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nu uităm uitucul! (foileton) 9 La C.I.L. Si

ghetul Marmației deficiențele „obiective" 

completează pe cele „subiective";
cînd va întreprinde Ministerul Economiei
Forestiere acțiunile de redresare

așteptate ?

ffl/Af APUCAREA MĂSURILOR STABILITE DE PLENARA C. C. AL P. C. R.

Potrivit recomandărilor specialiștilor se aplica în mod diferențiat lucrâri de întreținere a culturilor de toamna

SE CREEAZĂ CONDIȚII OPTIME PENTRU .•P-Sf-Î’’ V-

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A RESURSELOR FIECĂREI
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Cerințele progresului economic impun
creșterea contribuției pe care o aduce

Ț'

O caracteristică a econo miei moderne este solicitarea unui volum mereu sporit de elemente teh
nologice și tehnice noi— dintre ramurile care „livrează” un mare număr de asemenea elemente se re
marcă în mod deosebit importantul sector al industriei electrotehnice. In țara noastră, sarcinile cinci
nalului prevăd dezvoltarea susținută a acestei ramuri, într-un ritm mediu anual superior celui ce va 
caracteriza întreg ansamblul construcției de mașini. Consiătuirea pe țară a lucrătorilor din industria 
construcțiilor de mașini, din mai 1S66, a preconizat dezvoltarea puternică a acestei ramuri ce are un 
rol esențial pentru progresul întregului sector al construcțiilor de mașini. Realizarea acestui obiectiv 
deosebit de important pentru modernizarea economiei este legată indisolubil de creșterea contribuției 
cercetării științifico de specialitate.

In legătură cu preocupările și obiectivele cercetătorilor noștri din acest sector ne-am adresat to
varășului ing. FLORIN TÂNASESCU — secretar științific al Institutului de cercetare și proiectare pen
tru industria electrotehnică din București.

— In baza căror consideren
te este denumită cercetarea in 
electrotehnică drept „lider" al 
progresului tehnic rapid ?

— Chiar dacă astăzi se vorbește de 
o delimitare mai strictă a sferei de 
preocupări a științei electrotehnicii — 
în care erau incluse pînă nu de mult 
și studiile de energetică și electronică 
— totuși „obiectul" ci rămîne com
plex și divers. Cu toată denumirea ei 
oarecum limitativă, clcctro-tehnică, 
ea urmărește nu numai valorificarea 
acestei tradiționale surse de energie, 
curentul electric, în care scop contri
buie la crearea unei largi game de 
echipamente diverse (agregate hidro 
și termoenergelice, transformatoare, 
aparataj de comutație), dai și des
coperirea și utilizarea unor noi izvoare 
de energie (cum sînt de exemplu pi
lele cu combustie) sau de noi mate
riale și dispozitive (de exemplu dis
pozitivele semiconductoare, materiale
le izolante cu proprietăți superioare ce
lor clasice).

în esență, electrotehnica face parte 
din rîndul acelor discipline care au 
apărut și se dezvoltă în directă legă
tură cu cele mai valoroase rezultate 
ale „inteligenței științifice", în spe
cial ale științei fizicii. Astfel, mani- 
festind o exemplară receptivitate față 
de orice descoperire importantă a fi
zicianului — uneori chiar și cînd a- 
ceasta nu este încă suficient de con
turată și cristalizată — cercetătorii e- 
lcctrotehnicieni contribuie la asimila
rea și aplicarea ci, materializînd-o 
în tehnologii sau dispozitive noi, care 
sînt difuzate apoi spre cele mai largi 
sfere ale producției. Pentru exempli
ficare, ne-am referi la una din cele 
mai recente și cunoscute realizări ale 
fizicienilor contemporani, cum este 
tiristorul, cate ar fi rămas în mare 
măsură doar simplă descoperire de la
borator, cu o aplicare relativ restrînsă, 
dacă electrotehnicianul nu l-ar fi pre
luat și folosit în construcția multor 
dispozitive și instalați perfecționate.

Ca un reflex firesc, în cele mai dez
voltate țări ale lumii se observă o 
creștere, o amplificare a interesului 
față de cercetarea științifică în elec
trotehnică, o amplificare rapidă a vo-

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACU

IN RAPORTUL SOCIAL:

(Continuare în pag. a IV-a)

senec-
tuții

UNITĂȚI
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 

cu privire la îmbunătățirea condu
cerii, planificării, finanțării și or
ganizării gospodăriilor agricole de 
stat prevede măsuri de însemnă
tate deosebită a căror necesitate 
și justețe este demonstrată de via
ță, de practica noastră de zi cu 
zi. în cele ce urmează mă voi re
feri doar la o singură măsură, care, 
după părerea mea, va determina, 
alături de celelalte, o schimbare 
radicală a conținutului și rezulta
telor activității noastre. Este vor-

S-A TERMINAT 
ELECTRIFICAREA 
CAII FERATE 
BRASOV-PLOIESTI VEST 1 ’

S-au terminat lucrările de 
electrificare a liniei ferate 
Brașov ,— Predeal — Cîmpi- 
na — Ploiești vest. Aceste lu
crări au cuprins sistematiza
rea, extinderea și centraliza
rea electrodinamică a stații
lor, amplasarea stîlpilor me
talici și din beton, precum și 
întinderea cablurilor aeriene.

Dintr-un calcul întocmit de 
specialiști din Ministerul Căi
lor Ferate reiese că prin in
troducerea tracțiunii electrice 
pe căile ferate, mai ales pe 
cele cu un trafic mare, se 
realizează o sporire cu circa 
30—40 la sută a tonajului 
trenurilor de marfă, precum și 
o viteză de circulație, pe une
le sectoare, de peste 140 km 
pe oră.

(Agerpres)

AGRICOLE DE STAT

i

ba de sistemul de planificare. Este 
deosebit de valoroasă prevederea 
din recenta hotărîre ca elabora
rea planului de producție și finan
ciar să se facă de către fiecare u- 
nitate agricolă de stat în parte, co
respunzător condițiilor și posibili
tăților concrete de care dispune, 
de rezultatele obținute, iar planul 
să cuprindă un număr redus de 
indicatori, stabiliți de Consiliul 
Superior al Agriculturii, în lumi
na necesităților economiei națio
nale.

Modul cum se proceda pînă a- 
cuma în ce privește repartizarea 
sarcinilor de plan neglija de cele 
mai multe ori acest aspect al fo
losirii condițiilor naturale și eco
nomice, frîna inițiativele specialiș
tilor din unități. Este adevărat că 
în ultimii ani s-a redus numărul 
de indicatori. Totuși, în activita
tea de planificare se manifestau 
deficiențe. Departamentul repartiza 
sarcinile de plan pe trusturi, iar 
ele, la rîndul lor, le defalcau pe 
unități..Această din urmă operație 
se făcea, de multe ori, subiectiv, 
întrucît. atît suprafețele repartiza
te, cît și producțiile prevăzute nu 
reflectau condițiile și posibilitățile 
locale. în zona noastră sînt gospo
dării de stat ca Bruiu, Agnita, Cin- 
cu, Netuș care au avut în plan să 
cultive porumb, deși condițiile na
turale sînt favorabile pentru cul
tivarea cu randament sporit a al
tor plante. Aci reușesc bine cerea
lele de toamnă, cartofii și plan
tele furajere. în trecut., datorită 
cultivării acestor plante pe supra
fețe corespunzătoare, s-a putut 
dezvolta mult creșterea animalelor. 
Or, neglijîndu-se această cerință, 
producțiile de porumb erau mici, 
nerentabile.

întrucît trusturile făceau o de- 
falcare arbitrară a sarcinilor de 
plan pe unități, specialiștii din 
gospodării nu aveau posibilitatea 
să facă o amplasare judicioasă a 
culturilor, care să asigure o folo
sire bună a condițiilor naturale și 
deci obținerea unor recolte mari

la hectar. De la trust se primea 
ca sarcină să se obțină o anumită 
recoltă medie la hectar. Deși în 
unele locuri erau posibilități să 
se realizeze mai mult la hectar, 
nimeni nu prevedea în plan o 
fră mai mare.

Nici în ce privește realizarea in
vestițiilor nu se ținea seama 
părerile specialiștilor din unitatea 
respectivă. Cu cîțiva ani în urmă, 
în gospodăria noastră s-a înființat 
o plantație de pomi fructiferi pe 
450 hectare. Proiectul lucrării s-a 
făcut de organele de specialitate, 
dar care nu aveau posibilitatea să 
cunoască amănunțit caracteristicile 
terenului gospodăriei noastre, așa 
cum le cunoșteam cei care lucrăm 
aci. Noi eram puși în situația de a 
recepționa plantația gata făcută. 
Ca urmare, lucrările au fost exe
cutate la înlîmplare: pomii n-au 
fost plantați de-a lungul curbelor 
de nivel, ci în linie dreaptă, 
indiferent, dacă era o muche de 
terasă naturală sau alt loc 
trivit. Nu s-au prevăzut 

'drumuri de acces în livadă.
Acum, șeful de fermă va 

teresat să se realizeze o investiție 
cu o eficiență economică ridicată. 
Avînd răspunderea în spatele lui, 
nu va mai primi cu ușurință ori
ce. Din contră, se va interesa de 
buna amplasare a culturilor, de e- 
fectuarea lucrărilor de investiții,

Ing. Gheorghe LEONTE 
director G.A.S. Dumbrăveni, 
raionul Sighișoara

(Continuare în pag. a III-a)
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Am în fața privirilor fotogra
fia unui om de aproape optzeci 
de ani, cu mai toate atributele 
exterioare ale vîrstei : barba albă 
răsfirată pe piept, chipul brăzdat 
de șanțuri adînci, statura ușor 
înclinată. Și, totuși, întreaga în
fățișare a acestui bătrîn degajă 
o puternică senzație de forță, au
reolată de noblețea efortului 
creator: omul transfigurează cu 
mîna aspră, nervoasă, deplin stă- 
pînă pe unealtă, masa in
formă a lemnului, conferindu-i 
supleți și vibrații melodice. Este 
marele Brâncuși în ultimii ani ai 
vieții.

Iată și o altă fotografie : a unui 
bătrîn singuratic pe banca unui 
parc, cu privirea pierdută în gol, 
cu expresia feței indiferentă, vi
dată de orice interes activ față de 
lumea înconjurătoare. O expresie 
tipică de vegetare fizică și morală, 
de rupere a oricăror punți de 
contact și participare între el și 
viața celor din jur, cu frămîntările 
și mobilurile ei.

Mulți vor spune : e deosebirea 
firească între geniu și omul obiș
nuit. Dar dacă cercetezi mai pro
fund substratul, ți se dezvăluie 
cu pregnanță că e vorba, în fond, 
de două sensuri fundamentale 
diferite ale vîrstei înaintate, de 
două concepfii asupra rostului o- 
mulul în vîrstă în rîndul seme
nilor săi.

Știm cu toții că statul socialist 
face enorm de mult pentru asi
gurarea unei bătrîneți demne, 
scutite de grija zilei de mîine. 
Noua legislație a pensiilor din 
țara noastră este una, dintre cele 
mai înaintate din lume. Dacă am 
adăuga și marile sume cheltuite 
de stat pentru îmbunătățirea asis
tenței medicale, ca și pentru sa
tisfacerea demnă, pe planuri mul
tiple, a nevoilor materiale și spi
rituale ale celor înaintați în vîrstă, 
am căpăta un tablou complet, 
impunător prin multitudinea 
semnificațiilor umaniste pe care 
le degajă.

Dar este vorba și de un alt 
aspect, care depășește sfera strict 
materială (deși.aparp puternic in
fluențat de aceasta) : condiția e- 
tică ți psihologică a omului bă
trîn în ansamblul viefii sociale. 
Dintr-un șir de convorbiri recen
te cu oameni în vîrstă, care tră
iesc atît în familii, cît și în că
mine de bătrîni, precum și cu nu
meroși lucrători pe tărîmul asis
tenței sociale, am înțeles că aici 
nu mai e vorba de eforturile 
statului — și așa apreciabile și 
apreciate — cît de strădaniile

Victor BIRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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PERSOANĂ-COLECTIVITATE

întotdeauna și automat
definitorii pentru instituție ?

T elegrame
Tovarășului JANOS KADÂR

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului ISTVÂN DOBI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului GYULA KALLAI
Președintele guvernului revoluționar 

muncitoresc țărănesc ungar

BUDAPESTA

Din camera de gardă 
sora șefă o chemă pe 
pacienta de la salonul 44. 
Nicoleta Tutelcă. După o 
clipă coborî o tînără de 
20—22 de ani, cu părul 
negru, strîns, și fața roză 
ca și halatul pe care-1 
purta. Privea într-o parte 
și-n alta, nu știa cine o 
aștepta și de aceea era 
neliniștită. La rîndu-mi. 
mă simțeam tulburat vă- 
zînd-o pe studenta despre 
care, cu cîteva zile în 
urmă, aflasem lucruri atît 
de greu de

— Sînteți 
spital ?

— De o 
îmi spuse ea. O boală de 
rinichi. Peste două zile o 
să ies.

— Ieri, la facultate, toți 
studenții au condamnat 
faptele dumneavoastră. Se 
vor lua și măsuri...

— Știu, bănuiesc, dar e 
nedrept — începu ea să 
plîngă. Tot scandalul e din 
pricina „ei“. Și m-a găsit 
pe mine, și-a aruncat to
tul în spatele meu. Dacă 
ea n-ar fi făcut atîta caz, 
nu se ajungea aici 1

„Ea" este o rudă mai în
depărtată, învățătoare la 
o școală din București, la 
care studenta fusese dusă 
în gazdă de către soțul ei, 
Ștefan Torcea, cercetător 
la Muzeul de istorie natu
rală „Grigore Antipa".

— N-aveați loc în că
minul studențesc ?

— Ba da, aveam și bur
să dar ea trăia rău cu so-

rea adresă : „Vă facem 
cunoscut că din verifică
rile efectuate în dosarul 
nr. 1050 (D) 1967 a rezul
tat că studenta Tutelcă 
Nicoleta, din anul III al 
facultății pe care dv, o 
conduceți, a încălcat în 
mod grav regulile de con
duită etico-morale cores
punzătoare societății noa
stre. Torcea Ștefan insti-

imaginat 1 
de mult în
săptămînă —

ancheta socială
de Vasile BÂRAN

sa

țul. De ani de zile se tot 
certau și m-am gîndit că 
dacă o să locuiesc Ia ei, o 
să-i împac. Mai ales că au 
și o fetită de 5 ani...

Și s-a dus la ei „să-i 
împace".

Și peste cîteva luni Pro
curatura raionului „30 De
cembrie" trimite decana
tului Facultății de medi
cină veterinară următoa-

gat de studenta Tutelcă 
Nicoleta, cu care întreține 
relații extraconjugale, își 
maltratează soția aproape 
în fiecare noapte, izgo
nind-o din locuință...”

— ...dar n-am reușit să-i 
împac. Ea este o fire sus
picioasă, și a început să 
mă acuze în fel și chip. 
Dar ce sînt eu vinovată

dacă el nu ține la ea, și , 
nici ea nu tine la el și vor 
să se despartă ?

— Dacă n-ati reușit, de 
ce n-ati plecat înapoi la 
cămin ? Doar spuneți că 
aveați locul asigurat ?

— Eram în plină se
siune...

— Cu atît mai mult. 
Studiul cerea liniște ! De 
ce n-ati plecat imediat ? 
Ca să verific o bănuială, 
am întrebat-o pe studentă 
care sînt savanții în care 
crede, care sînt modelele 
pe care și-a propus să le 
urmeze.

— In toate domeniile — 
i-am spus eu — chiar și 
în cel al contabilității, e- 
xistă niște deschizători de 
drumuri, „stelele profe
siei" spre care ucenicii își 
ațintesc privirea, 
neavoastră, în 
veterinară, 
ceva înalt, 
cerit ? De 
dv. înșivă 
savantă ?

întrebarea i se păru cu 
totul neserioasă. Fața i se 
destinse. Rîse chiar :

— Savantă ? Poate nu

Dum- 
medicina 

v-ați propus 
un tel de cu- 
pildă, să fiți 

cercetătoare,

așa

a- 
dar 

ce 
Ve-

sînt toți capabili de 
ceva !

Se prea poate, o 
probam în gînd, 
iată, în schimb, de 
era capabilă ea !
cinii declară că o dată cu 
venirea în gazdă a „veri- 
șoarei" nimeni n-a mai 
pus la îndoială faptul că 
familia Torcea se va des
trăma definitiv. „Steaua" 
Nicoletei T. devenise „sa
vantul" Torcea, cam bețiv 
și cam de peste 40 de ani 
ce-i drept, dar om cu a- 
partamerlt în centru (str. 
Depărățeanu 12), gata ori- 
cînd 
tru

„să facă totul" pen- 
ea.
Ciudat — se mira- 
într-o discuție avutăseră

cu cîteva ore mai devre
me — decanul și prodeca
nul facultății, ciudat se 
miraseră colegii de an : 
cît a stat în cămin, fata 
aceasta era cea mai liniș
tită, învăța bine, s-o ve
deți, e și timidă !

