 24 aprilie, to

varășii Petru Enache, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., Mircea Ange- 
lescu și Iosif Walter, secretari ai 
C.C. al U.T.C., și alți membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., au parti
cipat la o întîlnire prietenească, în 
regiunea Ruse, cu tovarășii Gheor- 
ghi Atanasov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.D., Ani Spanceva și To
dor Tonev, secretari ai C.C. al 
U.T.C.D., membri ai Biroului și ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.D., cu ac
tiviști ai Comitetului regional Ruse 
al U.T.C.D. Cu acest prilej au fost 
vizitate orașul și regiunea Ruse, 
cooperativa agricolă de producție 
„Satul nou", s-a făcut o excursie 
pe Dunăre.

Vizita în R. P. Bulgaria s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească. (Agerpres) 

re și proiectare in uzină de GHEOR
GHE ZAMFIR, Perspective ale cer
cetării științifice in zootehnie de 
VASILE HERDEA, Fundamental și 
aplicativ in cercetarea neurologică 
de A. KREINDLER, V. VOICULESCU 
— la rubrica „Știința și cerințele 
practicii". Ritm inalt de lucru pe 
șantierele de construcții de GHEOR
GHE MARINESCU, Cum poate in
dustria materialelor de instalații să 
progreseze mai rapid ? de PETRE 
TERZI, Păreri asupra predării geo
grafiei In școală de GRÎGORE PO- 
SEA — la rubrica „Puncte de ve
dere” . Exportul de capital de 
ALEXANDRU ZAMFIR — la rubrica 
„Documentar"; Negrul In societa
tea americană de PETRE NIȚA — 
la rubrica „Bibliografie".

Va ciștiga Petrosian 
partida a 7-a?

Meciul pentru titlul mondial de 
șah dintre Tigran Petrosian și Bo
ris Spasski a continuat ieri cu 
disputarea partidei a 7-a care a 
fost întreruptă după 41 de mutări 
în următoarea poziție: Alb (Spasski) 
Rfl, Ddl, Td2. Tel, pioni la a5, b4, 
c3, d5, f3. Negru (Petrosian): Rb8, 
Dd6, Th8, Cf6, pioni la a6, b5, c4, 
e4. f4, g3.

Partida va fi reluată astăzi. Sco
rul este deocamdată egal: 3—3. Co
mentatorul agenției TASS apre
ciază că Petrosian are șanse de a 
cîștiga partida a 7-a.

de la București
Garcia. Gheorghiu a cîștigat parti
da întreruptă la bulgarul Kolarov 
și împarte primul loc în clasament 
cu marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi, avînd fiecare cîte 2 puncte.

Astăzi, cu începere de la ora 
16,30, se desfășoară runda a 3-a.

(Agerpres)

Duminică după-amiază, președintele 
Republicii italiene, Giuseppe Sara- 
gat, a primit pe participanții la se
siune în cinstea cărora a oferit o re
cepție la Palatul Ouirinale. Din par
tea României participă, la actuala se
siune, Al. Șiperco, membru al Comi
tetului Internațional olimpic.

ACTUALITATEA

în regiunea lași
Creații artistice

în cinstea celei de-a 45-a aniver
sări a creării P.C.R., scriitori, com
pozitori, artiști plastici și alți crea
tori de artă din regiunea lași lu
crează la o serie de compoziții pe 
teme inspirate din trecutul de luptă 
al partidului, al clasei muncitoare, 
al luptei pentru construcția socialis
mului în țara noastră. Casa regio
nală a creației populare a dat la 
tipar o plachetă intitulată „înăl
țimi", cuprinzînd poezii, proză și re
portaje literare, adunate de la 
scriitori și de la membrii cenacluri
lor literare, precum și o culegere de 
cînfece ale compozitorilor ieșeni.

Artiștii plastici au pregătit și el 
numeroase picturi, sculpturi, grafică, 
afișe etc., care vor fi expuse în 
curînd la sala „Victoria” din lași. 
La această expoziție vor participa 
cu lucrări și artiști plastici din re
giunile Bacău și Suceava.

Oficiu pentru 
construirea locuințelor 
proprietate personala

Printr-o decizie a Comitetului 
executiv al Sfatului popular regio
nal lași, recent a luat ființă Oficiul 
regional pentru construirea locuin
țelor proprietate personală. Acest 
oficiu, sprijinit și îndrumat direct 
de către comitetul executiv și 
D.S.A.P.C. lași, a trecut la studierea 
condițiilor de amplasare a blocuri
lor și vilelor pe terenurile sfaturi
lor populare. Numeroși cetățeni au 
și depus cereri pentru construirea 
de locuințe proprietate personală.

Construcții universitare
în apropierea Institutului agrono

mic din lași se află în construcție 
mai multe clădiri destinate facul

PLENARA CONSILIULUI
NAȚIONAL AL FEMEILOR

Intre 23-25 Iunie va avea loc Conferința națională 
a femeilor din țara noastră

în ziua de 25 aprilie a avut loc 
plenara Consiliului National al Fe
meilor din Republica Socialistă 
România.

Plenara a hotărît convocarea 
conferinței naționale a femeilor din 
Republica Socialistă România pen
tru zilele de 23—25 iunie cu urmă
toarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România cu privire la activi
tatea desfășurată de la ultima con
ferință națională și sarcinile ce re
vin mișcării de femei în lumina 
hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

2. Raportul Comisiei de cenzori.
3. Propuneri de îmbunătățire a 

normelor de organizare și funcțio
nare a comitetelor și comisiilor fe
meilor.

DIN PROGRAMUL SĂPTĂMlNII
VOLEI: Rapid - 
Ț.S.K.A. Moscova
A doua întîlniie dintre echipele 

Rapid București și Ț.S.K.A. Mos
cova, contînd pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni' la 
volei masculin, este programată 
vineri în sala „Floreasca" din 
Capitală, de la ora 18. Reamintim 
că în prima confruntare, desfășu
rată la Moscova, rapidlștii au 
cîștigat cu scorul de 3—2.

Partida de vineri va fi televi
zată în întregime.

Foști cicliști internaționali 
in întrecere .

Competiția de ciclism rezervată 
foștilor internaționali (în vîrstă de 
peste 38 de ani) s-a disputat du
minică pe șoseaua Brașov — Rîș- 
nov, in organizarea clubului spor
tiv „Dezrobirea" din localitate. 
Cursa, desfășurată pe distanța de 
20 km, a revenit lui Gh. Dumi- 
trescu-Brutaru (Voința) cu timpul 
de 40’01”. El i-a întrecut la sprint 
pe I. Gociman (Steaua) și Marin 
Niculescu (Olimpia).