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii So
cialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem 
dv. și poporului ungar cele mai cordiale felicitări.

Poporul român se bucură din inimă de realizările remarcabile obți
nute de poporul ungar, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, în opera de construire a vieții noi, de dezvoltare economică și 
culturală, de înflorire continuă a patriei sale socialiste.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de priete
nie frățească și colaborare multilaterală statornicite intre Republica So
cialistă România și Republica Populară Ungară, între Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc'Socialist Ungar, pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, se vor întări și dezvolta neîncetat spre binele ambelor noas
tre popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii sărbători naționale a Republicii Populare Ungare vă 
urăm, dumneavoastră și poporului ungar, noi succese în realizarea sarci
nilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, în vederea desăvîrșirn construcției socialiste, pentru dezvol
tarea continuă a Ungariei socialiste.

NICOLAE 
CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Cen
tral al Partidului Co

munist Român

CHIVU STOICA
Președintele Consi
liului de Stat al Re

publicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Consi
liului de Miniștri 

al Republicii 
Socialiste România

Excelenței Sale
domnului LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Președintele Republicii Senegal
DAKAR

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Senegal — a Vil-a aniversare 
a proclamării independenței — vă rog să primiți, Excelență, felicitări 
cordiale împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul senegalez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se vor 
dezvolta în interesul ambelor popoare și al păcii in lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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FAPTUL SPIRITUL EDILITAR

DIVERS
NU SE REZUMĂ LĂ

Ss nu uitam
uitucul!

Hrana leilor
Parcul zoologic din Bîrlad 

a devenit nerentabil. Așa a 
decretat Comitetul regional 
pentru cultură și artă Iași. Și 
atunci — pentru rentabilizare 
— s-a propus să fie mutat la 
Iași. Bîrlădenii sînt indignați; 
parcul zoologic amenajat de ei 
(mîndria lor) nu vor să-1 facă 
ieșenilor cadou. Și nu sînt dis
puși să cedeze. Disputa conti
nuă. Deși este în joc soarta a- 
nimalelor, acestea sînt liniștite 
Doar leii așteapță deznodămîn- 
tul cu interes. Vor fi lăsați 
cumva să se hrănească pe cont 
propriu ? In acest caz, noi ne 
retragem.

Domnișoara
9

doamnă
A plecat de la Abrud la 

Ghelar. Se numea d-ra Voi- 
chița Nicoară. Aici s-a căsă
torit cu Mihai Tîrziu. După un 
timp (nu prea îndelungat) și-a 
părăsit căminul fără să divor
țeze. La Deva, d-na Tîrziu a 
anunțat organele de miliție că 
și-a pierdut buletinul de iden
titate. A fost trimisă la Abrud, 
unde pe baza certificatului de 
naștere a obținut un nou bu
letin (vai cu cîtă ușurință!). Se 
numea de-acum din nou d-ra 
Nicoară. Apoi a devenit d-na 
Iacob, acceptînd propunerea lui 
Ion Iacob din Abrud. Uitase de 
primul soț. Cînd s-a aflat, i-a 
părăsit pe amîndoi cu termen 
fix și legal — pentru un an 
de zile. -La care va reveni ? 
Nu știm'— probabil că lucru
rile se vor decide „la vorbi
tor". Timp de gîndire — are.

Inimosul
cantonier

In sectorul Timiș (Brașov) 
un tractor cu două remorci s-a 
defectat, rămînînd chiar pe li
nia ferată. Trenul de marfă 
3655 se apropia cu toată viteza. 
Dovedind prezență de spirit, 
cantonierul Ion Ștefan de la 
districtul IV Brașov a alergat 
în direcția din care venea tre
nul, așezînd capse pocnitoare 
pe linie. Apoi a continuat să 
alerge semnalînd cu stegule- 
țul și fluierul. Mecanicul, in- 
terceptînd semnalul cantonie
rului, a încetinit, înaintând 
prudent pînă la locul cu pri
cina. Accidentul a fost evitat 
Curînd tractorul a fost dat lo 
o parte și trenul și-a continuat 
drumul. Cantonierul și-a făcut 
datoria!

Senzaționala
9

inovație
în cadrul modernizării fabricilor 

„Țesătura” și „Moldova-tricotaje" 
din lași s-a construit și un bloc 
administrativ cu 8 etaje pentru 
personalul tehnico-administrafiv al 
acestor două întreprinderi. Cînd 
totul a fost gata și salariafii s-au 
mutat în bloc, s-a constatat că lif
turile nu funcționează : a apărut, 
prin fundafia casei acestora, apă 
freatică inundînd instalațiile. Apa 
a fost identificata de la început 
de proiectanfi (I.P.I.U.-București) 
și totuși au mers mai departe „pe 
soluția adoptată". Știu ei ce știu. 
Probabil că proiectează acum, 
ca urcarea și coborîrea să nu se 
mai facă cu liftul — ci cu batis- 
caful. Ar fi probabil unica locuin
ță de acest gen de pe glob. Nu-i 
așa că ar merita o primă ?

...Cea cuvenită.

Cu tus —
9

negru pe alb
Ne aflăm la Direcția regională 

P.T.T.R. Dobrogea. Un salariat 
de la serviciul tehnic și proiecta
re a întocmit următorul referat: 
„Întrucît din cele 5 sticluțe de tuș 
cumpărate în baza aprobării dv., 
3 au fost alterate', cu tușul în
ghețat, iar celelalte două sticlu
țe s-au terminat în intervalul ce
lor două luni ce au trecut, rog 
sa binevoiți a. aproba suma de 
53 lei pentru cumpărarea a 10 
sticla*3 tuș și 27 lei pentru cum
părarea a 30 dosare încopciat. 
total lei 80 (optzeci)". Pentru ob
ținerea sumei de mai sus au fost 
necesare 7 (șapte) aprobări scri
se date în decursul a 6 (șase) 
zile purtînd semnăturile șefilor 
serviciilor tehnic, contabilitate, 
aprovizionare, administrativ... li
nele pozitive, altele negative. De 
ce numai șapte semnături ? Sim
plu, nu aveau tuș.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICA 

sprijinul corespondertfilor 
„Scînteii"
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Gospodărirea unui oraș 
este rodul efortului con
jugat al cetățenilor și edi
lilor. Din acest punct de 
vedere nu există deose
biri esențiale între locali
tățile mici și cele mari; 
diferențele apar între ce 
se face într-o localitate 
sau alta pentru amenaja
rea, întreținerea și înfru
musețarea spațiilor publi
ce. Grija, priceperea, a- 
tenția șl respectul — ori 
absența lor — își pun pe
cetea pe fiecare colț de 
stradă, petic de gazon, fir
mă sau vitrină.

Intrarea într-un oraș ar 
trebui să fie cartea sa de 
vizită. Dar de multe ori 
ea spune prea puțin des
pre orașul în sine și in
comparabil mai multe des
pre gospodarii săi. Lu
cruri nu întotdeauna bune. 
Pentru exemplificare, vom 
nota ce anume se înre
gistrează la accesul în 
Cîmpina. Dinspre Ploiești: 
pe dreapta, dominînd șo
seaua, două stoguri de 
paie înnegrite de intem
perii; apoi, indicatorul cu 
numele localității, răsă
rind dintr-o grămadă de 
nisip; pe stînga, rîpe ster
pe, lăsînd să se citească 
urmele unor mușuroaie de 
gunoaie; pe ambele părți, 
în șanțuri (murdare), bor
ne de beton prăvălite, ui
tate acolo de cine știe 
cîtă vreme. Dinspre Bra
șov: pe dreapta, carica
tura unui gard, întins 
pe cîțiva zeci de metri; 
pe stînga, un părculeț, de 
aurind amenajat — o 
notă veselă, fără îndoială; 
pe ambele părți, în șan
țuri (tot murdare) și pe 
marginea șoselei, aruncați 
în stive de lungimi con
siderabile, bolovani. Din
spre gară: partea pieto- 
nală a podului, cîrpită ru
dimentar au scîndurl; pe 
dreapta, un părculeț — 
încă o notă veselă; pe 
stînga: în vale, o baltă 
verde, tivită cu stufăriș, 
de aspect deprimant; cî- 
teva bănci lipsite de ele
mentul esențial — par
tea pe care se șade.

Caracalul ne prezin
tă o carie de vizită 
asemănătoare. E sufi
cient să pomenim de 
stîlpii de telegraf uitați pe 
marginea șoselei spre 
Craiova, cîmpul plin de 
mormane de pămînt și 
gunoaie din preajma șo
selei spre Rîmnicu-Vîlcea, 
ca și bolovanii rămași pe 
marginea el încă de anul 
trecut, la terminarea unor 
reparații.

înfățișarea orașului este, 
în primul rînd, o ches
tiune de organizare. Pe 
parcursul vizitării celor 
două localități amintite, 
aspectele cele mai neplă
cute sînt rezultate ale u- 
nor neconcordanțe în eșa
lonarea operațiunilor. Pe 
numeroase străzi din Ca
racal am găsit depozita
te materiale de construc
ție. Lucrul a început însă 
numai în cîteva puncte, 
capacitatea întreprinderii 
de gospodărire orășe
nească fiind destul de re
dusă. In alte cazuri, ur
mările șantierelor nu sînt 
lichidate la timp, așa cum 
s-a întîmplat cu stîlnii de 
telegraf sau pavelele în
locuite. Mobilierul grădi
nii de vară a restauran
tului „Caracal" stă în 
plină stradă, strîns gră
madă. Dacă e adevărat 
că n-a rămas aici peste 
iarnă, oare de ce a fost 
scos din depozit? Cît va 
mai trece pînă la amena
jarea grădinii? In parcul 
orașului, gunoiul și frun
zele au fost strînse în 
mormane, care zac neri
dicate. E nevoie să se aș
tepte pînă cînd vîntul și 
ploile le vor împrăștia ? 
Ambalajele — mai 
cele de pîine — 
ore și uneori zile în șir 
pînă sînt ridicate. Stra
da Antonius Caracalla, cu 
trei centre de pîine șl o 
brutărie, așezate la rînd, 
pe aceeași parte (ampla
sarea lor s-a făcut pro
babil pentru a scurta dru
mul la brutărie șl nu cel 
al cumpărătorilor) arată 
cît se poate de... pitoresc 
cu stivele sale de lăzi 
goale. La fel se întîmplă 
la Cîmpina, cu depozitul 
din str. Plevnei 6 A, cen
trul de pîine nr. 26, ma
gazinul alimentar nr. 6 
și altele. In aceeași lo
calitate, pe strada Soa
relui (în imediata vecină
tate a centrului) pot fi 
văzute cîteva gropi vechi 
pline cu gunoaie, lăzi 
de gunoi care stau toată 
dimineața la vedere deși 
sînt golite abia către 
prînz, rufe atîrnate la us
cat deasupra trotuarului, 
mașini parcate pe partea 
rezervată pietonilor (31- 
PL-2496, l-PL-5354). Coope
rativa „Munca" (Secția 
vopsitorie chimică) a co
lorat în diferite tonuri ri
gola străzii principale 
(traseul DN-1) negolin- 
du-și la timp puțul absor-

ales 
rămîn

bont care îi preia cana
lizarea. In sfîrșit, o ulti
mă dovadă de „organi
zare' ne-a fost oferită cu 
prilejul campaniei gos
podărești de primăvară: 
toate coșurile de gunoi 
din oraș au fost ridicate 
simultan, pentru a fi re- 
vopsitel în acest timp 
însă, afișele cu chema
rea „Păstrați curățenia 
orașului' au continuat să 
stea la locul lor.

Fapte cum sînt cele 
enumerate constituie con
travenții — și ele ar trebui 
sancționate. Atît la Cîm
pina cît și la Caracal 
există decizii care stabi
lesc acest lucru. Ni s-a 
spus că deciziile sînt apli
cate. Cooperativa „Mun
ca*, de-pildă, a fost a- 
mendată cu 1 000 lei pen
tru „tentativa" ei de a 
vopsi drumul național. To
tuși, în numeroasele ca
zuri constatate de noi, nu 
s-au dat nici un fel 
sancțiuni. Este limpede 
— atît pentru instituții, 
și pentru cetățeni —
sistem de amenzi în „cam
panii’ nu poate fi efi
cient. După cum ineficien
tă este concepția însăși 
asupra răspunderii pri
vind gospodărirea și igie
na, privind nivelul de civi
lizație al fiecărei locali
tăți mai mari sau mai 
mici. De altfel, numai un

de 
că 
cît 
un
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control permanent, o ur
mărire atentă a modului 
cum acționează măsurile 
disciplinare luate, a efec
telor lor pot garanta ac
țiunea reală a unor deci
zii. Dar, așa cum am 
spus, asta depinde în pri
mul rînd de optica și pre
tențiile conducătorilor lo
cali.

Stînd de vorbă cu repre 
zentanții sfaturilor popu 
lare respective, ■ am avut 
prilejul să facem bilanțul 
unor realizări, să trecem 
în revistă acțiunile impor
tante și mijloacele de care 
dispun pentru anul în 
curs. Fără îndoială, posi
bilitățile materiale impun 
anumite limite obiective, 
în cadrul acestora însă, 
inițiativa și priceperea au 
de spus un cuvînt hotărî- 
tor. Cele două orașe vi
zitate, cu un număr de 
locuitori foarte apropiat, 
dispun de fonduri practic

echivalente pentru ame
najarea și întreținerea 
spațiilor verzi. Situația 
însă diferă considerabil: 
în timp ce Cîmpina be
neficiază de o suprafață 
verde totală de 5 ha., la 
Caracal parcurile, scuaru- 
rile, rondurile de flori în
sumează 43,7 ha. Efor
turi s-au făcut, e drept, 
și pe malul Prahovei: un 
frumos parc, cu o oglin
dă de apă, a apărut nu 
departe de casa-muzeu a- 
pictorului Grigorescu. To
tuși, dacă apropierea u- 
nor renumite stațiuni de 
odihnă oferă cîmpinenilor 
prilej de destindere la 
sfîrșitul săptămînii, spațiul 
destinat unor plimbări 
zilnice este cu totul insu
ficient. O grădină publică 
lipsește și nevoia ei se 
face simțită.

în sfîrșit, prezentarea 
orașului cere gospodari
lor săi o anumită doză

de

In noile cartiere ale Capitalei spiritul gospodăresc al cetățenilor în acțiune
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de simț al frumosului, 
bun gust. Am aflat că cen
trul Cîmpinei, nedispu- 
nînd de un detaliu de sis
tematizare, de fonduri de 
investiții, nu a putut fi 
prevăzut în ultimii două
zeci de ani cu nici - un 
metru pătrat de noi spații 
comerciale. Clădirile sînt 
vechi și unele mai poar
tă încă urmele anilor pa- 
truzecișipatru. Dar dacă 
privești elementele care 
ar fi putut da viață stră
zii — vitrinele cenușii, 
firmele și reclamele lipsi
te de orice personalita
te, dar și de intenția de 
armonizare reciprocă — te 
întrebi cum poate un o- 
raș care a dăruit țării 
geniul plastic al lui Gri
gorescu să se complacă 
în această atmosferă ter
nă. Situat pe un traseu 
turistic internațional, a- 
nunțînd sosirea în zona 
de munte cu sclipitoarea 
sa Vale a Prahovei, prin 
ce anume se face repre
zentat orașul?

Sfatul popular al ora
șului Cîmpina s-a hotărît 
oare să pună capăt aces
tei situații? Nu știm. Cert 
este că la cele două porți 
ale orașului va fl înălțat 
cîte un arc de triumfi Fun
dațiile masive de beton 
sînt gata turnate. Va 
urma arcul propriu-zis, o 
construcție în întregime 
metalică, care va înfățișa 
turla de foraj, uriașa roa
tă dințată, oala de tur
nătorie, furnalul — multă 
fierărie ce se anunță 
greoaie, inestetică și mai 
ales costisitoare, 
asemenea poartă 
trare triumfală va 
tui „certificatul" 
necesar?

Oare o 
de in- 
consti- 
edilitar

arh. Gh. SASĂRMAN

(Urmare din pag. I)

Intr-adevăr, pare mai mult o vic
timă, ea însăși pozează în victimă 
fără să știe că, de fapt, este, într-a- 
devăr, o victimă dar a unei concep
ții de viață stranii, deformate : uite, 
aici se clatină ceva, mă fac că mă 
duc să ajut, dar eu am să văd dacă 
nu cumva pot să profit din situați? 
asta și dacă pot, am să profit ! Ju
decata este rece și oarbă, în genera’ 
profitorul nu ține seama de conse
cințe și din pricina asta riscă e! 
însuși pierderi nebănuite :

— Știți că veți fi exmatriculată ? 
își scutură capul, nu vrea să audă 

întrebarea. Ii este aproape imposibil 
să admită că din toate planurile ei a 
ieșit tocmai lucrul la care nu s-a 
gîndit niciodată : scoaterea din facul
tate. Adică plecarea din Capitală, 
pierderea diplomei... Exact pe dos. 
și ea nu poate fi de acord. Chiar așa 
și spune :

— Nu pot să fiu de acord I și 
izbucnește în plîns.