Fază din meciul Dinamo—Ra
pid, derbiul campionatului fe
minin de volei, Ciștigat de di- 

namovlste cu 3—0 

tății de medicină veterinară. Con
structorii au și înălțat „la roșu’ cele 
3 corpuri de clădire pentru clinicile 
veterinare ; pavilionul de chirurgie 
veterinară și cel de boli interne, o 
biobază pentru animalele mici, pe 
care se vor face experimentări, 
centrala termică și altele. Aceste 
obiective urmează a fi date în fo
losință odată cu deschiderea anu
lui de învățămînt universitar 1966— 
1967. Paralel cu aceste construcții 
vor fi începute și cele prevăzute a 
fi date în exploatare anul viitor. 
Este vorba de un pavilion cu par
ter și cinci etaje pentru catedra de 
anatomie, un amfiteatru cu 300 de 
locuri și un hol de legătură între 
toate pavilioanele de spitalizare a 
animalelor.

La Institutul agronomic se va 
construi cea de-a 4-a latură a clă
dirii, unde va funcționa catedra de 
mecanizare a agriculturii.

BahSuiul în etapa I
S-a încheiat prima etapă a lucră

rilor de regularizare a rîului Bahlui. 
în acest fel noile obiective indus
triale ale lașului, precum și apro
ximativ 4 500 de hectare de tere
nuri agricole, sînf puse la adăpost 
de eventualele inundații. S-au creat 
condiții ca circa 1 300 hectare teren 
să poată fi irigate.

Specialiștii de la Direcția de gos
podărire a apelor Șiret—Prut se pre
gătesc pentru realizarea altor obiec
tive prevăzute în etapa a doua a 
acestor lucrări : crearea de noi 
lacuri de acumulare pe rîul Bahlui 
(în dreptul comunei Podul lloaiei și 
la Pîrcovaci, lîngă Hîrlău), conti
nuarea lucrărilor de regularizare a 
acestui rîu în aval și amonte de 
lași etc. Cînd lucrările vor fi gata, 
alte 1 500 de hectare vor fi ferite 
de inundații și se vor putea iriga cu 
apă acumulată în lacurile create a- 
proximativ 1 000 de hectare.

Manole CORCACI 
coresp. „Scînteii"

4. Alegerea Consiliului Național 
al Femeilor din Republica Socia
listă România și a Comisiei de 
cenzori.

(Agerpres)

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 27, 

28 și 29 aprilie a.c. în țară : Vremea 
ușor instabilă, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi locale mai ales 
sub formă de avțrse. Vînt potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată din 
sectorul vestic. Temperatura în scă
dere ușoară mai ales în nord-vestul 
țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 3—13 grade iar maxi
mele între 15—25 grade. în București: 
Vreme ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros mai ales după amiază, 
cînd devine favorabilă ploii. Vînt po
trivit din vest. Temperatura ușor va
riabilă.

FOTBAL: Steaua — 
Vasco da Gama

Formația braziliană de fotbal 
Vasco da Gama, din Rio de Ja
neiro, își începe turneul prin Eu
ropa cu un joc în țara noastră. 
Duminică, pe stadionul „Republi
cii" din București, fotbaliștii bra
zilieni vor evolua la lumina re
flectoarelor în compania echipei 
Steaua. Meciul va începe la ora 
19,30. în deschidere, de la ora 
18, se vor întîlni echipele școlilor 
sportive de elevi din București 
(nr. 2) și Tîrnovo (Bulgaria).

[Populația —
zălog

înaintea reluării tratativelor 

anglo-spaniole cu privire la Gibraltar
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Intre Londra și Ma
drid vor avea loc a- 
propiate negocieri cu 
privire la Gibraltar. 
Ziarul „NEW YORK 
TIMES" relatează :

„Priveliștea asupra 
stîncii este înnegurată 
în primăvara aceasta. 
Și mai cu seamă pen
tru cei 25 000 de locui
tori ai Gibraltarului, a 
căror soartă va fi dis
cutată în cadrul nego
cierilor dintre Anglia 
și Spania ce vor avea 
loc la Londra începînd 
de la 18 mai și la 
care locuitorii coloniei 
nu vor avea, practic, 
nici un cuvînt de spus.

Ceea ce-i supără 
cel mai mult pe lo
cuitorii Gibraltarului, 
care se află de 18 
luni sub restricțiile de 
graniță ale Spaniei, 
este faptul că Anglia 
va putea merge prea 
departe cu concesiile 
față de Madrid, sacri- 
ficînd prin aceasta 
interesele lor politice 
și economice. Popu
lația de aici este foar
te îngrijorată de apro
piatele negocieri.

Recent, o personali
tate de frunte din Gi
braltar a spus : «Sîn- 
tem, pur și simplu, un 
zălog al politicii a 
două puteri — Anglia

și Spania». «Nu avem 
arme și nu avem 
nici o carte de jucat. 
Sîntem la discreția 
Angliei. Este cea mai 
neplăcută situație». 
Primul ministru Joshua 
Hassan și liderul mi
norității din cadrul 
coaliției guvernamen
tale din Gibraltar vor 
pleca la 3 mai la Lon
dra pentru discuții cu 
cabinetul britanic îna
intea negocierilor din
tre ministrul de exter
ne englez Stewart și 
ministrul de externe 
spaniol Castiella.

Locuitorii Gibralta- 
rului doresc să-și pro
tejeze interesele eco
nomice — situația Gi
braltarului ca centru 
turistic și zonă a 
schimbului liber.

Deși Anglia și Spa
nia vor începe discu
țiile de pe poziții evi
dent opuse — Anglia 
refuzînd să cedeze su
veranitatea și Spania 
cerînd-o din motive 
istorice și geografice 
— aici există optimiști 
care speră să se în
cheie totuși un com
promis. Chiar cei care 
favorizează compro
misul cred că conce
siile ar fi mult mai 
concrete în ce privește
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90 de ani de la răscoala 
populară din Bulgaria
Anul acesta Bulgaria socialistă 

va sărbători cea de-a 90-a aniver
sare a răscoalei din aprilie. Aceas
ta a fost declarată la 21 aprilie 
(stil vechi) 1876, în orașele Peru- 
șitița și Panaghiuriște în sunetele 
solemne ale clopotelor bisericilor 
și bucuria de nedescris a popu
lației bulgare. Scopul răscoalei a 
fost doborîrea jugului străin care 
dura de cinci secole, cucerirea li
bertății și independenței naționale 
a Bulgariei.

Mișcarea de eliberare națională 
din Bulgaria, la fel ca și în cele
lalte țări balcanice aflate sub stă- 
pînire otomană, a apărut și s-a 
dezvoltat în mod firesc, fiind o con
secință a apariției și dezvoltării 
noului mod de producție capitalist 
și a relațiilor capitaliste din sînul 
sistemului militar-feudal descom
pus, statornicit și susținut de către 
clasa feudală dominantă turcă.

După cucerirea ei de către sul
tan, Bulgaria a fost cel mai intens 
colonizată cu populație turcă. Din 
cauza apropierii de capitala de 
atunci a imperiului otoman — Con- 
stantinopole, poporul bulgar sim
țea cel mai mult despotismul sulta
nilor, discriminarea națională și re
ligioasă a cuceritorilor. Transfor
mată în provincie internă a impe
riului otoman, Bulgaria a fost timp 
de patru secole aproape complet 
izolată de restul lumii civilizate.

Din cauza acestor condiții din 
cale afară de grele, dezvoltarea 
social-economică a Bulgariei se 
făcea în mod extrem de lent și chi
nuitor, iar formarea națiunii bulga
re și eforturile ei pentru indepen
dență întîmpinau uriașe dificultăți.

Mișcarea de eliberare națională 
bulgară a început în a doua ju
mătate a secolului al XVIII-lea. 
Dar abia în al doilea pătrar al se
colului al XIX-lea poporul bulgar a 
găsit în el forța de a începe lupta 
pentru făurirea unei culturi națio
nale, moderne, pentru indepen
dență.

începuturile mișcării organizate 
de eliberare națională în Bulgaria 
sînt legate de numele lui Gh. S. 
Racovskl, născut în orașul Kotel, în 
anul 1821. Racovski a fost un în
flăcărat patriot, revoluționar și 
democrat. Prin activitatea sa revo
luționară și propaganda înfocată 
a ideilor revoluționare, el s-a ridi
cat ca un conducător al tineretului 
bulgar, care îl numea „Garibaldi 
al Bulgariei". Racovski a fost adep
tul așa-zisei tactici a cetelor : or
ganizarea de detașamente bulgare 
armate în țările vecine libere și 
prietene și trimiterea lor în Bulga
ria pentru a ridica poporul la răs
coală. în spiritul acestei tactici, 
discipolii săi au organizat în Ro
mânia în anii 1867 și 1868, cîteva 
cete înarmate care au trecut în 
Bulgaria. Cea mai mare a fost 
ceata lui Hadji Dimităr și Ștefan 
Karagea, care au luptat vitejește, 
lăsînd o deosebită impresie atît în 
țară cît și în rîndul lumii de din
colo de hotare.

După moartea lui Racovski, în 
anul 1867, ideologi și conducători 
principali ai mișcării național-re- 

populația stîncii, dacă 
Spania ar renunța în
tre timp la unele din
tre restricțiile de fron
tieră.

încetinirea traficu
lui din și spre Gibral
tar continuă. La gra
nița cu Spania, la 
Lineo trec numai trei 
mașini pe oră și aces
tea doar în cele 14 
ore jumătate în care 
frontiera este deschi
să. Argumentul spa
niol cu privire Ia res
tricții este acela că 
tratatul de la Utrecht, 
prin care Gibraltarul 
a fost cedat Angliei, 
nu prevede comunica
țiile pe uscat între 
stîncă și Spania.

în timp ce Adunarea 
Generală a Națiunilor 
Unite a cerut nego
cieri, mulți locuitori 
din Gibraltar cred că 
Anglia nu ar fi căzut 
de acord să negocie
ze dacă nu s-ar fi im
pus restricții și dacă, 
poate, nu ar fi insistat 
și Statele Unite. Aici 
este larg răspîndită 
părerea că Washing
tonul, pe care îl in
teresează atitudinea 
Spaniei în cadrul sis
temului militar vest- 
european, a împins 
Anglia spre negocieri".

Acad. Dlmitar 
Konstantinov KOSEV 

Rector al Universității 
„Kliment Ohridski" Sofia

voluționare au devenit Vasil Lev
ski, Hristo Botev și Liuben Karave- 
lov. Urmînd învățătura revoluționa
ră a lui Racovski, ei au înălțat 
gîndirea revoluționar-democratică 
și mișcarea național-revoluționară 
din Bulgaria pe o treaptă supe
rioară.

Cotitura cea mal importantă în 
dezvoltarea mișcării național-revo- 
luționare bulgare a făcut-o Vasil 
Levski. El a fost un mare revolu
ționar și neîntrecut organizator al 
maselor populare și al revoluției, 
în anul 1870 Levski a trecut din 
România în Bulgaria și a început 
să lucreze la înființarea organiza
ției revoluționare interne, a cărei 
rețea a acoperit în scurt timp în
treaga țară. Pe bună dreptate el a 
fost numit apostol al libertății bul
gare. Prinderea prin trădare și 
spînzurarea lui în anul 1873 a con
stituit o lovitură grea pentru miș
carea revoluționară.

în anii 1875—1876 teritoriile bal
canice ale imperiului otoman au 
fost cuprinse de avînt revoluționar. 
Criza imperiului se adîncea, iar si
tuația lui internațională se înrăută
țise foarte mult. în anul 1875 a iz
bucnit răscoala și în regiunea Sta- 
ra Zagora din Bulgaria. Toate 
acestea îl îndemnau pe Hristo Bo
tev și pe tovarășii săi de luptă să 
se grăbească cu proclamarea răs
coalei generale din Bulgaria.

La sfîrșitul anului 1875, conducă
torii mișcării național-revoluționare 
s-au întrunit la Giurgiu și au ela
borat un plan general al răscoalei.

Poporul frate român a acordat un 
uriaș ajutor moral revoluției națio- 
nal-democrate bulgare. Poporul ro
mân, care năzuia spre realizarea 
deplinei sale independențe națio
nale, simpatiza profund cauza eli
beratoare a patrioților bulgari. în 
România ei au găsit adăpost și 
sprijin, pe teritoriul ei editau ziare 
revoluționare și le trimiteau în 
Bulgaria ; în capitala României — 
București, a luat ființă în 1872 Co
mitetul revoluționar central bulgar, 
în frunte cu Liuben Karavelov.

în luna aprilie 1876 reprezentan
ții comitetelor revoluționare au fost 
convocați în locul numit „Oboriște" 
de lîngă Panaghiuriște. Acolo s-a 
hotărît ca răscoala să înceapă în 
ziua de 1 mai (stil vechi). Condu
cător principal al răscoalei a fost 
desemnat Gheorghi Bencovski. Ho- 
tărîrea de la „Oboriște" a fost însă 
dezvăluită autorităților turcești și 
întrucît acestea au încercat să 
aresteze pe conducători, răscoala 
a fost proclamată înainte de ziua 
stabilită, și anume la 21 aprilie 
(stil vechi).

Răscoala a cuprins sute de sate 
și un însemnat număr de orașe din 
Tracia și Bulgaria de nord. Răscu- 
lații și conducătorii lor au dat do

TELEGRAME EXTERNE
R, P, POLONĂ

Manifestări consacrate 
luptătorilor antifasciști

VARȘOVIA 35. — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță. 
transmite: Cu prilejul săptămînii 
internaționale a solidarității cu 
mișcarea de rezistență, la Oswie- 
cim-Brzezinka și Sztutowo (voie
vodatul Gdansk) au avut loc mari 
manifestări populare pentru a 
cinsti memoria celor exterminați în 
lagărele de concentrare hitleriste 
din aceste localități. Au participat 
foști deținuți ai acestor lagăre din 
țară și din străinătate.