Să recapitulăm :
O fată pleacă din sat, să învețe, 

dă examen, reușește și învață. La un 
moment dat însă încep grijile : „dar 
cînd voi termina, unde-o să mă duc? 
Nu cumva iar prin vreun sat ?“ Și 
preocupările astea iau tot mai mult 
locul învățăturii, capătă o tot mai 
mare amploare : cum să fac să 
n-ajung acolo, cum să fac să rămîn 
pe-aici ? Cînd a dat examen de ad
mitere în facultate candidata fusese 
una din admiratoarele doctoriței de 
la sectorul zootehnic, dorea atunci să 
fie ca ea ! Iar acum studenta nici nu 
vrea să audă ! De ce, cum s-au pe
trecut lucrurile ?

Iată cum :
Vara trecută mergînd în sat, Șt. 

Torcea o întîlnește pe Nicoleta T„ stu
dentă în vacanță. O știa mai de mult 
(sînt din aceeași comună — Osica de 
Jos, raionul Balș, regiunea Oltenia ; 
sînt și rude mai de departe) dar 
acum s-a făcut mare și frumoa
să, nici n-o recunoști și îndrumătorul 
de la Muzeul „Antipa" devine din
tr-o dată „doctor în științe", cercetă
tor celebru" — eh, și tu te 
faci doctoriță de oi, mai dă-o 
încolo de afacere, uite, te transfer 1 
Eu te transfer la biologie și o să 
fii și tu ca mine aici, în București, 
om de laborator, cu renume ; de la 
toamnă să vii la mine în gazdă să 
te prepar la materiile de bază.

La muzeu se povestesc fapte care 
atestă că momentul se înscrie într-un 
lanț de aventuri amoroase fără 
de care Torcea nu-și mai putea con
cepe existența.

Torcea a fost repartizat aici în 1962 
ca îndrumător, iar mai tîrziu a fost 
încadrat pe un post de cercetător. 
Dar în toți acești ani, așa cum se 
scrie într-un referat al biroului or
ganizației de partid, el s-a făcut că 
„se ocupă pe rînd de blenide, fizio
logia peștilor, micromamifere, iar 
acum dehistologie". în fiecare an își 
schimbă tema1 iar rezultatul celor 40 
de ani de viață și 5 de cercetare : o 
broșurică fără importanță — așa cum 
o caracterizează un specialist. în 
schimb Don Juanul rămîne Don Juan 
și cînd, la cîteva luni de la anga
jare este ales (avîndu-se în vedere 
tinerețea, puterea lui de muncă, re
zultatele bune pe linie profesională 
obținute în facultate) secretar al bi
roului organizației de bază din Mu
zeu el începe să invite în sediu cîte 
o salariată pe care punea el ochii ! 
Toată munca lui de secretar al bi
roului organizației de bază era gin-

dul acesta — cum să facă s-o cuce
rească pe cutare sau cutare femeie 
din institut. „Ce faci pe prințesa 
jignită, parcă tu nu știai ce vreau 
eu ? !“ Uite am să-ți angajez sora, 
sau am să te avansez pe tine, eu te 
avansez ! Sau te dau afară că știi tu 
ce știu eu despre tine !“

La sora uneia dintre salariate se 
duce în petit : „Mă-nsor cu tine !“ îi 
spune el și femeia e gata să se pre
gătească de nuntă, dar — cum se aud 
toate ! — află că „doctorul" este că
sătorit și că soția, la țară, abia-i 
născuse o fetiță !

O cercetătoare întorcîndu-se de pe 
teren primește o anonimă în care i 
se făceau declarații de dragoste și 
ea se amuză și arată colegelor scri
soarea și se întreabă ce glumă este 
asta sau dacă nu e glumă atunci cel 
care i-a trimis-o să-și vadă de tre
buri fiindcă ea este căsătorită, și 
n-are nevoie de astfel de glume. 
Torcea află și toată lupta e să pună

...Așadar, o studentă care are lo
cuință în unul din cele mai frumoa
se blocuri din Capitală, căminul stu
dențesc, care are bursă și este în 
anul III al unei facultăți de prestigiu 
și de mare viitor, cade dintr-o dată 
sub un noian de griji : „Ce mă fac, 
cu cine să mă mărit eu repede, re
pede ?“ Și de după colt apare, cu 
nasul roșu de băutură, cel care stă
tea și el de mult la pîndă și se în
treba și el : „Pe cine să găsesc eu să 
meargă la mine în gazdă ?" Pentru 
că altfel studenta n-ar fi putut să-1 
întîlnească astfel pe Torcea, iar Tor
cea n-ar fi putut s-o întîlnească 
astfel pe studentă.

Și începe, pentru învățătoare, viata 
de calvar. Mai întîi bănuieli, pe urmă 
certitudini — în cele din urmă Tor
cea se mută, pur și simplu, cu „ve- 
rișoara" într-una din camere, iar pe 
soție o „repartizează" în cealaltă 
cameră !

Procuratura, cercetînd cazul, aduce,

Despre ce trebuia să 
vă vorbesc eu acum ? 
Despre, despre... ? Nu 
știu ! Aa... da...! Des
pre uituc !

Uitucul a fost făcut 
după un plan bine sta
bilit. Prima dată s-a 
făcut o schiță. S-a în
trunit o comisie, a 
analizat-o îndelung, 
s-au făcut prototipuri 
și în sfîrșit s-a omolo
gat. S-a adus niște lut 
proaspăt și un sculp
tor autorizat l-a mo
delat. Cel mai bun 
sufleur de la „Națio
nal" a suflat peste el 
și uitucul a prins viață.

— Dar pentru ce ne 
trebuie nouă un uituc? 
a întrebat cineva. — 
nu înainte, ci după ce 
a fost creat uitucul.

— Dacă avem biro- 
crați, sau risipitori, de 
ce n-am avea și-un ui
tuc. Uitucii sînt ino
fensivi.

— Bine...
Numai un sceptic a 

mormăit: — Eu nu 
cred. Părerea mea este 
că uitucii ne vor da 
multă bătaie de cap.

Și așa a fost. La pu
țin timp după patent, 
uitucul arăta rău de 
tot. Slab, slab și găl
bejit, ca o scrumbie 
din acelea cum nu 
prea se găsesc la „A- 
limentara".

— Ce-i cu tine ? l-a 
întrebat comisia. Par- 
c-ai fi țîr, nu uituc.

— Uit să mănînc.
S-a ținut o ședință 

fulger și comisia a in
ventat cravata. Uitucul 
și-a revenit. Nu mai 
uita să mănînce pentru 
că avea nodul la gît. 
S-a întremat și s-a pus 
pe treabă ; își uita în 
tren, în tramvai, în 
restaurant, pălăria, 
umbrela, ceasul deș
teptător, pantofii, pur
celul, un ciorap, pisica, 
proteza dentară, cli
nele de vînătoare. 
Funcționa bine, din 
plin. Cu randament 
din ce în ce mai mare.

— Ce facem cu uitu
cul ? S-a întrebat co
misia întrunită din 
nou. Să-l ajutăm pu
țin. Așa că pentru 
buna sa deservire s-au 
înființat birouri de o- 
biecte pierdute. La 
C.F.R., la I.T.B. S-au 
angajat oameni și ast
fel uitucul a fost sal
vat. Uita ceva undeva, 
se ducea a doua zi și 
funcționarul plătit de

■»

noi îi înapoia obiectul. 
Grija față de uituc, ce 
vreți ?!

Am fost puși la ceva 
cheltuială din fondu
rile statului, dar... mă 
rog. Paguba mare 
de-acum încolo apare : 
Căci uitucul, ce să 
umble așa teleleu pe 
străzi ? Așa că s-a în
cadrat și el în cîmpul 
muncii. S-a angajat 
într-o întreprindere, 
într-o instituție din 
București. Rezultatul ?

Din cauza lui în a- 
nul 1966 întreprinderile 
la care a lucrat au plă
tit la gara București- 
Obor 5 000 000 — adică 
cinci milioane lei. De

crează din plin și e în 
formă mare. Dar 
mărfurile nu trebuiau 
nimănui ? Nu le duce 
nimeni lipsa ?

Dar mai bine să vor
bim la concret. Uitucul 
de la Combinatul chi
mic Tîrnăveni a urcat 
în tren zece butoaie 
cu carbid. La rubrica 
„destinatar" a pus: 
„întreprinderea de 
prospecții București". 
A uitat însă să speci
fice ce fel de pros
pecta. Carbidul zace în 
suferință pînă se ghi
cește întreprinderea.

Uitucul de la Uzi
nele 7 Noiembrie-Cra- 
iova a trimis niște role

foileton d© Nicufă tânase

ce ? Uitucul a uitat să 
descarce la timp va
goanele cu marfă și în
treprinderile au plătit 
penalizări. La „Com
bustibilul" - București, 
unde a lucrat mai 
mult în anul 1966, a 
bătut recordul. Numai 
el, „Combustibilul", a 
plătit 1 029 360 lei, iar 
în acest an, (1967), nu
mai în două 
131 470 lei.

Dar să nu uit să 
besc despre un 
serviciu al C.F.R.-ului. 
La fiecare magazie a 
Căilor Ferate există o 
secție, un serviciu sau 
nu știu cum să-i zic, 
care se cheamă 
„Mărfuri în suferință". 
Nu e o invenție de-a 
mea. Mie mai repede 
îmi trecea prin cap o 
andrea decît o denu
mire ca asta.

Am vizitat zilele tre
cute magazia cu „Măr
furi în suferință" de la 
stația 16 Februarie- 
București. Din cauza 
uitucilor, zac aici ui
tate de cine știe cînd 
saci cu pămînt expe- 
diați de geologi, mă
turi din nuiele, albii 
de rufe, praz, Perlan, 
deșeuri de cîrpe, oțe
luri speciale, îngră
șăminte chimice, bum
bac, luminai (medica
ment), cartofi, rul
menți, grape, cozi de 
lemn pentru topoare, 
becuri, mașini de gă
tit... De uituc ce să 
zic, se vede că lu

luni
vor- 
nou

pentru grape. Destina
tar : „S.M.T. Călugă
reai". Care Călugă- 
reni ? Din ce raion ? 
Uitucul a uitat să spe
cifice. Rolele zac, gra
pele așteaptă. Primă
vara trece... rolele ră
mîn.

Uitucul de la I.A.P.S. 
Ploiești-Nord a expe
diat scule și canistre 
„Depozitului central- 
București, Splaiul U- 
nirii 200". Aici pare să 
fie o adresă exactă. 
Pare. Pentru că în rea
litate la această adresă 
viețuiește altă 
prindere, pe 
ei A.M.I.T.

De ce ne-or 
buit uituci ? 
aia care a aprobat ză
mislirea lui ar trebui 
sancționată. Neapărat. 
Pentru că dacă ne le
găm de el, de regulă, 
nu pățește nimic. „Și 
ce-i dacă din vina mea 
se fac pagube, nu se 
realizează planuri ? Ce 
vreți ? Sînt uituc, am 
și certificat!". Mate
rialicește, deci, este 
lăsat în pace. Să-l cri
tici în ședință ? Ce fp-'j 
los ? Uită criticile d ... 
ședință și alții, care 
n-au certificat, — dor
mite el. Iar dacă-i 
desfacem contractul de 
muncă, dumnealui, ui
tucul, ne ține minte 
toată viața.

Totuși ceva ar tre
bui făcut. De pildă..., 
de pildă... Na, că am 
uitat și eu !

între- 
numele
fi tre- 

Comisia

cercetători și îndrumători de aici se 
străduiește să fie demn de tradiția 
marilor înaintași ale căror nume sînt 
încrustate pe frontispiciu. Intrînd în 
cabinet, îl rog pe reputatul om de 
știință, ale cărui merite sînt bine
cunoscute ca rod al unei îndelungate 
strădanii și prestigioase investigații, 
să-mi dea voie să-mi exprim nedume
rirea în legătură cu dezacordul său 
privind informarea opiniei publice a- 
supra cazului Torcea.

— Torcea înseamnă și Muzeul — 
îmi spune directorul. Muzeul aces
ta atît de cunoscut ! Și pentru 
care s-au străduit și și-au dăruit tot 
ce-au avut mai valoros, oameni de 
mare prestigiu ai științei românești, 
Antipa, dar mai înainte Ștefănescu, 
Brândză ! Aici s-au făcut cercetările 
fundamentale asupra Dunării, asu
pra faunei ichtiologice a României, 
s-au pus bazele studiului păsărilor 
din tară, s-a pus în valoare toată cul
tura populară privind viața peștilor,

mîna pe scrisoarea aceea și o găsește 
fără greutate fiindcă scrisoarea, 
fiind fără importanță, este aruncată 
într-un coș cu hîrtii.

Dar pentru Torcea găsirea scrisorii 
are o valoare mai mare decît desco
perirea Dinoteriumului, numai el 
își dă seama cît valorează scrisoarea 
astă și din clipa aceea toată ziua o 
cheamă la el pe tînăra cercetătoare 
anchetînd-o în fel șl chip și sfîrșind 
prin a o face să înțeleagă adevărul 
adevărat : „Bagă de seamă, ești că
sătorită, scrisoarea e la mine !“. Cer
cetătoarea își cere transferul și aduce 
la cunoștința biroului de partid mo
tivul real al plecării sale. în refera
tul prezentat atunci în adunarea ge
nerală în care s-a discutat cazul Tor
cea (noiembrie 1963) se spune : „Căl- 
cînd în picioare demnitatea de mem
bru de partid, Torcea Ștefan, făcînd 
promisiuni de încadrare în serviciu, 
de avansare, etc. a întreținut legă
turi amoroase în sediul organizației 
de bază".

Va să zică nu sînt niște zvonuri 
sau calomnii cum a țipat el zile în 
șir, ci niște realități ! Procesul verbal 
al adunării este de la un capăt la al
tul o expresie a indignării I Și- cu 
toate acestea Torcea n-a primit a- 
tunci nici o sancțiune ! A fost scos 
din funcția de secretar, dar ca mem
bru de partid, ca unul care a călcat 
în picioare demnitatea de membru de 
partid — așa cum se subliniază în re
ferat — Ștefan Torcea n-a fost sanc
ționat. Drept care „doctorul în știin
țe biozoologice" și-a văzut mai de
parte de „cercetări" (salariul i s-a 
mărit de atunci în patru rînduri !). 
trecînd de la blenide la micro- 
mamifere, dar mai ales de la o aven
tură la alta și făcînd acasă, cînd so
ția îl mai întreba pe unde umblă, 
scandaluri „tulburînd — așa cum se 
spune în adresa- procuraturii — liniș
tea locatarilor și provocînd indigna
rea cetățenilor din cartier".

la 27 februarie, la cunoștința con
ducerii Muzeului ce fel de profil mo
ral are Ștefan Torcea, cu rugămin
tea ca, la rîndul ei, conducerea mu
zeului să ia legătura cu biroul orga
nizației de partid (Torcea fiind mem
bru de partid). Dar conducerea mu
zeului se hotărăște să ia legătura cu 
biroul organizației de partid abia după 
două săptămîni. între timp însă, pe 
nepusă masă, trece pe acolo un zia
rist și cere de la biroul organizației 
de partid relații în legătură cu Tor
cea. Și 1 se dau. Și directorul mu
zeului află. Și trimite o adresă către 
rectoratul Universității (muzeul este 
o instituție de cercetare științifică și 
expunere a .Universității) în care își 
arată dezacordul cu acest procedeu : 
de ce să se dea relații despre faptele 
unui salariat mai înainte ca aceste 
fapte să fi fost discutate în cadrul 
restrîns al colectivului, adică mai 
înainte de a fi fost ele caracterizate 
de către colectiv și de a se fi stabilit 
măsurile corespunzătoare ?

Urc scările muzeului, trec prin ma
rile săli, bat în ușa directorului, nu-i 
acolo, cineva mi-arată o altă ușă și. 
într-unul din laboratoarele muzeului 
îl recunosc pe omul de știință, dr. 
Mihai Băcescu, membru corespon
dent al Academiei. Așa cum stă aple
cat asupra unei aparaturi răspîndind 
sclipiri de sticlă, eminentul cercetă
tor pare a avea sub priviri întreaga 
istorie a Pămîntului. Intrarea mea îl 
surprinde și înțeleg că vrea să afle 
cît mai repede ce doresc.

— în legătură cu Torcea — îmi 
cer eu iertare.

— Bine, să mergem în birou.
Părăsit, microscopul pare o clepsi

dră întoarsă din care se scurg boabe 
de aur. „Timpul, timpul — pare a 
rosti aparatul — Dentru un cercetă
tor Timpul este totul !“.

Trecem iarăși prin sălile muzeului 
— oglindă vie a unei munci intere
sante, a dăruirii cu care colectivul de

s-au realizat dioramele ca șl prima 
peșteră muzeală din lume ! Și de
odată...

— îngăduiți-mi, dar mi se pare că 
legătura dintre Torcea și...

— Este o legătură foarte strînsă — 
pentru că Torcea lucrează la Muzeu. 
Se opri, apoi continuă pe un ton scă
zut. în glas i se simțea întreaga pă-

de rău : la Muzeul acesta care 
schimburi științifice cu muzee 

70 de țări...
Torcea este un ins, el nu repre

zintă instituția...
— Noi ne străduim să obținem re

zultate științifice care să fie o mîn- 
drie națională, ca să vină un ziarist 
și să ne facă de rușine !