La Sztutowo a luat cuvîntul Ze
non Kliszko, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

In cadrul acestei manifestări a 
fost pusă piatra fundamentală a 
Monumentului luptătorilor și mar
tirilor, care urmează să fie dezve
lit la 1 septembrie 1967.

La Oswlecim-Brzezinka, unde au 
participat reprezentanți din întrea
ga țară, a luat cuvîntul Eugeniusz 
Szyr, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

PARIS Ziua națională 
a deportaților

PARIS 25.— Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Cu prilejul Zilei naționale a depor- 
taților, în întreaga Franță au avut 
loc numeroase ceremonii come
morative în amintirea deporta
ților victime ale nazismului. La 
Paris, foștii deportați și luptători 
din Rezistență au depus coroane la 
Mont Valerien, la Memorialul 
Franței, la Memorialul martirului 
evreu necunoscut, la Camps de Tir 
de la Issy Ies Moulineux — unde în 
1944 au fost împușcați de fasciști 
158 de luptători din Rezistență.

Ultima manifestare s-a desfășu
rat la Arcul de Triumf din Paris, 
unde delegați ai supraviețuitorilor 
din lagărele de deportare au rea
prins flacăra veșnică de la Mor- 
mîntul soldatului necunoscut.

vadă de mare eroism. Locuitorii 
din Panaghiuriște luptau în mijlo
cul flăcărilor orașului, incendiat de 
artileria dușmană La Peruștița, ul
timii apărători ai acestei mari lo
calități s-au adăpostit în curtea bi
sericii, unde au rezistat cu înver
șunare pînă la ultima picătură de 
sînge. Un mare detașament de 
răsculați, înconjurat de oastea 
inamică în mînăstirea Drianovo, s-a 
apărat eroic timp de 9 zile, în ciu
da greului bombardament de arti
lerie. In orașul Bratzigovo, pe vîr- 
ful Eledjik și în multe alte locali
tăți, precum și în munți, răsculații 
au dat dovadă de eroism de masă.

Ultimul act al răscoalei din apri
lie a fost fapta eroică a cetei de 
răsculați conduși de Hristo Botev, 
care a fost organizată în România 
și a trecut în Bulgaria, cucerind 
vaporul austriac „Radețki". După 
lupte grele duse în munți, în jurul 
orașului Vrața, ceata a fost distru
să. Acolo a pierit eroic marele 
poet al revoluției național-demo- 
cratice bulgare, Hristo Botev.

Răscoala a fost înăbușită cu săl
băticie cruntă de armatele regulate 
și neregulate ale inamicului. După 
părerile obiective ale observatori
lor străini, circa 30 000 bărbați, fe
mei și copii au fost uciși, multe alte 
mii — deportați în robie și sute de 
sate incendiate.

Una din cauzele insuccesului 
răscoalei a fost trădarea din par
tea burgheziei bulgare. Forța care 
a impulsionat revoluția națională 
o reprezentau țăranii, meseriașii și 
celelalte mase muncitoare de la 
orașe în frunte cu intelectualitatea 
populară.

Răscoala din aprilie, cu toată în- 
frîngerea suferită, a jucat un rol 
important în eliberarea Bulgariei. 
Suferințele n-au înfrînt spiritul de 
luptă al maselor populare. Tinerii 
revoluționari care au supraviețuit 
furtunii sîngeroase declarau că vor 
continua lupta și nu vor lăsa în li
niște imperiul sultanilor pînă ce nu 
vor cuceri libertatea și Independen
ța patriei lor. Răscoala a strîns și 
mai mult rîndurile tinerei națiuni 
bulgare, dîndu-i mai multă energie.

Răscoala din aprilie a zdrunci
nat din temelii sistemul feudal des
potic străin aflat în descompunere 
în Bulgaria. Poporul bulgar nu mai 
putea să se împace cu o autorita
te care înecase țara în rîuri de 
sînge și foc. întreaga lume civili
zată și democrată a condamnat 
sălbăticiile feudalilor turci, expri- 
mîndu-și simpatia față de poporul 
bulgar. Astfel, răscoala din aprilie 
a pregătit în mare măsură condi
țiile pentru eliberarea Bulgariei.

Patriotismul înflăcărat și eroismul 
maselor manifestate în timpul răs
coalei au fost preluate, continuate 
și realizate în condiții istorice noi, 
de clasa muncitoare bulgară sub 
conducerea partidului ei comunist. 
Nu întîmplător în timpul celui de-al 
doilea război mondial detașamen
tele de partizani, organizate și con
duse de P.C. Bulgar, purtau numele 
lui Hristo Botev, Gheorghi Ben
covski și ale altor eroi glorioși ai 
răscoalei din aprilie.
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O 0 impunătoare 
demonstrație 
pentru pace
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din New York

Lucrările Comisiei
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NOTE

EROILOR ANTIFASCIȘTI
ROMA

Poporul italian a 
sărbătorit la 25 apri
lie o dată glorioasă 
din istoria patriei 
sale : cea de-a 21-a a- 
niversare a victoriei 
insurecției armate a 
forțelor democratice 
și antifasciste, care 
a dus la libertatea și 
independența Ita
liei.

In sute și sute de 
localități, din nord 
și ptnă în cîmpiile 
sudului, pe locurile 
unde luptătorii din 
Rezistență au dat gre
le jertfe de sînge îm
potriva cotropitorilor 
hitleriști și a trădăto
rilor fasciști, au fost 
evocate faptele de 
arme ale brigăzilor 
garibaldiene de par
tizani, în rîndurile 
cărora au acționat 
comuniști și socialiști, 
catolici și laici, însu
flețiți de aceleași mă
rețe idealuri de li
bertate. Cununile de 
lauri așezate la pie- 
destalurile monumen
telor ridicate în me
moria celor căzuți în 
greaua încleștare cu 
dușmanul, dezvălui
rea unor plăci come
morative în marmura

cărora sînt încrustate 
spre cinstire nu
mele partizanilor, 
mari adunări și de
monstrații au întregit 
cadrul sărbătoresc al 
acestei zile.

La Napoli, oraș in
trat în istorie prin 
cele patru zile ale re
zistenței armate, cînd 
pe baricade au rezis
tat eroic tineri și 
vîrstnici, zeci de mii 
de oameni au partici
pat la marea întruni
re din Piăzza 
cipe Amedeo, 
mul ministru 
a așezat aci 
dinții piatră la mo
numentul realizat de 
sculptorul Mazzacu- 
rati, menit să eterni
zeze memoria napo- 
litanilor care și-au 
jertfit viața pentru 
libertatea patriei lor.