— Un ziarist ? Nu Torcea ?
— Ei, da, sigur că Torcea...
— Și atunci de ce să nu-i dezvă

luim faptele ? De ce să nu-1 arătăm 
cu degetul, să-i spunem în văzul tu
turor : Dumneata nu ești muzeul, 
dumneata, domnule Torcea, n-ai ni
mic comun cu cei care se stră
duiesc să-1 facă tot mai vestit! 
Dumneata n-ai înțeles ce misiune 
frumoasă aveai, ce cîmp vast de cer
cetare, de afirmare, de punere în 
valoare a tot ce poate să pună un om 
pasionat! Dumneata te-ai chircit 
într-o lume mică și urîtă, ai tras sto
rurile, ai închis ușa cu cheia și ti-ai 
făcut acolo de cap ! De ce să nu-i 
spunem așa, limpede ?

(Directorul păru să-mi dea drep
tate. Din cîte-ntelegeam, tot ce dorea 
el era ca numele lui Torcea să nu 
fie legat de muzeu).

— Avem aici, mult mult de mun
că. Sînt, cu îndrumători cu tot, 25 
de cercetători — și cine-i pasionat 
și pregătit nu se poate plînge că nu 
trăiește satisfacții dintre cele mai 
alese...

— Dar de care Torcea este foarte 
departe și tocmai de aceea el nu în
seamnă, în nici un chip, muzeul.

rere 
face 
din

Sînt o mie de îndoieli dacă cineva 
poate studia și descoperi ceva va
loros omorîndu-și, totodată, timpul 
în preocupări mizere. Dar este sigur 
că un asemenea ins ține ocupat un 
loc care pentru altcineva ar putea fi 
condiția realizării ! El face de rușine 
instituția nu dacă i se spune des
chis și hotărît : Domnule, te-am 
iertat prea adesea ! ci, dimpotrivă, 
dacă nu 1 se spune !

îi relatez tovarășului director 
discuția avută, cu o zi înainte, la 
decanatul Facultății de medicină ve
terinară. Și acolo decanul, prodeca
nul erau destul de necăjiți pentru 
faptul că Nicoleta T„ studentă la fa
cultatea d-lor, a creat în jurul facul
tății o umbră. Relatez și alte cazuri 
cînd conducători de întreprinderi, din 
dorința de a apăra fața frumoasă a 
colectivului se plîng : „De ce să dați 
exemple tocmai de la noi I E păcat, 
colectivul se străduiește, s-așteaptă 
la o vorbă bună șl cînd colo..."

— Nu vi se pare că la umbra a- 
cestei judecăți, generoase de altfel, 
indivizii certați cu morala pot fi 
tentați să-i abolească normele cu 
totul ? Este de înțeles : nu se poate 
ca membrii înaintați ai unui colectiv 
de muncă și cu atît mai mult con
ducătorul colectivului care-și consa
cră timpul, energia, gîndirea, pasiu
nea — bunului renume al instituției 
să nu încerce un simțămînt de mîh- 
nire, de jenă și nemulțumire atunci 
cînd un ins pătează, prin faptele lui, 
renumele acesteia. Dar tocmai aces
tea impun o atitudine de netoleranță. 
astfel ca ceea ce astăzi este o zgîrle- 
tură pe un perete văruit să nu se lă
țească mîine și să păteze întreg zi
dul, fațada casei. Prestigiul și autori
tatea unei instituții se conservă nu 
„trecîndu-se peste" fapte reprobabile 
— ci, dimpotrivă, prin repudierea lor 
fermă, drastică, neechivocă. Reduși 
la proporțiile lor reale, indivizii cer
tați cu morala sînt de fapt niște ne
putincioși ; și tocmai pentru că ei își 
dau seama de asta încearcă să-și so
lidarizeze instituția, să prezinte lu
crurile ca și cum blamarea lor ar în
semna automat și blamarea institu
ției. Insul pornit pe abateri își spu
ne : N-o să admită ei să se facă de 
rîs ! O să mă ierte pe mine — de 
obrazul instituției ! ...Dar n-ar fi mai 
bine să i-o spună instituția lui : N-o 
să admitem noi să ne faci tu de rîs !

...L-am lăsat pe omul de știință în 
laboratorul său. Era tîrziu, dar încă 
îl mai reținea cercetarea cine știe 
cărui fir de lume nouă...

★
Miercuri 29 martie trebuia să aibă 

loc adunarea generală a organizației 
de bază de Ia Muzeul „Grigore An
tipa" în care biroul avea să pună în 
dezbaterea comuniștilor faptele lui 
Ștefan Torcea. în ajun însă Torcea 
a depus, prin portar, o cerere prin 
care, informînd biroul că are de re
zolvat unele probleme urgente, sur
venite pe negîndite. roagă ca aduna
rea să fie amînată cîteva zile. „Țin 
să particip neapărat la discutarea si
tuației personale, însă au intervenit 
motive care îmi depășesc această po
sibilitate pentru cîteva zile" — 
scrie el.

Reporterul a făcut investigațiile 
cuvenite și a constatat că n-a inter
venit nici un motiv care să-i fi „de
pășit" lui Ștefan Torcea „posibilita
tea" de care vorbește. Tot ce în
cearcă el acum, e să găsească ex
plicații prin care să-și mai scadă din 
povara propriilor fapte cărora, pro
babil, abia acuin le va simți adevă
rata lor greutate.

t
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La gospodăria agricolă de stat Ținea regiunea Crișana a fost dată în exploatare o nouă unitate de 
ducere a furajelor combinate

LA C. I. L. - SIGHETUL MARMAȚIEI

Deficiențele „obiective" completează 
pe cele „subiective"; cînd va 
întreprinde Ministerul Economiei
Forestiere acțiunile 
de redresare așteptate ?

t

ROLUL-CHEIE
Intrat de peste un an și jumăta

te în funcțiune, Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Sighe- 
tul Marmației nu și-a găsit nici 
pînă în prezent cadența. Practic, 
noua unitate industrială bate pasul 
pe loc, sub privirile forurilor de re
sort din Ministerul Economiei Fo
restiere. In 1966, combinatul a ră
mas sub plan cu o producție în va
loare de peste cinci milioane și ju
mătate lei. Deși a fost vizitat de 
zeci de comisii din minister și s-au 
întocmit numeroase planuri de mă
suri, situația nu s-a redresat nici 
în primele două luni ale anului cu
rent. Planul de producție a fost în
deplinit doar în proporție de 94,6 
la sută, iar productivitatea muncii
— de 97,6 Ia sută. Rezultatele au 
fost nesatisfăcătoare și în primele 
două decade ale lunii martie. In 
plus, combinatul înregistrează un 
volum mare de rebuturi, stag
nări în producție, opriri ne
justificate ale utilajelor, refuzuri 
lă-' '"tecepționarea produselor de că
tre- beneficiari. „Bilanțul" lunilor 
ianțiarie și februarie consemnează : 
rebuturi în valoare de 400 000 lei, 
peste 10 000 ore stagnări în produc
ție cauzate de opriri frecvente și de
fectări ale mașinilor și utilajelor.

Care sînt cauzele care au generat 
asemenea neajunsuri ? Discutînd cu 
tovarășul inginer Ionel Pop, direc
torul combinatului, acesta le-a îm
părțit (nici nu se putea altfel 1) în 
două categorii : obiective — deter
minate de sprijinul insuficient pri
mit din partea ministerului — și 
subiective, aparținînd exclusiv com
binatului. La primul capitol, direc
torul s-a referit îndeosebi la apro
vizionarea defectuoasă cu materii 
prime și la lipsa personalului teh- 
,n.țc și ingineresc. Fără a diminua 
AÎtuși de puțin lipsurile de natură 
‘bfganizatorică — asupra cărora 
vom reveni — trebuie recunoscut 
că, într-adevăr, aprovizionarea de
fectuoasă a combinatului cu mate
rie primă cauzează acestuia greu
tăți reale. Este clar : fără lemn nu 
se poate fabrica mobilă.

Combinatul a fost amplasat în 
inima „aurului verde" maramure
șean, rațiunea construirii lui aici 
fiind tocmai valorificarea acestei 
bogății a regiunii. Dar iată că, ori- 
cît ar părea de paradoxal, combina
tul nu primește materie primă în 
cantitățile de care are nevoie. De la 
începutul anului și pînă la 15 mar
tie a.c., combinatul nu a primit — 
față de planificarea stabilită de 
minister — 2 204 m.c. cherestea 
aburită și neaburită, 8 796 m.p. 
furnir de nuc, 13 686 m.p. PAL de 
18 mm. 4 130 m.c. bușteni de fag. 
Restanțieri sînt 10 din 11 furnizori : 
D.R.E.F.-urile Maramureș, Brașov, 
Crișana, Cluj, Bacău, Tg. Mureș și 
C.I.L.-urile Brăila, Gherla, Tg. Jiu, 
Reghin. După cum se vede, toate 
sînt unități ce aparțin de același 
minister. Lăsînd deoparte faptul că
— după părerea noastră — sînt prea 
mulți furnizori și de la distanțe 
destul de mari, atrage atenția ne- 
ritmicitatea aprovizionării. Bună
oară, planul pe luna ianuarie pre
vedea intrarea în combinat a 1 290 
m.c. cherestea de fag neaburită cla
sa A. S-au primit însă 522 m.c., din 
care 43 în decada I, 143 în a Il-a 
și 336 m.c. în a IlI-a. Din cantita
tea de 15 000 m.p. furnir de nuc, cît 
avea prevăzut în contract pentru 
luna ianuarie. C.I.I. 
vrat
2 075 mp în decada a H-a, iar în 
a 111-a 1 1 294 m.p.

Cineva ar putea să obiecteze: de 
ce nu se apelează la „stocul tam
pon" 7 Bine ar fi dacă ar exista. 
Ministerul nu a dat însă repar
tiție, lăsînd astfel combinatul la 
bunul plac al furnizorilor. Aprovi
zionarea decurge însă defectuos nu 
numai sub aspect cantitativ, ci și 
calitativ. Bunăoară, gradul de umi
ditate admis la cherestea aburită 
și neaburiiă este de 35 la sută. în 
combinat sosește, de regulă, cu o 
umiditate între 70 și 85 la sută. 
Adică, direct din producția cu
rentă. Uscarea forțată are multiple 
implicații asupra producției. Ea 
provoacă rebuturi însemnate în 
procesul uscării și mai ales al pre
lucrării.

Cum conducerea combinatului 
ne-a încredințat că forurile de re
sort din minister cunosa anomalii
le de mai sus — se naște în mod 
firesc întrebarea : Cît timp se va 
mai permite ca un obiectiv, in care 
statul nostru a investit sute de mi-

j. Gherla nu a 11- 
nimic în decada I, doar

lioane de lei, să înoate în asemenea 
greutăți ?

Supunem analizei ministerului șl 
alte probleme semnalate 
torul combinatului.

— Am fost personal la 
tățile furnizoare din 
am rugat conducerile 
respecte obligațiile 
le. Am discutat cu 
giner Mihai Tirea, 
general al Direcției generale 
aprovizionare și desfacere 
ministerul nostru. ~ 
primit asigurări, 
ele însă nu se poate îndeplini 
nul. Este adevărat, transporturile 
pe distanțe mari și de la mai mulți 
furnizori sînt greoaie, costisitoare, 
adeseori nu prezintă nici o garan
ție. Tocmai de aceea am propus 
ca D.R.E.F.-Maramureș să fie 
principalul nostru furnizor. La ce 
slujesc oare transporturile încruci
șate efectuate în prezent ? In timp 
ce noi ducem lipsă de cherestea, 
aceasta este trimisă din Maramu
reș în regiunile Cluj, Banat, Bacău, 
și Crișana. Cheltuim lunar peste 
30 000 lei pe telefoane, telegrame 
și deplasări pentru a urgenta a- 
provizionarea cu materie primă, 
cînd aceasta e la doi pași de noi. 
Iată deci o altă anomalie care, în 
interesul economiei naționale, se 
impune urgent reglementată. După 
cum aceeași reglementare este ne
cesară și în problema cadrelor teh
nice. Ne lipsesc peste 20 de maiștri 
și un număr mare de ingineri. Nici 
una din cele patru fabrici în func
țiune nu este condusă la ora ac
tuală de un inginer stabil, numit 
pe acest post.

Am fost în combinat în noaptea 
de 14 spre 15 martie a. c. și în 
dimineața următoare. Cu circa o 
oră înaintea schimbului de la ore
le 24, practic numărul celor care 
lucrau în fabrica de mobilă curbată 
era infim. împreună cu maistrul 
Aurel Nagy, de la sectorul mon
taj, am făcut o numărătoare. Era 
ora 23,10. Din 45 de oameni în 
schimbul II, doar 7 lucrau. Ace
eași situație la sectorul mașini. 
Aici, maistrul lipsește. 11 înlocu
iește... un sortator, Alexandru Ște
fan. Cum nu cunoaște bine trebu
rile, își vede de lucru sus, la „ciu
percă", adică în biroul maistrului. 
La sectorul baiț l-am întîlnit pe 
maistrul Gavril Petric. Tuna și ful
gera. Era de multe ore în între
prindere. Ce lucra ? Prelua picioa
rele de scaun de pe banda trans
portoare a tunelului de uscare. II 
întreb pe inginerul tehnolog Va- 
sile Nan, care ne însoțea, dacă a- 
ceasta e menirea maistrului.

— Lipsesc mulți muncitori. Nu 
avem ce face.

Indisciplina în muncă, absențele 
nemotivate nu sînt abateri spora
dice în combinat. Dimineața aveam 
să aflu că în ziua de 14 martie au 
absentat din producție 144 oameni. 
Și în timp ce diferiți muncitori 
absentează, unii maiștri îi supli
nesc, fiind puși — după cum am 
văzut în cazul de mai sus — să 
facă muncă necalificată. Și asta în 
condițiile cînd combinatul duce 
lipsă de maiștri.

— De ce ești supărat tovarășe 
Petric ?

— Supărat ? 1 Sînt pur și simplu 
indignat.. Noi avem posibilitatea să 
ne facem planul. Cu o condiție 
însă: toată lumea să muncească. 
Or, în sectorul nostru mulți își fac 
de cap. Sortatorii, de pildă, lucrea
ză haotic. Noi producem scaune. 
Acestea au cîteva repere. Nimeni 
însă nu le corelează. Mă trezesc 
cîte o dată cu 3 000 de picioare și 
numai 2 000 de spătare, sau in
vers. Ce fac cu ele ? Nu mai spun 
că fiecare pleacă și vine cînd vrea, 
iese pe poartă la orice oră din zi 
și din noapte.

Indisciplina se manifestă nu nu
mai sub forma absențelor nemoti
vate sau învoirilor, adeseori lipsite 
de justificare, 
tegral timpul 
de către cei 
calcul efectuat 
binatului a reieșit că. în general, 
se lucrează efectiv 
la sută din 
schimb.

Potențialul tehnic 
menea folosit nerațional. Este inad
misibil ca, în condițiile cînd toate 
mașinile sînt noi, să se inregistreze 
peste 10 000 de ore opriri acciden-

de direc-

toate uni
tară și 

lor să-și 
contractua- 

tov. in- 
directorul 

de 
din 
am 
Cu 

pla

Peste tot 
promisiuni.

Nu se folosește in- 
de lucru nici chiar 
prezenți. Dintr-un 
de conducerea com-

timpul
numai 70—80 
afectat unui

este de ase-

tale numai în lunile ianuarie și fe
bruarie. Nu mai vorbim că unele 
mașini, pentru care s-au investit 
importante fonduri, stau nefolosi
te, unele chiar de la montare. în 
total, 46 mijloace fixe nu au fost 
folosite 
rioade 
1967, o 
practic
mp. Adăugăm la aceasta indiferen
ța manifestată de unele cadre cu 
pregătire superioară față de utila
je. în noaptea cînd am fost în 
combinat, la fabrica de placaj se 
defectase un transportor cu lan
țuri. La sfîrșitul schimbului s-au 
consemnat: 2 mc sub plan. „Ce 
măsuri luați ?“, am întrebat la ora 
0,15 pe ing. 
vem șef de 
mîine", ne-a

După cum 
rea integrală a sarcinilor de plan 
la C.I.L. Sighetul Marmației are la 
bază cauze mai adînci, multiple. 
Conducerea combinatului le cunoaș
te, dar se împacă ușor cu neajun
surile care stăruie de multă vreme 
în organizarea producției, în folo
sirea forței de muncă, a timpului 
de lucru și a utilajelor. La rîndul 
său, comitetul de partid desfășoa
ră o muncă politică de slabă efica
citate și nu a făcut pînă acum 
din problema disciplinei și ordinii 
în producție obiectul unor dezba
teri serioase, pentru a crea o opi
nie de masă împotriva celor care 
le încalcă. O intervenție hotărîtă 
se lasă de mult așteptată din par
tea forurilor de resort ale Minis
terului Economiei Forestiere. Re
dresarea combinatului se poate ob
ține numai prin acțiunea conver
gentă a tuturor acestor factori. Lu
crul este cunoscut de mult. A- 
tunci, de ce această întîrziere, care 
se soldează cu mari daune ?

de la montare sau pe pe- 
foarte lungi, ocupînd, în 
suprafață de producție — 
neutilizată — de peste 500

Maria Malanca. „A- 
secție, o să vadă el 
răspuns.
se vede, neîndeplini-

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii
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muncitorii gospodăriei 
noastre au primit cu mul
tă însuflețire și deosebit 
interes măsurile luate de 
partid cu privire la îm
bunătățirea activității 
gospodăriilor de stat. 
Citind prevederile în
scrise în hotărîie am în
țeles și mai bine răspun
derile mari ce ne revin 
pentru organizarea pe 
baze științifice a pro
ducției și a muncii. Rea
lizarea sarcinilor mari 
trasate de partid gospo
dăriilor agricole de stat, 
întregii agriculturi, ne
cesită punerea în valoare 
a capacității creatoare a 
inginerilor și tehnicieni
lor.