La Bologna au ve
nit, cu prilejul acor
dării numelui de 
Belluno unei piețe 
din oraș, foști parti
zani beilunezi, așeza
re distinsă cu medalia 
de aur a Rezistenței. 
Ei au purtat steagu
rile de luptă pe fal
durile cărora au prins 
decorațiile, simbol al 
vitejiei și victoriilor 
repurtate în lupta 
armată de muncitori, 
țărani și intelectuali.

La Alessandria și 
Milano s-au desfășu-

Prin- 
Pri-

Moto 
cea

rat impresionante în- 
tîlniri ale 
combatanți, 
Grugliasco, orășelul 
martir din vecinăta
tea Torinului, unde 
hitleriștii au secerat 
cu mitralierele un 
grup de partizani, în
treaga populație a ți
nut să fie prezentă la 
adunarea comemora
tivă.

Am fost luni dimi
neață la grotele Ar- 
deatine, de la hotarul 
Romei, acolo unde 
trupele SS au masa
crat sute de antifas
ciști. Lespezile de 
marmură erau acope
rite cu maci și ga
roafe, flori purtate 
de mîini anonime de 
tineri și vîrstnici, iar 
la picioarele uriașu
lui monument de 
marmură, primarul 
Romei a depus o co
roană de lauri. Foștii 
partizani, purtînd pe 
braț panglica trico
loră, s-au reîntîlnit 
cu tovarășii de luptă.

Sărbătoarea ani
versării eliberării a 
căpătat în acest an o 
semnificație deosebi
tă ștprin faptul că la 
2 iunie se împlinesc 
două decenii de la 
proclamarea republi
cii.

foștilor 
iar la

Ion MARGINEANU

Cerințele aripii de stingă
a partidului laburist

LONDRA

Principala problemă 
a politicii britanice, a- 
cum cînd noul parla
ment s-a întrunit pen
tru o nouă legislatură 
care se așteaptă să du
reze pînă în toamna 
lui 1970, este dacă ari
pa de stînga a partidu
lui laburist va fi în 
stare să exercite pre
siuni eficiente asupra 
guvernului, atît în po
litica externă cît și în 
cea internă. Dacă nu 
reușește să facă acest 
lucru, sau dacă aripa de 
dreapta, care are încă 
majoritatea printre par
lamentarii laburiști, va 
încerca să impună o 
disciplină rigidă, s-ar 
putea ca în partidul la
burist să se producă o 
scindare înainte ca ac
tuala legislatură să ia 
sfîrșit. în timpul cam
paniei electorale, cele 
mai multe disensiuni 
dintre stînga și dreapta 
au fost lăsate la o 
parte, deoarece exista 
hotărîrea ambelor aripi 
de a împiedica o vic
torie a conservatorilor, 
dar disensiunile vor a- 
părea din nou în pe
rioada sesiunii parla
mentare.

Putinele schimbări 
făcute în guvern de 
primul ministru Harold 
Wilson arată că el in
tenționează să se men
țină pe linia politică 
pe care a mers pînă a- 
cum. Presiunea eveni
mentelor îi va permite 
însă să facă acest lu
cru ? Cîteva 
supra stării 
existente

indicii a- 
de spirit 

în partidul

laburist și în rîndurile 
opiniei publice largi 
am avut în marșul de 
primăvară, mai mare 
anul acesta decît ori- 
cînd, precum și în re
centele conferinfe pe 
tară, politice și profe
sionale.

Caracteristica domi
nantă a marșului de 
primăvară din anul a- 
cesta a fost prezenta 
masivă a reprezentan
ților organizațiilor de 
tineret. După propriile 
lor mărturii, cel mai 
important factor care-i 
determină pe tineri să 
ia parte la manifestările 
mișcării pentru pace 
sînt dezacordul și ne
mulțumirea fată de 
sprijinul pe care gu
vernul britanic îl acor
dă agresiunii america
ne în Vietnam. In a- 
celași sens sînt semni
ficative declarațiile a 
peste 50 de depufafi 
laburiști, care au arătat 
că sprijină marșul, pre
cum și o scrisoare apă
rută duminică în ziarul 
„Times”. In această 
scrisoare, 54 de perso
nalități din lumea ar
telor și literelor (prin
tre care scriitorul E. M. 
Foster, laureata 
miului Nobel 
tru chimie, Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, po
etul Laurie Lee, com
pozitorul Elizabeth 
Lutyens, actorul James 
Robertson Justice, cîn- 
tăreful de muzică rit
mică David Hockney, 
arhitectul Maxwell Fry) 
protestează împotriva 
politicii americane în 
Vietnam .și a sprijinu
lui dat de guvern a- 
cestei politici.

Conferința partidului 
cooperatist, strîns legat 
de partidul laburist și

pre- 
pen-

care are reprezenfanfi 
în guvern, a arătat ce 
fel de presiuni vor fi 
exercitafe din partea a- 
numitor secțiuni ale 
acestui partid. Unii 
dintre liderii coopera- 
tiști ar fi dorit ca a- 
ceasfă conferință să nu 
fie decît o celebrare 
a victoriei laburiste în 
alegeri, dar, datorită 
presiunii din partea 
delegafilor, s-a trecut 
la discutarea și luarea 
de decizii înfr-o serie 
de probleme-cheie.

Conferința a cerut în 
unanimitate reduceri 
importante ale înar
mărilor, fiind de pă
rere că progresul so
cial și apărarea în era 
atomică se pot asigura 
numai prin dezarmare 
și cooperare interna
țională.

în problema Piefei 
comune, conferința a 
cerut ca eforturile An
gliei să se îndrepte nu 
numai spre asigurarea 
cooperării dintre Piața 
comună și Zona libe
rului schimb, dar și 
spre ușurarea legături
lor dintre Est și Vest.

Cooperafiștii au mai 
cerut naționalizarea in
dustriei otelului, pre
cum și alte măsuri care 
să asigure proprietatea 
socială în sectoarele- 
cheie ale economiei.

Declarațiile conferin
ței uniunii învățători
lor, precum și, ale altor 
sindicate, arată că și 
plănuita măsură guver
namentală de a forja 
sindicatele să supună 
cererile de mărire a 
salariilor Oficiului pen
tru prefuri și venituri 
va întîmpina o opozi
ție puternică.

Gordon SCHAFFER

gw NAIROBI. Ministrul Informațiilor al Kenyei, 
™ Achieng Oneco, a făcut cunoscut luni că demisio
nează din guvern și că părăsește rîndurile partidului 
de guvernămînt Uniunea națională africană din Kenya 
(K.A.N.U.). El a declarat că este nemulțumit de poli
tica internă și externă a guvernului Kenyei.

Effl TEL AVIV. In Izrael au avut loc festivități prile
juite de sărbătorirea celei de-a 18-a aniversări a 

obținerii independentei țării. în orașul Ierusalim a avut 
loc o manifestație, urmată de o retragere cu torte. Pe 
stadionul national a avut loc o mare paradă militară, 
la care a asistat președintele Izraelului, Zalman 
Shazar.

OB PRAGA. In capitala R. S. Cehoslovace a sosit o 
delegație a Partidului Comunist din Austria, con

dusă de Franz Muhri, președintele P. C. din Austria. 
Din delegație mai fao parte Friedl FUrnberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.G. din Austria, 
si Egon Kodicek, membru al Biroului 
P.C. din Austria.

Politic al C.C. al

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Du
minică s-a desfășurat în Belgia fra- 
difionalul marș anfiatomic și anfiim- 
perialisf care are loc în luna aprilie 
a fiecărui an.

Potrivit relatărilor 
presă, la acest 
peste 15 000 de 
care numeroși 
vesf-germani și spanioli. Demonstran
ții au scandat lozinci condamnînd 
războiul din Vietnam, N.A.T.O., ce
rînd dezarmarea nucleară.

Un grup de demonstranți vest-ger- 
mani purtau pancarte pe care se ci
tea : „Nici un ban, nici un om pen
tru Vietnam", iar demonstranții spa
nioli scandau : „Palomares să nu se 
mai repete I”.

agențiilor de 
marș au participat 

persoane, printre 
olandezi, francezi,

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Cea de-a treia grevă a ziariștilor 
din New York din ultimii patru 
ani a început duminică seara în 
marele oraș american, după ce 
sindicatul ziariștilor a dat ordinul 
de încetare a lucrului la trei din
tre principalele ziare new-yorkeze. 
Această acțiune constituie un pro
test împotriva fuzionării ziarelor 
„New York Herald Tribune", „New 
York World Telegram and Sun" și 
„Journal American", în urma că
reia un număr de 2 000 de ziariști 
și muncitori tipografi urmează să 
fie concediați.

Alte nouă sindicate, printre care 
cel al tipografilor, s-au alăturat 
acestei greve.

Mari manifestații

în Republica DominicanăA

SANTO DOMINGO 25 
pres). — Poporul dominican 
bătorit duminică un an de 
clanșarea revoltei generale 
triva juntei militare reacționare, 
prin manifestații de masă, care au 
avut loc în mai multe orașe din 
țară. Potrivit știrilor provenite din 
capitala dominicană, 10 000 de per
soane au manifestat pe străzile

(Ager- 
a săr- 
la de- 
împo-

orașului Santo Domingo, cerînd 
retragerea imediată a trupelor 
străine de ocupație din țară. De 
asemenea, la Santiago de Los-Ca- 
balleros a avut loc o manifestație 
la care au participat mii de per
soane. După manifestația de la 
Santo Domingo s-a ținut un mare 
miting, în timpul căruia a fost ars 
pe rug un steag american.

u
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PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
Șeful statului cambodgian, prin
țul Norodom Sianuk, a primit du
minică la Pnom Penh o delega
ție a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. El 
a reafirmat că „F.N.E. este sin
gurul reprezentant autentic al po
porului sud-vietnamez" și și-a ex
primat convingerea în victoria for
țelor patriotice din Vietnamul de 
sud, care dau lovituri tot mai pu
ternice agresorilor. „Sînt con
vins — a spus el — că vietnamezii 
vor înscrie una din cele mai stră
lucitoare pagini în istoria luptei 
popoarelor pentru libertate".

COMUNICAT COMUN
SOVIETO-SIRIAN

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
încheierea vizitei oficiale făcute în 
U.R.S.S. de Youssef Zeayyen, pri
mul ministru al Siriei, a fost dat 
publicității un comunicat comun 
în care se arată că în cadrul con
vorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej au fost abordate problemele 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, pro
bleme de interes reciproc, unele 
aspecte ale situației internaționale.

în comunicat se subliniază că 
cele două țări au „toate condițiile 
obiective necesare" pentru dezvol
tarea continuă, pe baza egalității 
în drepturi, a colaborării în diferi
te domenii. Părțile au discutat une
le probleme concrete legate de co
laborarea dintre U.R.S.S. și Siria, 
și-au exprimat dorința de a dez
volta relațiile comerciale reciproce.

U.R.S.S. și Siria, se subliniază în 
comunicat, condamnă cu hotărîre 
intervenția S.U.A. în Vietnamul de 
sud și agresiunea lor împotriva 
R. D. Vietnam, sprijină pe deplin 
propunerile guvernului R. D. Viet
nam și programul F.N.E. din Viet
namul de sud referitor la pro
blemele privind 
pașnică în Vietnam.

Youssef Zeayyen 
Nikolai Podgornîi, 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și pe Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., să viziteze Siria.

reglementarea

a invitat pe 
președintele

DH SOFIA. Luni după-amiază a sosit la Sofia, într-o 
vizită oficială de cinci zile, primul ministru al 

Siriei, Youssef Zeayyen. La aeroport, Youssef Zeayyen 
și persoanele care-1 însoțesc a fost întîmpinat de Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, și de alți conducători de stat.

M PNOM PENH. Li Sien-nien, vicepremier al Consi- 
™ liului de Stat al Republicii Populare Chineze, a so
sit în capitala Cambodgiei într-o vizită de prietenie, la 
invitația guvernului cambodgian.

M LIEGE. în orașul belgian Liege s-a deschis o expo- 
“ zitie de artă populară românească. Sînt prezentate, 
de asemenea, 20 de gravuri ale artistului român Gy 
Szabo Bela, donate Muzeului orașului Liege de către 
autor.

Mg ULAN BATOR. J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. 
™ al Partidului Popular Revoluționar Mongol, a pri
mit la 24 aprilie delegația C.C. al P.S.U.G., în frunte cu 
Gerhard Gruneberg, membru supleant al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G., care face o vizită în 
Mongolia.

i ■ ■'"> • .............. .......—
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noul organ 
al P.C. din
Marea Britanie

LONDRA 25 (Agerpres). — La 
25 aprilie, organul Partidului Co
munist din Marea Britanie a apă
rut sub alt nume — „Morning 
Star". După cum se știe, organul 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie apărea pînă în prezent 
sub denumirea de „Daily Worker". 
Noul, ziar apare în șase pagini, spre 
deosebire de „Daily Worker", care 
era editat numai în patru pagini. 
„Morning Star" a fost tras luni, în 
mod excepțional, într-un tiraj 
dublu decît se trăgea de obicei 
„Daily Worker". Hotărîrea schim
bării denumirii ziarului a fost a- 
doptată cu . cîtva timp în urmă. 
Redactorul șef al organului comu
nist britanic a rămas George 
Matthews.

,’n a t i o n al

pentru Europa
INTERVENȚIILE DELEGAȚILOR ROMANI

GENEVA 25 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Participanții la lucrările Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa 
au luat în discuție activitatea des
fășurată de comisie în domeniul 
dezvoltării industriale.