Gospodăria noastră de 
stat are un puternic sec
tor zootehnic: 1 400 tau
rine, din care 600 vaci 
cu lapte; 6 000 porcine, 
din care 450 scroafe. An 
de an am obținut rezul
tate bune. Anul trecut, 
producția de lapte de 
fiecare vacă furajată a 
fost de 3 800 litri; la por
cii puși la îngrășat s-a 
înregistrat un spor me-

diu zilnio de 600 gra
me. Posibilitățile însă 
sînt mult mai mari, dar 
valorificarea lor a fost 
frînată printre altele și 
de sistemul învechit de 
organizare, planificare și 
conducere. Pînă acum, 
valoroase inițiative se 
înecau intr-un sistem de 
conducere și organizare 
depășit, în unele cazuri 
birocratic. Cu toate că 
noi, specialiștii din uni
tăți, cunoaștem cel mai 
bine condițiile și posibi
litățile locale, cifrele 
planului de producție 
erau repartizate de la 
departament la trust și 
de aici la gospodării, 
fără să se țină seama de 
situația concretă, de lo
cul unde se realizează 
producția și adesea, fără 
să fim măcar consultați. 
Am primit sarcina de a 
îngrășa 5 500 porci, fără 
să dispunem de capaci
tatea respectivă, astfel 
că 1 500 de capete au 
rămas fără cazare. A- 
ceasta ne-a creat o si
tuație grea. Porcii au fost 
aglomerați în adăposturi, 
ceea ce a însemnat con
sum ridicat de furaje,

spor redus în greutate 
și pierderi mari prin sa
crificări de necesitate.

Un păienjeniș de for
mulare și documentații 
greoaie stăteau în calea 
mecanizării proceselor de 
producție în fermele zo
otehnice. îmi adua a- 
minte că, anul trecut 
prin luna mai, am în
tocmit documentații pen
tru creditarea construc
ției unor alei de fura
jare. Aprobarea a venit 
abia în noiembrie, cînd 
nu se mai angaja ni
meni să o execute în con
diții corespunzătoare.

Bine sînt precizate ro
lul și locul specialistului 
în producția agricolă. 
Pot spune că pînă acum 
specialiștii noștri și-au 
irosit mai mult de ju
mătate din timp cu lu
crări de statistică, ra
poarte și situații pentru 
diferitele servicii din ca
drul trustului, în timp 
ce sectoarele de produc
ție erau lipsite de îndru
marea direstă și contro
lul de specialitate.

Participarea nemijlo
cită la exploatarea agri-

“1
în regiunea Ploiești

Pronunțate inegalități 
în desfășurarea 
însămînțărilor

însămînță- 
desfășoară 

majoritatea 
gospodăriile 
în coopera-

in regiunea Ploiești 
rile de primăvară se 
într-un ritm intens. In 
raioanelor, atît în 
agricole de stat, cît și 
tivele agricole de producție, folo- 
sindu-se din plin timpul bun de 
lucru, .mijloacele mecanizate și 
atelajele, s-a reușit să se termine 
în întregime însămînțarea culturi
lor din epoca I. Cele mai bune 
rezultate s-au obținut în raioanele 
Buzău și Rîmnicul Sărat, unde s-a 
trecut și la pregătirea terenului 
pentru însămînțatul porumbului, 
în raionul Mizil, care are condiții 
asemănătoare de climă și sol, rit
mul de lucru a fost și este mult 
mai lent la pregătirea terenului 
pentru semănatul porumbului și la 
însămînțatul florii-soarelui. în une
le cooperative agriaole din acest 
raion s-a lucrat cu intermitențe 
pentru că nu s-a urmărit starea 
diferitelor tarlale. Au fost porțiuni 
uscate unde
cu
va agricolă 
dă,

se putea lucra, dar
toate astea, la cooperati-

Pitulicea, de pil- 
s-a așteptat să se zvînte

întreg ogorul. Tovarășul Bîrea 
Tănase, președintele cooperati
vei, recunoaște acum greșeala. 
Cam tîrziu. Ceea ce ar trebui să facă 
în prezent el și inginerul agronom 
este să accelereze ritmul de 
lucru, să nu se piardă nici o oră 
din timpul bun. Cu toate astea, ei 
organizează ședințe în plină zi și 
stau la taifas, în loo să controleze 
munca pe teren. La cooperativa 
agricolă de producție Movila Banu
lui, cele 18 tractoare ale brigăzii 
a 9-a de la S.M.T. Mihăileștl nu 
lucrează într-un ritm satisfăcător. 
De aceea, în ziua de 30 martie,

aproape 100 ha nu erau tnsămîn- 
țate gu floarea-soarelui.

O situație nesatisfăcătoare se 
menține la plantatul cartofilor. Din 
cele aproape 4 400 ha nu s-a plan
tat deeît 52 la sută, procent mie 
dacă ținem seama că timpul este 
destul de înaintat. Cele mai întîr- 
ziate sînt raioanele Teleajen și 
Tîrgoviște. Justificările unor ingi
neri și președinți de cooperative 
agricole, că timpul nu este priel
nic, nu stau de loa în picioare. 
Este mai degrabă vorba de o sla
bă organizare a muncii, a contro
lului pe teren.

în majoritatea cooperativelor 
s-au realizat lucrări de calitate. 
Găsești, totuși, tarlale unde se con
stată o muncă de mîntuială. în une
le unități, dintr-o greșită înțelegere 
a economiilor, nu s-a folosit grapa 
acolo unde era absolută nevoie.

Colectivul regional pentru coor
donarea luarărilor agricole sem
nala acum cîteva zile faptul că 
problema aprovizionării cu sămîn- 
ță de porumb nu a fost rezolvată 
în totalitate în raioanele Cislău, 
Mizil și altele. De asemenea, tre
buie urgentată trimiterea la labora
tor a probelor de sămînță de po
rumb hibrid 405 pentru verificarea 
germinației.

După sum se vede, ehiar daeă 
lucrările agriGOle de primăvară pe 
ansamblul regiunii stau bine, to
tuși, în multe locuri există rămî- 
neri în urmă, 6eea ce impune in
tensificarea controlului și a îndru
mării riguroase, eficace, din partea 
lucrătorilor consiliilor agricole, a 
uniunilor cooperatiste.

C. CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii
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superioara 
a resurselor
corespunzătoare din punct de 
dere tehnic. Bineînțeles, cînd 
va cunoaște unele aspecte se 
documenta ca să nu greșească, 
trucît recenta hotărîre a Plenarei 
C.C. al P.C.R. ridică pe o treaptă 
înaltă răspunderea personală, a- 
ceasta va permite ca șeful de fer
mă să fie foarte exigent cu orice 
lucrare, să cumpănească bine dacă 
ea este economică sau se cheltuiesc 
banii degeaba.

Este foarte bine că se prevede 
punerea la dispoziția unităților a 
fondurilor necesare producției, iar 
fondul de salarii să fie corelat eu 
volumul producției-marfă. Aceasta 
impune ca șefii de fermă și cei
lalți lucrători din unitățile de stat 
să fie pregătiți. Spun aceasta, de
oarece unii merg pe linia de a pro
duce fără să se intereseze de pre
țul de cost al produselor. Aseme
nea oameni spun că aspectul fi
nanciar ar fi treaba contabilului, 
iar inginerul ar trebui să înre
gistreze rezultatul. Este o practică 
greșită, care împiedică rentabiliza
rea producției. Pentru a putea 
munci mai bine în această direc
ție, în timpul iernii au fost or
ganizate în gospodăria noastră 
cursuri de pregătire a brigadieri
lor și altor cadre din unitate în 
ce privește problemele prețului de 
cost al produselor.

îmbunătățirea planificării și fi
nanțării va face ca gospodăria 
noastră să obțină rezultate mai 
bune în activitatea de producție și 
financiară. Anul trecut am obți
nut beneficii în valoare de 602 000 
lei. Consider că beneficiile vor pu
tea crește la două milioane lei. O 
arată, de altfel, și modul cum o 
progresat gospodăria în cei 11 ani 
de cînd sînt. director aci. Valoarea 
producției globale a crescut de la 12 
milioane lei, la 30 milioane lei, iar 
a producției marfă de la 8 milioane 
lei, la 24 milioane lei. Pînă la or
ganizarea fermelor după noul sis
tem, pentru a obține rezultate mai 
bune vom concentra vacile la 
Dumbrăveni, urmînd ca la locurile 
mai îndepărtate să se crească ti
neret bovin. De asemenea, se va 
da o mai mare atenție îngrijirii 
plantațiilor de vii și pomi pentru 
a obține producții cît mai mari.

Lucrătorii gospodăriei noastre, 
primind cu mult interes hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R., și-au ex
primat hotărîrea de a munci cu 
răspundere pentru a obține rezul
tate cît mai bune în activitatea de 
producție și financiară.

colă va însemna un mare 
ajutor în creșterea pro
ducției și folosirea efi
cientă a bazei materia
le. Faptul că ferma a- 
gricolă va fi unitatea e- 
conomică de bază, profi
lată pe producția vege
tală sau animală și că 
va dispune de mijloacele 
de muncă necesare, va 
sfărîma multe frîne ce 
au stat în calea creșterii 
producției. La noi, fer
mele de animale, a căror 
pondere reprezintă cir
ca 65 la sută din valoa
rea producției globale, 
sînt foarte dispersate — 
în 6 puncte la distanțe 
de 10—12 km — tar 
specialistul zootehnist 
este unul singur.

Măsurile de stimulare 
a specialiștilor, a tuturor 
lucrătorilor după apor
tul adus la realizarea 
planului de producție și 
de beneficii, acordarea 
de credite pentru con
strucții de locuințe per
sonale la locul de pro
ducție vor avea un rol 
de seamă în ridicarea 
producției în unitățile 
agricole de stat. Este o- 
portună și prevederea că 
păgubirea din neglijență 
să fie suportată de eei 
vinovați. Din moment ce 
se stimulează creșterea 
producției de ce să nu 
se sancționeze risipa, ne
glijența?

Sîntem siguri că îm
bunătățirea conducerii, 
planificării, finanțării și 
organizării gospodăriilor 
de stat, conform preve
derilor hotărîrii, va duce 
la un avînt general în 
toate unitățile agricole 
de stat.

de obținere a platinelor

Ion M1TREA
inginer șef zootehnist 
la G.A.S. Cîmpia Turzii, 
regiunea Cluj

Procedeu modern

Noul doc plutitor de la Șantierul naval Constanța Foto : Agcrpref

Prof, emerit lng. Alex. Domșa și 
conf. univ. Ștefan Kovacs de la Insti
tutul politehnic din Cluj au brevetat 
recent o nouă invenție. Este vorba de 
o instalație originală și un procedeu 
pentru obținerea pastilelor de contact 
din Wolfram (platine) utilizate în in
dustria de automobile. Tehnologia de 
fabricație a pastilelor respective era 
pînă acum foarte greoaie. Pe lingă alte 
dezavantaje, aceasta cauza și pierderi 
însemnate de Wolfram. Prin noul pro
cedeu, pastilele de contact electric se 
execută direct în forme definitive, în- 
tr-o instalație de mare randament. In
venția inginerilor clujeni rezolvă, tot
odată, problema sinterlzării Wolfra
mului la temperaturi foarte
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Șl „ÎMPROSPĂTARE"
PERSONALITĂȚII

DEFINIREA

COLECTIVELOR
TEATRALE

George Dem. LOGHIN

Un coleg propunea al
cătuirea colectivului tea
tral dintr-un nucleu stabil 
de 10—15 actori, partea 
cea mai numeroasă a tru
pei urmînd a fi angajată 
de la o stagiune la alta, 
în funcție de necesitățile 
Instituției.

O astfel de propunere 
mi se pare în dezacord cu 
necesitatea fundamentală 
a instituției teatrale : de
finirea personalității ei 
artistice prin configurarea 
unui profil propriu de 
creație. Teoria și practi
ca teatrului modern nu 
o dată au subliniat că in
dividualitatea acestui pro
fil depinde în bună măsu
ră de omogenitatea stilu
lui interpretativ, iar dobîn- 
direa omogenității impli
că o conviețuire artistică 
de durată a tuturor facto
rilor de creație chemați 
să contribuie la realizarea 
ei.

In temeiul acestor prin
cipii s-au constituit într-un 
trecut mai îndepărtat sau 
mai apropiat teatre de no
torietate mondială cum ar 
fi Comedia Franceză, 
M.H.A.T., Burg Theater, 
Piccolo Teatro, Royal 
Shakespeare Company 
ș.a. In spiritul acelorași 
temeiuri organizatorice 
au funcționat la noi Tea
trele Naționale sau com
paniile Bulandra și Ven
tura. Formațiile 
de conjunctură, 
tunel cînd erau 
în jurul uneia
multor personalități sceni
ce, au fost sortite unei ac
tivități efemere, inaptă să 
se imprime în memoria 
contemporanilor ei, me
morie ce confirmă durabi
litatea unei arte atît de 
legate prin însăși specifi
cul ei de timpul și spațiul 
în care se produce.

Evocînd exemplele tre
cutului mi se pare că tea
trul contemporan poate să 
dezvolte și să fructifice 
experiența lor pozitivă în 
condiții noi, dintre care 
— din punctul de vedere 
care ne interesează — un 
loc major îl ocupă inclu
derea în colectivele acto
ricești a unor talente in
terpretative apte să des
cifreze varietatea tipolo
gică și stilistică a drama
turgiei, să elaboreze și să 
exprime o gamă de roluri 
diverse.

Pledînd pentru stabilita
tea colectivului teatral nu 
mă gîndesc cîtuși de pu
țin la închiderea căilor de 
acces ce asigură împros
pătarea lui cu noi talente 
și continuitatea sa în timp, 
printr-o echilibrată repar-

tizare pe generații a for
țelor artistice. Circulația 
valorilor între teatre, an
gajarea de debutanți sînt 
fenomene firești, necesa
re, cu condiția ca ele să 
se consume potrivit unor 
normative precise, apte 
să evite fluctuația excesi
vă a cadrelor artistice și 
mai ales să curme din ră 
dăcină orice posibilitate 
de dezorganizare a vieții 
noastre teatrale.

Privite din acest punct 
de vedere, principalele 
modalități de completare 
a colectivelor noastre tea
trale : concursurile orga
nizate de instituțiile dra
matice și repartizarea ab
solvenților institutelor de 
învățămînt superior, ni se

puncte
de
vedere

artistice 
chiar a- 

grupate 
sau mai

par că prezintă unele de
fecțiuni ce se cer reme
diate.

Mai întîi cele două ope
rații trebuie să se succea- 
dă astfel în timp încît să 
se completeze una pe 
alta, subordonîndu-se u- 
nui scop unic : judicioasa 
și echilibrata repartizare 
a forțelor artistice pe în
treg teritoriul țării. Or, 
plasarea lor în aceeași 
perioadă (repartizările în 
iulie, concursurile în va
canța de vară) nu oferă 
posibilitatea unei munci 
de perspectivă în alcătui
rea trupei. Consecința a- 
cestui neajuns se reflec
tă în faptul că unele tea
tre — cu precădere cele 
din Capitală și din orașe
le aflate în apropierea ei 
— își soluționează pro
blemele de cadre des- 
completînd forțele artisti
ce ale instituțiilor surori.

Se impune deci decala
rea în timp a perioadei în 
care se desfășoară con
cursurile față de cea în 
care are loc repartizarea 
în producție a absolven
ților. Aș propune, în acest 
sens, ca teatrele să orga
nizeze concursuri pentru 
posturile vacante pe par
cursul stagiunii și nu la 
sfîrșitul ei. Ele să fie ast
fel eșalonate încît toate 
teatrele să aibă posibili
tatea de a-și acoperi nu 
numai vacanțele inițiale 
din schemă, dar și locu
rile rămase libere prin 
transferarea cadrelor ar-

teatre
de operă și balet : NUNTA LUI FIGARO 
de stat de operetă : SINGE VIENEZ — 
Național „I. L. Caragiale" (sala Come-

• Teatrul
— 19,30.
• Teatrul
19.30.
0 Teatrul
dia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : 
DINU PĂTURICĂ — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 19,30.
« Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PEPE
LEA — 9,30 — NOTA ZERO LA PURTARE —
15.30.
© Teatrul evreiesc de stat : VIOARA LUI STEM- 
PENIU — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 17.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
RACHIERIȚA (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Arad) — 16 ; 20.

ffissrsEZ

t V
17,15 — Emisiunea : Pentru noi, femeile ! 
18,00

18,15
18,30

19,00
19,27
19,30

20,00
20,30

23,00
23,20

— Pentru cei mici: „Vizita", de I. L. Ca
ragiale. Povestește artistul poporului 
Gr. Vasiliu Birlic.