în intervenția sa, delegatul ro
mân Iacob Ionașcu, relevînd succe
sul colocviilor regionale din Asia, 
Africa și America Latină cu pri
vire la industrializare, s-a ocupat 
în continuare de perspectivele or
ganizării colocviului mondial al in
dustrializării. Vorbitorul a informat 
comisia că delegația română va 
propune un proiect de rezoluție 
asupra necesității ca hotărîrea A- 
dunării Generale O.N.U. privind 
crearea Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare industria
lă să fie folosită și în vederea gă
sirii de noi posibilități de coope
rare între țări avînd sisteme so
ciale și economice diferite sau ni
vele de dezvoltare economică dife
rite, în scopul dezvoltării econo
miei mondiale și al creșterii bună
stării în lume. Delegatul român s-a 
referit la necesitatea stabilirii unei 
cooperări între secretariatul Comi
siei economice O.N.U. pentru Eu
ropa și secretariatul O.N.U., în ve
derea bunei organizări a colocviu
lui mondial. în acest sens el a 
menționat că România, pe baza ex-

perienței proprii acumulate în do
meniul industrializării, dorește să 
ofere sprijinul experților săi la 
organizarea colocviului. De aseme
nea, el a propus ca secretariatul 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa să stabilească legături 
strînse cu noul organism pentru 
dezvoltare industrială, creat in ca
drul O.N.U.

La rîndul lor, delegații Olandei, 
Franței, Italiei, Poloniei și Ceho
slovaciei, în intervențiile pronun
țate, au manifestat un interes deo
sebit pentru viitorul colocviu mon
dial asupra industrializării.

La dezbaterile asupra Declara
ției de principiu a Comisiei cu 
privire la lupta contra poluării 
apelor în Europa, delegatul român 
ing. Iozefina Maurer a precizat că, 
dată fiind importanța mereu spo
rită a problemei exploatării surse
lor de apă, România apreciază uti
litatea cooperării internaționale pe 
plan tehnic, științific și metodolo
gic. în același timp, România con
sideră că planificarea folosirii și 
dezvoltării în scopuri multilaterale 
a resurselor hidraulice, în cadrul 
național, regional sau internațio
nal, este de competența fiecărei 
țări sau a țărilor vecine, dacă este 
vorba de folosirea apelor de fron
tieră.

Cercetările spațiale o problemă
de interes internațional

GENEVA 25 (Agerpres). — în 
cadrul celei de-a patra sesiuni a 
Subcomitetului tehnico-științific al 
Comitetului special al O.N.U. pen
tru folosirea spațiului cosmic în 
scopuri pașnice, șeful delegației 
române, acad. Elie Carafoli s-a 
referit la recentele succese înre
gistrate în cadrul programului de 
explorări spațiale și a subliniat că 
dezvoltarea colaborării bilaterale 
și multilaterale internaționale în 
vederea folosirii pașnice a rezul
tatelor obținute este profitabilă 
pentru întreaga omenire.

în România — a declarat vorbi
torul — cercetările științifice, in
clusiv activitatea spațială, consti
tuie o problemă de stat. El s-a 
referit la crearea Consiliului na
țional al cercetării științifice, la 
lucrările științifice în materie spa
țială care se efectuează în cadrul 
învățămîntului superior, la stu
diile teoretice elaborate în insti
tutele de cercetări cu privire la 
posibilitatea determinării variațiu- 
nilor locale ale densității atmosfe
rei, utilizîndu-se în acest scop ob
servațiile sateliților artificiali, la

dezvoltarea cercetărilor meteoro
logice. Vorbitorul a amintit, de a- 
semenea, participarea României la 
programele spațiale internaționale.

Delegatul român a subliniat ne
cesitatea formării de specialiști în 
țările mici și mijlocii și a sugerat 
să se elaboreze manuale privitoa
re la folosirea tehnicii spațiale în 
meteorologie și telecomunicații, 
două domenii care interesează ma
joritatea țărilor lumii. Un mijloc 
eficace de formare a specialiștilor 
ar fi organizarea pe scară interna
țională și națională a unor cursuri 
pentru diferite discipline ale ac
tivității științifice spațiale. El a 
comunicat că în România s-a efec
tuat un studiu asupra introducerii 
problemelor de cercetări spațiale 
în învățămîntul superior și că a- 
cest studiu a fost prezentat în 
septembrie 1965 la Congresul in
ternațional de aeronautică de la 
Atena.

Expunerea delegatului român a 
fost ascultată cu un deosebit in
teres. Numeroși delegați au spri
jinit sugestiile reprezentantului 
român.

„Crima Semnarea

de a fi căsătoriți “
Este oare consti

tuțional să se inter
zică, în statele din 
S.U.A. căsătoriile 
între persoane de 
rase diferite ? La în
trebarea aceasta a 
trebuit să răspundă, 
la 6 martie, Tribu
nalul Suprem din 
Virginia în procesul 
lui Mildred și Ri
chard Loving. Cei 
doi sînt „vinovați" 
că s-au căsătorit 
fiind de rase diferi
te. Ca pedeapsă 
pentru că au încăl
cat o veche lege 
care interzice ase
menea căsătorii, ce
lor doi li s-a inter
zis să mai locuiască 
în statul Virginia. 
Nevoind să se su
pună acestei hotărîri 
ce contravine unui 
drept elementar al 
oamenilor, soții 
ving au 
sfideze 
punsul 
a fost 
potriva

Virginia nu este 
însă o excepție ; 
alte 17 state ameri
cane interzic, de a- 
semenea, căsătoriile 
inter-rasiale.

...Povestea soților 
Loving a început în 
1958 — informează revista „Life
cînd cei doi au hotărît să se căsăto
rească. Neputînd face aceasta în Vir
ginia, ei au plecat la Washington. Dar 
în Virginia ,,legea" nu i-a uitat. La
cinci săptămîni după căsătorie, au 
fost treziți în toiul nopții de oamenii 
șerifului, au fost arestați și condamnați 
la un an închisoare. Li s-a promis apoi 
că vor fi eliberați, cu condiția de a pă
răsi imediat 
toarce timp 
soții Loving 
Washington. Tn momentul în care 
s-au întors să-și viziteze familia, au

Lo- 
hotărît să 

decizia. Răs- 
tribunalului 

din nou îm- 
lor.

Soții Loving

unui protocol 

iugoslavo-

roman
BELGRAD 25 (Agerpres). — La 

Belgrad a fost semnat protocolul 
cu privire la cea de-a 13-a sesiune 
a Comisiei permanente hidroteh
nice iugoslavo-române, care a exa
minat între 11 și 23 aprilie o se
rie de probleme de interes comun 
din domeniul gospodăririi apelor 
și protejării împotriva inundații
lor în regiunile situate la granița 
dintre cele două țări. Din partea 
delegației române, protocolul a fost 
semnat de ing. Lucian Popovici, 
director general al Direcției ge
nerale a gospodăririi apelor din 
Comitetul de Stat al Apelor de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, iar 
din partea iugoslavă de adjunctul 
secretarului federal pentru pro
blemele agriculturii și silviculturii, 
ing. Tome Kuzmanovici,
ocupă de resortul economiei 
lor.