— Filmul „Cocoșelul și șoarecii vicleni".
— Pentru tineretul școlar : 1001 de între

bări.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Călătorii geografice: Călătoria căpita

nului Cook (VII).
— în direct... Emisiune economică.
— Seară de teatru : „Cocoșul negru" de 

Victor Eftimiu. Interpretează colectivul 
Teatrului Național din Craiova. — în 
pauză : Poșta televiziunii.

— Reportaj filmat: „O zi la Budapesta".
— Telejurnalul de noapte.

fistice pe bază de con
curs. Sistemul preconizat 
de noi implică, firește, ca 
transferul să nu se facă în 
momentul promovării con
cursului, ci la o dată uni
că pentru toate teatrele 
și anume la începutul ur
mătoarei stagiuni.

Credem că ar putea fi 
studiată posibilitatea ca 
probele practice ale con
cursului să nu fie neapă
rat obligatoriu să se sus
țină la sediul teatrului 
unde el se produce, ci — 
prin deplasarea comisiei 
de examinare — concu
rentul ar putea fi apreciat 
într-un spectacol jucat pe 
scena al cărui angajat 
este.

Propunerea mi se pare 
avantajoasă din mai mul
te puncte de vedere. In 
primul rînd, natura probei 
va prilejui o judecată de 
valoare cu mult mai cu
prinzătoare și mai temei
nică decît poate s-o ofere, 
în actualele condiții, pre
zentarea unor scene, mo- 
nologuri sau versuri de 
cele mai multe ori impro
vizate în funcție de posi
bilitățile concurenților de 
a-și aduna partenerii și 
elementele necesare ca
drului plastic. In al doilea 
rînd, schimbul de opinii 
între factorii de răspunde
re ai celor două teatre mi 
se pare deosebit de util 
în momentul cînd se hotă
răște transferarea unui ca
dru artistic. El poate aju
ta la cunoașterea mai 
complexă a noului anga
jat, la definirea mai exac
tă a perspectivelor sale 
de creație, la asigurarea 
unei continuități în mun
ca artistică. în fine, în al 
treilea rînd, s-ar evita 
dezorganizarea reperto
riului teatrelor în perioa
da cînd angajații lor 
pleacă să susțină probe
le concursului.

încheierea concursurilor 
pe ansamblul teatrelor 
trebuie să coincidă cu 
momentul cînd acestea 
stabilesc repertoriul sta
giunii viitoare, și, în func
ție de el și de componen
ța colectivului artistic, ne
cesarul de absolvenți.

Ajungem astfel la pro
blema repartizării. După 
cum s-a mai observat în 
presă și în dezbaterile de 
specialitate, și această 
modalitate de întinerire a 
colectivelor dramatice e 
susceptibilă de îmbunătă
țiri organizatorice. Ele — 
după opinia mea — nu vi
zează esența, ci proce
dura.

Mi se pare cît se poate 
de judicios și stimulativ 
din punct de vedere pe
dagogic ca repartizarea 
să aibă în vedere erarhi- 
zarea valorică a absol
venților.

Se pune însă întreba
rea : dispunem de cele 
mai eficiente criterii pen
tru determinarea valorii 
viitorului specialist ?

Personal cred că nu.
Un element al aprecierii 

îl constituie media rezul
tată din cumularea tutu
ror notelor obținute de ab
solvent pe parcursul ani
lor de studii. Fără a cre
de cîtuși de puțin că în 
programul de pregătire 
universitară există obiec
te principale și secunda
re, nu pot însă să nu re
marc că între discipline
le studiate unele sînt di
rect legate de profilul de 
specializare al absolven
ților, iar altele constituie 
fundalul general de cu
noștințe care definesc for
marea multilaterală a vi
itorului artist. Primul grup 
de discipline nu numai că 
ne oferă indici mult mai 
preciși în măsurarea am
plitudinii talentului și a 
capacității sale de dez
voltare, dar ele — extin- 
zîndu-se pe parcursul mai 
multor ani de studii — au 
prilejul să sondeze mai în 
profunzime însușirile și 
cunoștințele viitorului 
specialist șl să le cîntă- 
rească mai exact. Iată 
principalele motive care 
mă îndeamnă să consider 
necesar ca notele de la 
disciplinele de profil să 
aibă o pondere sporită 
față de celelalte în calcu
larea mediei care expri
mă valoarea absolventu
lui.

Un al doilea element al 
aprecierii îl reprezintă 
media de la examenul de 
stat. Pentru ca ea să sem
nifice cît mai riguros gra
dul de calificare al viito
rului interpret e ne
cesar să i se acorde 
lucrării de diplomă un 
loc preponderent. După 
cum se știe, această lu
crare constă din interpre
tarea unui rol din reper
toriul studioului institutu
lui și din susținerea teo
retică a realizării lui 
practice. Temă amplă de 
examinare, cu prilejul că
reia se poate aprecia ni
velul profesional al viito
rului actor, capacitatea sa 
de a fructifica și conexa, 
în procesul de creație și 
în explicitarea acestuia, 
cunoștințele dobîndite la 
diversele materii studiate 
în institut.

Perfecționînd căile prin 
care obținem o erarhizare 
cît mai exactă a valorilor 
ne mai rămîne să corec
tăm încă un neajuns ca
pital. Anunțarea locurilor 
susceptibile să se ocupe 
la solicitarea candidați- 
lor prin: „post actor" sau 
„post actriță' mi se pare 
confuză și imprecisă. Se 
impune o profilare a a- 
cestor locuri pe genuri ar
tistice, astfel determinate 
încît să aibă în vedere la
turile dominante ale per
sonalității creatoare a vii
torului interpret și nu șa- 
blonizarea lui în tipare
le înauste a unei etiche
tări mărunte.

Pe baza rolurilor inter
pretate în institut și a re
zultatelor dobîndite, fie
cărui absolvent i se poa
te contura profilul artistic, 
astfel ca atunci cînd a- 
junge în fața comisiei de 
repartizare să știe ce și 
cum să aleagă. De altfel.

cred că institutul este da
tor teatrelor cu alcătuirea 
unor fișe de creație pen
tru absolvenți mai com
plete decît cele actuale, 
oferind prin conținutul lor 
o punte de legătură mult 
mai trainică între activi
tatea încheiată în școală 
și cea care începe în 
teatru.

în spiritul acestui dezi
derat organizăm anual, în 
luna mai, un ciclu de 
spectacole care cuprinde 
toate piesele prezentate 
într-o stagiune de anul 
IV, pentru a da posibili
tatea conducerilor teatre
lor să cunoască configu
rația promoției de absol
venți înainte de reparti
zarea ei. Această acțiune 
nu s-a bucurat de spriji
nul susținut al tuturor in
stituțiilor dramatice intere
sate. La vizionări n-au 
participat întotdeauna 
factorii de răspundere 
din teatre, delegații care 
au văzut spectacolele 
n-au fost aceiași cu cei 
care au ales absolvenții 
la repartizare. De aici o 
sumă de neajunsuri în ac
tivitatea teatrelor și în 
valorificarea plenară a ti
nerelor talente.

E posibil ca în examina
rea principalelor modali
tăți de împrospătare a co
lectivelor dramatice să 
nu fi sesizat toate aspec
tele pe care le ridică a- 
ceastă complexă proble- 
ipă. S-ar putea întîmpla 
ca soluțiile propuse de 
mine să necesite corecti
ve și completări. Ele au 
oornit din convingerea ca 
în domeniul selecționării 
și valorificării cadrelor 
artistice, cu toții — școa
lă și teatru — trebuie să 
manifestăm mai mult dis- 
cernămînt, mai multă exi
gență, mai mult spirit de 
răspundere.

lumului de studii șl investigații de a- 
acest gen, concomitent cu o sporire 
apreciabilă ă numărului de cercetă
tori : în S.U.A., de exemplu, 14 la sută 
din cifra de afaceri realizată pe an
samblul industriei electrotehnice în 
anul 1966 a provenit din fabricarea 
unor produse care nu existau cu pa- 
tru-cinci ani în urmă ; iar ponderea 
electrotehnicienilor (alături de energe- 
ticieni) este de 22,7 la sută din tota
lul cercetătorilor existenți în această 
țară.

— Spre ce direcții mai im
portante se îndreaptă atenția 
și eforturile specialiștilor din 
acest sector ?

— Datorită caracterului multilateral 
al problemelor, faptului că electroteh- 
nicianul din zilele noastre răspunde 
unui mare număr de solicitări, va
riate, apărute pe terenul unor sectoa
re de producție diverse, se face din 
ce în ce mai simțită accentuarea pon
derii cercetărilor aplicative, fără ca 
prin aceasta să se diminueze impor
tanța sau să se încetinească ritmul 
căutărilor de ordin fundamental.

Totodată, se constată că pe plan 
mondial cercetările de acest gen vi
zează — cel puțin pînă în prezent 
— nu atît schimbarea modului dc 
funcționare a diverselor instalații și 
dispozitive (multe dintre acestea func- 
ționînd pe aceleași principii de acum 
un secol), cît mai ales elaborarea de 
soluții noi. perfecționarea materialelor 
și a schemelor constructive. De aceea, 
una dintre orientările de bază astăzi 
se referă la obținerea unor noi mate
riale electrotehnice cu calități superi
oare (tablă laminată la rece, mate
riale supraconductoare — studiate de 
așa-numita criogenie — materiale în 
clase de izolație superioare, rășini de 
turnare, contacte sinterizate). Sînt 
intensificate în același timp preocupă
rile legate de realizarea unor echipa
mente energetice de mare putere cu 
caracteristici îmbunătățite (cum sînt 
alternatoarele și transformatoarele, în
trerupătoarele de mare putere, cu ulei, 
cele cu aer comprimat, iar mai recent 
cu gaze electronegative — hexaclorura 
de sulf). în general, se depun 
astăzi eforturi multiple și stăruitoare 
pentru obținerea unor echipamente 
energetice de mare randament, meni
te .să satisfacă cerințele întinselor sis
teme energetice de înaltă și foarte 
înaltă tensiune aflate într-o continuă 
extindere și modernizare. în Canada 
și U.R.S.S. există încă de pe acum 
rețele cu tensiuni de 750 000 Volți, iar 
în viitor valorile acestor tensiuni vor 
fi desigur și mai mari.

O altă orientare se referă la crea-

Cercetarea

rea posibilității de a obține și fruc
tifica noi surse de energie, a căroi 
apariție impune uneori construirea 
unor noi tipuri de dispozitive, ade
seori radical deosebite de cele obiș
nuite. în unele țări, ca Anglia, spe
cialiștii au reușit să pună la pune! 
unele tipuri noi de generatoare — mag- 
netohidrodinamice (care permit ran
damente duble față de generatoarele 
de curent obișnuite, au o construc
ție simplă, asigurînd trecerea directă 
a energiei calorice în energie elec
trică, fără să mai fie necesară faza 
intermediară — energia mecanică).

— In ce stadiu se 
cel area noastră din 
electrotehnicii ?

află cer-
domeniul

dispunem— Se poate aprecia că 
în prezent de o rețea relativ largă de 
colective de cercetare, care cuprinde 
nu numai institutul nostru sau ca
tedrele de specialitate din institutele 
politehnice, unele institute ale Aca
demiei, dar și unele mari labora
toare uzinale, cum sînt cele de Ia uzi
nele „Electroputere‘‘-Craiova, Uzina 
de mașini electrice, „Eiectroaparataj", 
Fabrica de cabluri și materiale izo- 
lante din București. De-a lungul a- 
nilor, cercetătorii electro tehnicieni au 
inițial și desfășurat un mare volum 
de investigații, unele fiind introduse 
cu bune rezultate în producția de 
serie.

Conștienți că numai printr-o bună 
colaborare cu întreprinderile — în 
special cele apropiate ca profil — 
vom putea să finalizăm într-o cît mai 
mare măsură rezultatele pe care le 
obținem am acordat o atenție sporită 
în ultima vreme cooperării directe 
dintre specialiștii noștri și cei din 
uzine, pe teme dc.Jncte, bine preci
zate. Totodată, pentru a grăbi ritmul 
de definitivare și aplicare a unor so
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într-una din sălile muzeului de artâ populară din Orâștie Foto t 8. Cristian

FEȚE : 
Surîsul

diferențiată a 
contemporane,

Analize per- 
conțin și pa-

Orașul interzis) — 
(completare Despre

RECI : FLOREASCA
- 18,30 ; 20,45.

L-A UCIS

despre proză"

cinema
e RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panora
mic (seria a Il-a) : PATRIA (completare Nicolae 
Labiș) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
o RIO CONCIIOS — cinemascop : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1903 — orele 17 și seria 
1904 — orele 20) ; BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21. LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,3/ ’
17.30 ; 20. FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
21. MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 , 16,4„ , 
® SĂRMANII FLĂCĂI : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : AURORA 
(completare Orașul interzis) — 8,45 ; 11 ; 13,15.
TOMIS (completare Despre noi) — 9 ; 11,15 ; 13,30. 
FLOREASCA (completare Imprudenții) — 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16.
a ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15 ; 12 ; 14,45 ;
17.45 ; 20,30.
9 NUME STRAIN : FESTIVAL (completare „1907“) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 1/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : VICTORIA 
(completare Nicolae Labiș) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45. BUCEGI (completare Comoara din 
Panagjurist) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
GLORIA (completare „1907") — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30. FLAMURA (completare Hierogli
fele pămîntului) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o INAMICUL PUBLIC NR. 1 — 10 ; 12 ; 14 ; ILU
ZIA CEA MARE — 16.30 ; 18,45 ; 21 — CINEMA
TECA.
o UNCHIUL MEU : CENTRAL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 
18 ; 20,45.
O OMUL DIN RIO : UNION (completare Orizont 
«ific nr. 1/1967) — 15 ; 17,45 ; 20,30.

PARATUL CIOC DE STURZ : DOINA 
10,15 ; 11,30.
• JUANA GALLO : DOINA — 13,45 ; 16 ; 
20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
LANCE și EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA 
9 30 ‘ 15 * 19 30.
e LEAC ’CONTRA DRAGOSTEI : AURORA (com
pletare 
TOMIS 
20,45.
© ZILE 
denții) 
O OMUL CARE 
LANCE : GIULEȘTI — 15,30 ;
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
18 ; 20,30.
• PALLADY — PETROL —
GENDA CIOCÎRLIEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 2/1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare, 
o UN MARTOR ÎN ORAȘ : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Ideal) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA — 8,45— 
13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21. PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
9 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BUZEȘTI — 
15,30 ; 18,15 ; 20,45.
0 JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ 
scop : GRIVIȚA (completare Zece 
minute în lumea fluturilor) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O TREIZECI ȘI TREI : VIITORUL 
(completare Expoziția „Dezvoltarea 
științei în România") — 15,30; 18; 
20,30, UNIREA (completare Ritmuri 
și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
O LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,30.
e INSPECTORUL DE POLIȚIE : 
COTROCENI (completare Surîsul 
sfinxului) — 15,15; 18; 20,45.
a ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN 
(completare Prezintă pisica) — 15,30; 
18; 20,30.
O SCARA CURAJULUI : ARTA 
(completare Campionii Europei) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA 
(completare Bomboane muzicale) — 
9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
® DACII — cinemascop : POPULAR

' SĂRII

18,30 ;

„însemnări

Volumul „însem
nări despre proză" al 
lui Virgil Ardeleanu 
vădește un interes și 
o preocupare statornică 
a autorului pentru cer
cetarea peisajului va
riat al prozei noastre 
actuale, pentru defini
rea trăsăturilor sale 
distincte, semnificative, 
în scopul de a impri
ma cercetării un carac
ter mai sistematic, au
torul conturează într-un 
studiu introductiv „o 
schiță a prozei contem
porane românești" evi
dențiind, o dată cu tră
săturile și tipurile spe
cifice acestei literaturi, 
„noutatea și continuita
tea" pe care ea o asi
gură în planul istoriei 
literare. Acestui „pre
ambul" îi urmează apoi 
o suită de studii și ar
ticole grupate pe au
tori, constituind o cer
cetare 
prozei 
în primul rînd sub as- 
—ictul unora dintre va- 

reprezentative, 
de scriitori ca 
Stancu, Marin 
Eugen Barbu 

pentru

pect„. „ 
lorile ei 
ilustrate 
Zaharia 
Preda, 
etc. Interesul 
creația acestor proza
tori e confirmat de 
altfel și de paginile, 
dintre cele mai dense 
ale volumului, consa
crate unora dintre prin
cipalele lor lucrări, ce 
tind să reprezinte în 
„germene" niște mi
cromonografii critice a- 
supra scriitorilor res

— 15,30; 18; 20,30, DRUMUL
— 11; 15,30; 18; 20,30.
O OGLINDA CU DOUA
FLACĂRA (completare 
sfinxului) — 15,30; 18; 20,30.
o ÎNTRE DOI : COLENTINA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat)
— 15,30; 17,45; 20.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — 
cinemascop : PACEA — 15,30; 18; 
20,30.

pectivi. 
tinente 
ginile asupra unor ta- 
lentați prozatori ca 
D. R. Popescu, Fănuș 
Neagu, Ștefan Bănules- 
cu, V. Rebreanu, Alecu 
Ivan Ghilia, N. Velea, 
N. Breban etc. Intere
sante sub raportul in
formației și al observa
țiilor critice ni s-au pă
rut studiile despre nu
vela lui Agîrbiceanu și 
proza lui Peltz (excepție

făcînd cel — nesub
stanțial, sărac în apre
cieri personale — des
pre Creangă) alcătuind 
o secțiune aparte a vo
lumului.