în cadrul sesiunii, comisia 
doptat documentația privind
crările sistemului hidrotehnic Du- 
năre-Tisa-Dunăre de pe teritoriul 
iugoslav și a lucrărilor de recon
strucție a sistemului hidrotehnic 
Aranca de pe teritoriul românesc.

Examinînd raportul asupra mă
surilor luate în comun pentru pro
tejarea împotriva
ghețurilor Dunării în anul 1965, 
comisia a constatat 
prinderile respective ale economiei 
apelor din cele două țări a existat 
o colaborâre rodnică.

secare 
ape-

a a- 
lu-

Devierea 
manevrelor

Manevrele comune danezo— 
vest-germane, proiectate în Dane
marca, vor avea loc pe teritoriul 
R.F.G. Hotărîrea — recent anun
țată de ministerul vest-german al 
apărării — survine în urma refu
zului guvernului de la Copenhaga 
de a găzdui aceste acțiuni pe teri
toriul său.

După insistențele îndelungate 
ale statului major vest-german, 
primele asemenea manevre comu
ne au fost organizate abia la în
ceputul anului trecut. Chiar de 
atunci însă prezenta trupelor Bun- 
deswehrului pe teritoriul Dane
marcei a stîrnit valuri de protest 
în cercurile largi ale populației. 
Pentru anul în curs, comandamen
tul N.A.T.O. pentru Iutlanda și di
vizia Schleswig-Holstein (R.F.G.) 
prevăzuse organizarea în Dane
marca a unui ciclu de patru ma
nevre comune. Dintre ele, doar o 
singură manevră a reușit să fie 
organizată. Dar cum ? Iată ce rela
tează săptămînalul hamburghez 
„Die Andere Zeitung' : „La Omme- 
Sud (n. n. — localitatea în care 
s-au desfășurat manevrele), riscîn- 
du-și viața, demonstranții au barat 
drumul autovehiculelor care trans
portau trupele vest-germane. A- 
cești oaspeți nepoftiți au venit în 
țară pe căi ocolite. De frica de
monstrațiilor, itinerarul ce urrpa 
să fie străbătut a fost ținut în se
cret. Grupuri de adversari ai 
războiului au instituit însă posturi 
fixe, care au ținut sub control șo
selele. Iar cînd militarii vest-gOr- 
mani și-au făcut apariția la Omme- 
Sud populația i-a întîmpinat cu lo
zinca : „Bundeswehrul afară diq. 
Danemarca I*. Numai în urma î- 
tervenției poliției, autovehiculele 
și-au putut continua drumul.

Evident, amploarea protestelor 
populare nu putea să rămînă fără 
ecouri la Copenhaga. Astfel, la 
obiecțiile deja cunoscute ale gu
vernului danez față de anumite 
aspecte ale Alianței atlantice, s-a 
adăugat și retragerea consîmțămîn- 
tului pentru organizarea în Dane
marca a manevrelor comune da
nezo — vest-germane. în pofida 
dezmințirilor oficiale, neignorînd 
desigur nici influenta acțiunii de 
dezangajare a Franței din N.A.T.O., 
este evident că „nu"-ul danez dat 
participării militarilor vest-ger- 
mani la manevre comune pe teri
toriul Danemarcei este în primul 
rînd rezultatul direct al proteste
lor largi ale populației.

Radu BOGDAN

statul și a nu se mai în
de 25 de ani. Intimidați, 
au trăit 5 ani în exil la

din
Richard n-au vrut să 
tribunalului. Din acel 
ei a început calvarul, 
de acțiuni judiciare și

$i de data aceasta 
procesul, dar sînt hotărîti să nu re
nunțe. în situația lui Richard și Mil
dred Loving mai sînt mulți alți ame
ricani — scrie revista „Life* — și 
cei doi soți își dau seama că succesul 
luptei lor ar putea excercita o mare 
influență asupra vieții a numeroase 
familii din S.U.A.

nou arestat!. Mildred și 
se mai supună 
moment pentru 
Un șir nesfîrșit 
de confruntări, 
ei au pierdut

revărsărilor și

că între între-

Ministrul
VZ V ■■ apararii 

se apără
Recent, liderul republican din 

Camera Reprezentanților, Gerald 
Ford, a adus reproșuri Pentagonu
lui în legătură cu modul în care 
acesta conduce războiul din Viet
nam. învinuirile se referă la „lip
sa de bombe și întîrzierile în des
cărcarea navelor*, consecință a 
„proastei gospodăriri de la Minis
terul Apărării*. Lezat, ministrul 
apărării a ținut să dea, pu
blic, o ripostă lui Ford. Pen
tru a fl mai convingător, Mc
Namara exemplifică: numai in 
luna martie consumul de bombe 
în Vietnam s-a ridicat la 50 000 
de tone, planurile de perspectivă 
prevăd „aprovizionarea* Vietna
mului de sud cu încă cel puțin 
600 000 tone de bombe. Potrivit 
presei, S.U.A. au luat deja măsuri 
să sporească acest consum prin 
răscumpărarea a 18 000 de bombe 
de la 6 țări aliate. Stocul de bom
be de tot felul, care incendiază — 
pe loo sau cu întîrziere — casele, 
școlile, ogoarele vietnameze, este 
pe cale de a spori cu alte 
mii de tone. Săptămînalul bri
tanic „Spectator* arăta că, în 
decurs de un an de zile, Statele 
Unite au folosit în agresiunea din 
Vietnam 1,7 milioane de bombe, 
cu alte cuvinte 8 bombe pentru 
fiecare membru al forțelor patrio
tice... Ziare americane au calculat 
că împotriva unui singur ostaș al 
Frontului de Eliberare jNatională 
sînt folosite 27 000 de gloanțe.

Se pare că, deși aprovizionarea 
cu muniții nu este la nivelul aș
teptărilor lui Ford, cifrele îi dau 
cîștig de cauză lui McNamara. 
Dar congresmanul Gerald Ford 
poate nu cunoștea aceste amănun
te și a declanșat disputa pornind 
de la realitatea frontului. Rezulta
tele acțiunilor desfășurate de in- 
tervenționiștii americani în Viet
namul de sud sînt, în mod para
doxal, în contradicție cu investiții
le de personal militar și mijloace 
de luptă. Bombele, grenadele și 
gazele toxice, după cum ar’ată fap
tele recente, nu pot întări un re
gim marionetă, urît de popor. Voin
ța de a învinge, de a-și hotărî 
soarta fără amestec din afară — 
proprie poporului din Vietnamul 
de sud, care luptă pentru libertate 
— este de nezdruncinat.
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