în definirea unei 
scrieri din punct de ve
dere al valorii artistice, 
autorul dă dovadă de 
discernămînt critic, se- 
sizîndu-i cu finețe cali
tățile sau scăderile, re- 
acționînd în general cu 
o promptă sinceritate, 
ori de cîte ori îl izbește 
în vreo lucrare impresia 
de artificios, de neau
tentic. E interesant de 
remarcat, ca o trăsătu
ră proprie modului în 
care Virgil Ardeleanu 
concepe exercitarea ac-

tului critic, că în ana
liza pe care o între
prinde asupra unor 
scrieri literare, în fața 
unor aspecte privind 
neîmpliniri și carențe 
de fond sau de formă, 
el își exprimă în repe
tate rînduri nedumeri
rea într-o manieră mai 
mult interogativă, adre- 
sîndu-se deopotrivă ci
titorului ca și autorului. 
Aceasta explică într-o 
oarecare măsură și o 
anume discursivitate ce 
se resimte în stilul au
torului. Spre deosebire 
totuși de alți critici 
care-și impun de obicei 
o vădită detașare de 
obiect, Virgil Ardeleanu 
se străduiește să explo
reze oarecum din inte
rior universul artistic al 
scriitorului, reconsti
tuind și analizînd pro
cesul său de creație. 
El înțelege să-și asume 
astfel una din funcțiile 
și îndatoririle esențiale 
ale criticii, aceea de a-1 
îndruma pe cititor cu 
competență către o în
țelegere aprofundată a 
fenomenului literar. Și 
aici deslușim nu nu
mai un merit al criti
cului, dar și principala 
calitate și utilitate a 
volumului : în special, 
de a oferi o imagine 
cît mai adecvată și 
nuanțată asupra prozei 
contemporane româ
nești.

Iuții — uneori prea anevoios și în
delungat — am căutat să închegăm 
și să dotăm cît mai bine atelierele 
proprii de prototipuri, în cadrul căro
ra putem să ducem unele rezultate 
pînă la faze avansate, mai lesne de 
preluat și introdus apoi în producție.

Pe această cale s-au obținut unele 
reduceri ale termenelor de aplicare 
ce ne dovedesc că sîntem, din acest 
punct de vedere, pe „drumul cel 
bun". Astfel, și-a găsit o aplicare ra
pidă „sistemul de acționare electrică 
în curent continuu" de la instalațiile 
de foraj E 75 — sistem brevetat ca 
invenție, care aduce importante redu
ceri ale cheltuielilor la lucrările de 
foraj (circa 150 de lei la metru forat). 
De asemenea, într-un timp și mai 
scurt au fost introduse în fabricație 
la uzinele „Electroputere“-Craiova 
separatoarele de sarcină realizate de 
un colectiv mixt de ingineri din in
stitut și fabrică, care, pe lîngă eco
nomii anuale de ordinul milioanelor, 
permit și o considerabilă sporire a si
guranței de funcționare a acestor ti
puri de aparate.

Desigur, există încă largi posibilități 
de îmbunătățire a activității noastre. 
De exemplu, aș vrea să arăt că „P“-ul 
de pe firma noastră (adică activitatea 
de proiectare) are o valoare „sui ge
neris". Colectivul de proiectanți lu
crează proiecte de uzine, iar noi, cer
cetătorii, care realizăm produse, fie 
că ne proiectăm singuri — ceea ce 
înseamnă desigur timp luat preocupă
rilor de cercetare — fie că apelăm la 
serviciile altora — ceea ce înseamnă 
iar timp pierdut, cheltuieli, formali
tăți. Poate că ar fi util ca sec
torul de proiectare să fie astfel or
ganizat încît să poată prelua și dez
volta și anumite cercetări de ale noa
stre — proiectarea fiind o verigă e- 
sențială pentru aplicarea rapidă a re
zultatelor.

— Ce alte impedimente mai 
semnalați șl, mai ales, ce po
sibilități de perfecționare în
trevedeți ?

— Aș vrea să mă opresc asupra 
unei chestiuni de principiu, valabilă, 
poate, și pentru alte sectoare ale cer
cetării noastre, dar care în ceea ce ne 
privește este vitală : problema ridică
rii rapide a nivelului cercetărilor. 
Pentru a se putea realiza acest lucru, 
consider că trebuie să existe o mai 
mare preocupare pentru perspectivă 
atît din partea întreprinderilor cît și 
din partea noastră, a cercetătorilor. 
Noi avem datoria să abordăm încă 
pe acum problemele, respectiv să 
încadrăm în direcțiile spre care 
îndreaptă în mod deosebit atenția 
plan mondial — așa cum sînt, 
exemplu, studiul acoperirilor cu plas
mă, materialelor supraconductoa-e, 
comutației în medii neeonvențion. le 
— care peste un număr de afli 
s-ar putea să fie intens solicitate ue 
producție. Altfel, dacă vom continua 
să lucrăm ca și pînă acum, în pripă, 
pe baza unor solicitări de ultim mo
ment, ne vom ține greu de ritmul 
rapid al evoluției pe plan mondial.

Pe de altă parte, sporirea eficacită
ții cercetării de electrotehnică este 
legată indispensabil de evitarea ne- 
aplicării sau utilizării necorespunză
toare a unora dintre rezultatele pe 
care Ie obținem. Uneori, dată fiind 
complexitatea soluțiilor, diversitatea 
domeniilor cărora li se adresează pen
tru realizare, există pericolul rămî- 
nerii lor în suspensie între limitele 
responsabilității unui for departamen
tal sau altul.

De pildă, aceasta este situația izo
latorilor din sticlă călită — folosiți în 
prezent în proporție de peste 30 la 
sută în rețele de înaltă tensiune din 
Franța și din alte țări — dar care la 
noi rămîn neutilizați de ani de zile. 
Am definitivat această cercetare cu In
stitutul de cercetări și proiectări pen
tru materiale de construcție — noi 
ținînd de Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, iar I.P.C.M.C. 
de Ministerul Industriei Construcțiilor. 
Fabrica de sticlă, care ar putea-o pro
duce, ține de Ministerul Industriei U- 
șoare, iar beneficiarul este Ministerul 
Energiei Electrice. Soluția noastră s-a 
pierdut în această rețea de respon
sabilități, deși prin aplicarea ei eco
nomia națională ar fi avut numai de 
cîștigat.

De asemenea, aș vrea să remarc ne
cesitatea tot mai pregnantă a strînge- 
rii legăturilor catedrelor de spe
cialitate din învățămîntul superior cu 
uncie laboratoare uzinale puternice, 
care s-au afirmat deja prin unele rea
lizări importante. Este cunoscut că în 
general în laboratoarele uzinale de a- 
cest gen există astăzi un mare nu
măr de aparaturi diverse, perfecțio
nate, mai greu de găsit în labora
toarele catedrelor. Pe de altă parte, 
cunoștințele și experiența specialiștilor 
din sfera didactică n-ar face decît 
să ridice nivelul preocupărilor științi
fice uzinale. Din experiență proprie, 
dobîndită în colaborarea noastră cu 
laboratorul uzinal de la „Electropu- 
tere", pot spune că nivelul cercetării 
științifice uzinale poate crește substan
țial dacă specialiștii acestuia se află 
într-o permanentă și directă legătură 
cu cercetătorii științifici din institu
tele departamentale sau de la catedre. 
Pe baza unei astfel de colaborări se 
trece acum la elaborarea unor va
riate dispozitive electrotehnice utile 
(siguranțe fuzibile. dc joasă tensiu
ne — rapide, lente, ultrarapide — a- 
parate electrice de comutație).

Firește, cele expuse aici sînt doar 
cîteva aspecte ale acestui important 
sector, de a căror rezolvare depinde 
însă într-o mare măsură îndeplinirea 
în bune condiții a marilor sarcini ale 
cincinalului.

de 
ne 
se 
pe 
do
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VIZITELE TOVARĂȘULUI
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LUIGI LONGO
Tovarășul Luigi Longo, secreta

rul general al Partidului Comunist 
Italian, însoțit de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al Comitetului 
Centra] al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut luni dimineața o vi
zită la Muzeul de Istorie a parti
dului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România.

La sosirea în muzeu, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășii Ni
colae Goldberger, director adjunct 
al Institutului de studii istorice și 
social-politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Nicolae Cioroiu, directorul 
Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare

șl democratice din România, și de 
Ion Ardeleanu, director adjunct al 
muzeului.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Luigi Longo a semnat în cartea de 
aur a muzeului. Exprim în numele 
comuniștilor și muncitorilor italieni 
— se spune, printre altele, în în
semnarea făcută — cea mai pro
fundă admirație pentru lupta și cu
ceririle poporului frate, de care ne 
leagă atîtea afinități etnice, lingvis
tice, naționale și mai ales aspira
țiile comune de progres social, pace 
și solidaritate între popoare.

(Agerpres)

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL
A

1

în ziua de 3 aprilie s-a deschis 
la București plenara Consiliului • 
Național al Organizației Pionieri
lor din Republica Socialistă Ro
mânia, eare dezbate aGtivitatea 
desfășurată în perioada noiembrie 
1966 — martie 1967.

ba lucrările plenarei participă ca 
invitați cadre didactice, comandanți 
de pionieri, reprezentanți ai Mi
nisterului învățămîntului, oameni 
de știință, scriitori, compozitori, re
dactori ai presei sentrale și ai pre
sei pentru copii.

Lucrările au fost deschise 
eoni. univ Traian Pop, 
ședințele Consiliului Național
Organizației Pionierilor. în conti
nuare, Silvestru Patița, vicepreșe- 

a

de 
pre- 

al

dinte al Consiliului Național,

prezentat darea de seamă a birou
lui consiliului.

Plenara a luat, de asemenea, în 
discuție propunerile de măsuri ale 
Biroului Consiliului Național pri
vind organizarea „Zilei pionieri
lor", pregătirea și desfășurarea va
canței de vară a anului școlar 
1966/1967, îmbunătățirea presei 
destinate pionierilor și șaolarilor.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvîntul membri ai consiliului și 
invitați. Relevînd aspecte concrete 
din munca consiliilor și unităților 
de pionieri, vorbitorii au prezentat 
propuneri în vederea generalizării 
experienței pozitive, pentru îmbu
nătățirea conținutului și eficienței 
muncii educative în 
rilor și școlarilor.

Lucrările plenarei

rîndul pionie-

continuă.
(Agerpres)

E

întoarcerea & la Moscova
a delegației de

Luni dimineața s-a întors în țară 
delegația română care a participat 
la conferința științifică pe tema 
„Importanța internațională a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie", 
ținută la Moscova între 28 și 31 
martie. Delegația, formată din Ton 
Popescu Puțuri, membru al C.C al 
P.C.R., directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice, Ilie 
Rădulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prof. univ. Victor 
Cheresteșiu, Gheorghe Unc, Mocanu 
Constantin și Vladimir ZaharesGU, 
cercetători, a prezentat în cadrul 
conferinței patru referate cu temele: 
„Marea Revoluție Socialistă din Oc-

istorici români
tombrie și România', „Unele trăsă
turi ale revoluției democrat-popu
lar e în România", „Poziția mișcării 
muncitorești, revoluționare și demo
cratice din România față de Revo
luția din Octombrie", „Participarea 
oamenilor munGii din România la 
apărarea Marelui Octombrie".

★
La plecarea din Moscova, dele

gația a fost condusă de P. Pospe
lov, directorul Institutului de mar
xism-leninism de pe lîngă C.C. al 
P.C.U.S., acad. I. Minț și alte per
sonalități științifice sovietice.

(Agerpres)

Cronica

SEMNAREA UNEI CONVENȚII 
SANITAR-VETERINARE 

ÎNTRE ROMÂNIA ȘI TURCIA

SPORT
ȘAH

vremea
Timpul probabil pentru 5, 6, 7 
aprilie. Vreme în general insta
bilă și în încălzire ușoară. Cerul 
va fi temporar acoperit. Vor că
dea ploi locale mai frecvente în 
jumătatea de nord a țării, unde 
izolat se vor mai semnala șl la- 
poviță și ninsoare. Vînt. potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 
7 grade, iar maximele între 6 și 
16 grade. Local mai ridicate. Pe 
alocuri ceață slabă. In Bucu
rești, vreme ușor instabilă și în 
încălzire ușoară. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii. Vînt 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară. Ceață 
slabă.

Se achiziționează 
obiecte metalice 
gospodărești 
scoase din uz

întreprinderea pentru colec
tarea metalelor achiziționează 
obiecte metaliae de uz gos
podăresc deteriorate sau scoa
se din uz. Orice 
te de acest fel se 
contra plată imediată, 
pozitele întreprinderii pentru 
colectarea metalelor, la 
rativele de eonsum, la 
torii autorizați.

obiec- 
primeso. 

la de-

coope- 
colec-

(1,’Tuare din pag. I)

unite, convergente ale familiilor, ale 
feluritelor colective, ca și de voința 
însăși a celor ce au ajuns la vârsta 
senectuții.

Există un moment psihologic-cheie 
în această ordine a lucrurilor : acea 
dimineață cînd deșteptătorul nu mai 
sună pentru a vesti începerea unei noi 
zile de muncă. Din ziua aceea omul, 
ieșit la pensie, se poate bucura din 
plin de mult rîvnitele binefaceri ale 
meritatei odihne. Și, totuși, după măr
turiile multora, omul se trezește tot 
la timp, sau poate chiar mai devreme 
ca oricînd — dar cu o senzație com
plexă de stinghereală și inutilitate.

Un studiu sociologic făcut nu de 
mult în nodurile unui număr de 1 000 
de oameni în vîrstă, aflați în pragul 
pensionării, a relevat interesante obser
vații pe tărâmul psihologiei sociale. La 
întrebarea „Ce vă îngrijorează mai 
mult în aceste clipe doar o foarte 
mică parte dintre ei s-au referit, ne
mijlocit, la slăbirea forțelor trupești, 
cei mai mulți (peste 80 la sută) măr- 
turisindu-și temerile în fața a două fe
nomene invocate drept „principalii 
dușmani ai omului bătrîn" : inactivi
tatea și singurătatea.

„Bătrînii nu vor să fie considerați 
niște monumente ale naturii, cărora li 
se aduc omagii și li se creează un soi 
de rezervații, ca unor rarități biolo
gice" — îmi spunea un inginer ieșit de 
vreo cincisprezece ani la pensie, dar 
care și acum ia parte activă și pasio
nată la elaborarea unor proiecte în do
meniul său de specialitate. Și interlo
cutorul meu a amintit că această do
rință a oamenilor în vîrstă nu datează 
de azi, de ieri ; Montaigne a afirmat-o 
răspicat încă de acum patru secole — 
„aș fi de părere să se lungească cu cît 
se poate sarcina și îndeletnicirile noas
tre în folosul obștesc" — ca pe cel mai 
eficient leac împotriva însăși a... bă
trâneții.

Neîndoielnic, activitatea în conti
nuare în sectorul de muncă unde ai 
cîștigat o înaltă specializare — dacă 
nevoile producției o cer și dacă pute
rile o îngăduie — asigură, multă vre
me după pensionare, unor oameni în 
vîrstă „menținerea în formă". Dar nu 
totdeauna împrejurările permit o ase
menea rezolvare. Soluția o oferă, în 
asemenea situații, fructificarea pe di
verse planuri a marii experiențe de 
viată acumulată de omul în vîrstă. an
grenarea. de pildă, în activitatea ob
ștească, cu multiplele ei forme și as
pecte — de la munca pentru buna în
treținere a blocului pînă la cea pentru 
curățenia, buna gospodărire și înfru
musețarea cartierului, de la grija 
pentru bunul mers al școlii pînă la 
feluritele modalități de participare la 
activitatea cultural-educativă. Am 
tîlnit. înti un complex de blocuri, 
grup de pensionari de diferite 
serii care luaseră asupra lor. voluntar 
și gratuit, repararea micilor stricăciuni 
de la instalații. Exemple asemănătoare

se mai pot da. Dacă ergoterapia (te
rapia prin muncă) are un rol cu ade
vărat binefăcător, apoi aceasta se exer
cită și în domeniul bătrâneții.

Rămîne celălalt „spectru" relevat 
de investigația sus-amintită: singu
rătatea. Înrîurirea ei psihică este une
ori nocivă, generînd sentimentul dure
ros al izolării sociale și umane. Din 
păcate, viața, cu complexitatea împre
jurărilor ei, nu-1 ferește totdeauna pe 
om la bătrânețe de asemenea situații 
(ca să nu mai vorbim de acele cazuri 
ale unora care, împinși de dorința 
egoistă de a trăi numai pentru ei, 
și-au refuzat, singuri, bucuriile unei 
familii). Există însă, de exemplu, bă
trâni cărora fiii și fiicele li s-au dis
persat în cele patru puncte cardinale 
ale țării și care au rămas numai cu 
fotografiile și amintirile. O bătrînă, care 
trăiește singură într-un cartier mărgi
naș al Capitalei, îmi spunea că fiul ei 
unic n-a mai văzut-o din ziua cînd 
autoritatea tutelară l-a obligat să-i a- 
corde mamei sale un ajutor lunar. îi 
trimite mandatul cu punctualitate — 
și atât. Și locuiește la numai un sfert 
de oră distanță cu autobuzul I

Familia, nucleu primordial al obștei, 
a fost dintotdeauna și la toate po
poarele adevăratul „templu al înțe
lepciunii întrupate în vîrstnicie", 
cum spunea poetul și gînditorul latin 
Lucrețiu. Marea școală a respectului 
pentru părul cărunt acolo își desci
frează întîiele buchi. în acest con
text. cum nu înțeleg oare acei fii care 
se consideră pe deplin achitați de în
datoririle filiale prin simplul act rece 
al completării unui mandat lunar că 
oamenii care i-au născut și crescut aș
teaptă, poate mai presus de orice, 
să nu fie ținuți departe de viața și 
preocupările copiilor lor, să le cunoas
că nu numai bucuriile și izbutirile, dar 
și frămîntările și impasurile, să le 
vină în ajutor cu vreo părere sau un 
sfat ? „Prăpăstiile" între generații sînt

în- 
un 

me-

Pentru zilele de vară se se 
apropie. Fabrica de confecții 
din Călărași a pregătit câteva 
modele de îmbrăcăminte, co
mode și ușoare. Gama confec
țiilor pentru copii este comple
tată cu costumașe fantezi pen
tru băieți din diferite mate
riale, în combinații soloristi- 
ce adecvate vîrstei. Aceste cos- 
tumașe sînt compuse din pan
talonași sourți, prinși în nas
turi sau cu bretele, și o bluză. 
Pentru fetițe, creatorii de la 
fabrica din Călărași au reali-

|Marea sărbătoare

La Ankara a fost semnată o 
Convenție sanitar-veterinară între 
Republica Socialistă România și 
Republica Turcia. Convenția este 
menită să faciliteze schimburile de 
animale și produse animale și să 
dezvolte cooperarea în domeniul 
veterinar, între cele două state. 
Din partea română, convenția a 
fost semnată de Ion Drînceanu, 
ambasadorul român la Ankara, iar 
din partea turcă de Tevzik Sara- 
coglu, directorul general al De
partamentului relațiilor econo
mice al Ministerului Afacerilor 
Externe turc. La semnare au a- 
sistat Pertev Subași, secretar ge
neral adjunct al Ministerului A- 
facerilor Externe turc, și membri 
ai ambasadei României.

Victorie netă a echipei 
feminine a Fomârnei în 

fața echipei R.D.G.
Meciul de șah dintre echipele fe

minine ale României și R. D. Germa
ne, disputat la Leipzig, s-a încheiat 
cu victoria șahistelor noastre. Ele au 
realizat 11,5 puncte față de 4,5 punc
te obținute de formația țării gazdă, 
în prima rundă, echipa română a 
cîștigat cu 5,5—2,5, iar în cea de-a 
doua cu 6—2. La prima masă, Ale
xandra Nicolau a obținut o victorie 
și o remiză în partidele cu Keller- 
Hennann. Margareta Perevoznic și 
Margareta Teodorescu au jucat, de a- 
semenea, excelent, aducînd fiecare 
cîte două puncte echipei române 
Meciul s-a desfășurat la 8 mese, în 
sala de festivități a hotelului inter
național „Deutschland" și a atras nu
meroși spectatori.

SĂRBĂTORIREA 
COMPOZITORULUI 

TIBERIU BREDICEANU In cursa ciclistă de la Bordeaux
Uniunea compozitorilor a săr

bătorit luni după-amiază pe com
pozitorul Tiberiu Brediceanu, una 
din personalitățile de seamă ale 
vieții noastre muzicale, cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 90 de ani.

Muzicologul George Sbîrcea a 
vorbit despre viața și creația săr
bătoritului, despre diversitatea 
preocupărilor sale de compozitor 
și folclorist, despre participarea sa 
la afirmarea artei noastre muzi
cale. Apoi, soprana Elisabeta Ne- 
culce-Carțiș și tenorul Valentin 
Teodorian, acompaniați la pian de 
Lisette Georgescu și Gheorghe Cos- 
tinescu, au interpretat lieduri de 
Tiberiu Brediceanu.

(Agerpres)

nu o dată invocate și întreținute arti
ficial, ca o comodă justificare pentru 
cinice manifestări de egoism, pentru 
un stil de viață reprobabil.

Liniștea lăuntrică și echilibrul iz- 
vorîte din conștiința integrării într-o 
colectivitate omenească se cuvin însă 
asigurate și acelor bătrâni care sînt 
lipsiți de mîngîierile unei vieți fami
liale. Căminele de bătrîni și căminele- 
spital îndeplinesc în general această 
funcție pentru oamenii vîrstnici cu 
mijloace materiale reduse, care nu 
mai au pe nimeni apropiat. Există însă 
și o largă categorie de oameni în 
vîrstă care, prin aplicarea noii legis
lații a pensiilor, dispun de venituri 
sensibil superioare necesităților vîr
stei — dar la care siguranța zilei de 
mîine nu exclude factorul singurătate. 
Oare, pentru aceia dintre ei ce s-ar 
arăta doritori, nu s-ar putea amenaja 
cămine-hoțel cu plata integrală a ca
zării și întreținerii (multe perechi de 
oameni în vîrstă mi-au declarat că ar 
ceda fără regrete garsoniera sau apar
tamentul ocupat în prezent pentru o 
cameră într-un asemenea cămin-hotel 
unde s-ar ști înconjurați de grijă și 
solicitudine, într-o ambianță de colec
tivitate). Este interesantă experiența 
altor țări unde există asemenea insti
tuții, care îmbină caracterul lucrativ 
cu nota de umanitate, fiind organi
zate pe cele mai felurite criterii — 
case de retragere pe profesii, pe sexe, 
pe categorii de preocupări etc.

Legată de creșterea duratei medii 
de viață, problema bătrâneții constituie 
în prezent obiect de multiple preocu
pări pentru cele mai felurite ramuri 
ale științei moderne — de la medi
cină, cu diviziunea ei specifică, ge
riatrie, pînă la psihologie și sociologie. 
In lumina acestor investigații, sensul 
etic al vîrstei înaintate se desemnează 
tot mai pregnant ca total opus lînce- 
zelii vegetative — ca un sens activ 
și colectiv.

zat sîteva modele de șorțulețe 
foarte eoGhete din țesături uni 
eu garnituri aplisate, în culori 
contrastante. Celor de trei, pa
tru ani le sînt destinați pan
talonașii de joc din materiale 
înflorate, gu buzunărașe și a- 
plicații sub forma unor anima
le cunoscute de copii.

Fabrica mai produce cămăși 
din țesături în carouri sau cu 
alte desene 
adolescenți, 
salopete și 
din doc.

geometrice pentru 
cămăși bărbătești 
haine de protecție

A luat sfîrșit competiția ciclistă inter
națională pe etape disputată în regiu
nea Bordeaux. Victoria finală a revenit 
francezului Bernard Dupuch, care a 
realizat timpul total de 18h 44’02’. El 
a fost urmat Ia 20 sec. de coechipierul 
său Michel Perin și la 31 sec. de Ște
fan Suciu din echipa României, care 
a constituit revelația cursei. Ciclistul 
nostru a fost în permanență în frun
tea plutonului și s-a numărat printre 
protagoniștii cursei. De altfel, el a 
cîștigat și o etapă. Ceilalți cicliști ro
mâni care au terminat cursa au ocu
pat următoarele locuri : 15 C. Grigo- 
re; 36 Gb. Răceanu ; 47 Șt. Cernea.

u

Optimile de finală ale 
„Cupei României" la fotbal se 
vor desfășura miercuri, 5 apri
lie, pe terenuri neutre, după 
cum urmează : BRAȘOV : Me
dicina Cluj—Steaua București; 
CRAIOVA: Crișul Oradea—Fa
rul Constanța ; PITEȘTI : Mine
rul Lupeni—Rapid București; 
PLOIEȘTI: Foresta Fălticeni— 
Politehnica Timișoara; REȘI
ȚA : C.F.R. Timișoara—U.T. 
Arad ; HUNEDOARA : Univer
sitatea Craiova—C.S.M.S. Iași; 
BISTRIȚA : Chimia Suceava— 
Minerul Baia Mare.

Partida Progresul București— 
Dlnamo București va avea loc 
pe sfadlonul „23 August" din 
Capitală.

Toate meciurile vor Începe 
la ora 15,45,

îa poporului ungar
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Se împlinese astăzi 22 de ani 
de la memorabilul eveniment din 
viața și istoria poporului frate un
gar, vecin și prieten — eliberarea 
patriei sale de sub jugul fascist. 
Animat de profunde sentimente 
de solidaritate, de caldă simpatie 
față de poporul ungar, poporul 
român se bucură din adîncul ini
mii de succesele obținute de oa
menii muncii din Ungaria, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Deschizînd o eră nouă și mar- 
cînd o cotitură istorică în desti
nele poporului ungar, eliberarea 
Ungariei a constituit un rezultat 
al marilor victorii repurtate de 
armata sovietică asupra mașinii 
de război hitleriste. Cot la cot cu 
unitățile armatei sovietice au lup
tat trupele române, vărsîndu-și 
sîngele pentru zdrobirea defini
tivă a fascismului.

în perioada care a trecut de a- 
tunci, poporul ungar a străbătut 
un drum de adînci prefaceri în
noitoare. Luîndu-și soarta în pro
priile mîini, instaurînd puterea 
populară, oamenii muncii din 
Ungaria, sub conducerea partidu
lui clasei muncitoare, au ridicat 
prin eforturi eroice țara din rui
nele provocate de război, au re
făcut economia națională și au 
obținut remarcabile realizări în 
dezvoltarea industriei, agricultu
rii, în înflorirea culturii, în toate 
domeniile vieții sociale. în anii 
puterii populare, ca rezultat al 
vastei activități constructive des
fășurate de clasa muncitoare 
gară, s-au dezvoltat în ritm

un- 
ra-

pid metalurgia, industria mi
nieră, chimică, au luat ființă noi 
ramuri industriale, pe harta țării 
au apărut orașe noi. Tot mai sus 
se ridică, prin această muncă în
suflețită, plină de avînt, edificiul 
noii societăți în Ungaria socia
listă. Numai în ultimii ani, în 
Ungaria au fost ridicate ase
menea importante obiective eco
nomice- cum sînt combinatul chi
mic de pe Tisa, rafinăria de pe
trol și termocentrala Szazhalom
bata, fabrica de mașini de înaltă 
precizie de la Csepel și altele. A- 
nul trecut, industria ungară a 
realizat o producție de aproape 20 
de ori mai mare față de 1938.

Traducînd în viață programul 
dezvoltării viitoare a țării adop
tat de cel de-al IX-lea Congres 
al P.M.S.U., în vederea desăvîrși- 
rii construcției socialiste, oamenii 
muncii din Ungaria fac să înflo
rească continuu patria lor socialis
tă. în 1966, primul an al celui de-al 
treilea cincinal, producția in
dustrială a țării a sporit cu 7 la 
sută în comparație cu anul pre
cedent, iar producția agricolă a 
înregistrat o creștere de 5—6 la 
sută față de anul 1965. Pentru 
întreaga perioadă a actualului 
cincinal, care se va încheia în 
1970, se prevede sporirea produc
ției industriale cu 32—36 la sută, 
iar a celei agricole cu 13—15 
la sută. Succese remarcabile s-au 
obținut și în domeniile vieții so
ciale și culturale, în ridicarea ni
velului de trai al poporului. Se 
înnoiește continuu fața orașelor 
și satelor ungare, ca și viața oa
menilor muncii. Prin realizările

sale, Republica Populară Ungară 
aduce o importantă contribuție 
la demonstrarea superiorității 
orînduirii socialiste.

Socialismul a făurit o bază 
trainică, de nezdruncinat, priete
niei româno-ungare. Popoarele 
noastre, care pășesc umăr la umăr 
în rîndul popoarelor constructoa
re ale noii societăți, acordă o deo
sebită prețuire relațiilor lor de 
prietenie, colaborare frățească și 
întrajutorare în spiritul inter
naționalismului socialist, relații 
la temelia cărora se află co
munitatea orînduirii sociale, a 
ideologiei și țelurile construirii ■ 
socialismului și comunismului 
lupta comună pentru pace și pro
gres social An de an s-au dez
voltat legăturile de colaborare 
multilaterală — economică, poli
tică, tehnico-științifică, culturală 
— româno-ungare. Acordul comer
cial de lungă durată semnat de 
țările noastre pentru perioada 
1966—1970 prevede o nouă creș
tere a volumului schimbului de 
mărfuri față de acordul anterioi 
pe anii 1961—1965. întărirea con
tinuă a prieteniei frățești dintre 
partidele și țările noastre slujeș 
te intereselor ambelor popoare 
cauzei socialismului și păcii.

De ziua marii sărbători a Un
gariei populare, poporul român 
adresează poporului vecin și prie
ten un călduros salut frățesc și 
îi urează din inimă să cucerească 
noi victorii în munca sa plină de 
abnegație pentru continua pros 
peritate și înflorire a patriei sale 
socialiste, în lupta sa pentru cau
za păcii și progresului în lume

ADUNARE LA UZINELE
„GR/V/L4 ROȘIE"

Clubul uzinelor „Grlvița roșie" 
din Capitală a găzduit luni după- 
amiază o adunare a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din a- 
ceastă mare întreprindere buGU- 
reșteană, organizată cu prilejul ce
lei de-a XXII-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist. 
La adunare au luat parte activiști 
ai Partidului Comunist Român, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, precum și membri ai 
ambasadei Republicii Populare Un
gare.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ungare și 
Republicii Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de Con
stantin Cotovelea, secretarul Comi
tetului de partid din uzinele „Gri- 
vița roșie". Despre importanța eve
nimentului. despre prietenia și co
laborarea multilaterală dintre po
poarele român și ungar au vorbit 
Nicolae Domnișan, președintele co
mitetului sindicatului din această 
întreprindere, și Sandor Argyelan, 
consilier al ambasadei R. P. Un
gare la București. în încheierea a- 
dunării a fost prezentat un pro
gram artistic.

(Agerpres)

Spectacol de gală cu filmul

ungar „Sărmanii flăcăi
La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc luni seara 
un spectacol de gală prilejuit de 
cea de-a 
eliberării 
fascist.

Printre
zente la spectacol se aflau Mihnea 
Gheorghiu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
precum și ambasadorul R. P. Un
gare, Jozsef Vince, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Marin Stanciu, secretarul Con
siliului cinematografiei, a rostit o

XXII-a aniversare a 
Ungariei de sub jugul

persoanele oficiale pre-

//

scurtă cuvîntare în care a trecut 
în revistă realizările cinemato
grafiei ungare și a prezentat pu
blicului delegația de cineaști din 
R. P. Ungară care ne vizitează 
țara cu acest prilej : actrița Dallos 
Szilvia și Nemeskfirty Istvan, di
rectorul unei grupe de creație de 
la studioul „Mafilm" din Buda
pesta, care, la rîndul său, a mul
țumit pentru cuvintele de apre
ciere rostite la adresa cinemato
grafiei ungare.

Publicul a asistat la prezentarea 
filmului „Sărmanii flăcăi", o nouă 
producție în cinemascop a studiou
rilor din țara vecină.

(Agerpres)

TELEGRAME
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare ministrului aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, Janos Peter, cu oca
zia celei de-a XXÎl-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist.

★
Cu prilejul celei de-a XXII-a a- 

niversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, Consiliu] Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul 
Național al Femeilor și Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii din 
Republica Socialistă România au 
trimis telegrame de felicitare orga
nizațiilor similare din R. P. Ungară.

(Agerpres)

Depuneri
de coroane

la Budapesta
BUDAPESTA 3 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 22-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul 
fascist, în zilele de 2 și 3 aprilie la 
Budapesta au avut loc depuneri de 
coroane la monumentele eroilor 
unguri, la mormintele ostașilor so
vietici, bulgari, iugoslavi, polonezi, 
români, englezi și americani căzuți 
în luptele pentru eliberarea Unga
riei.

Coroanele au fost depuse din 
partea Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, a guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc, din 
partea corpului diplomatic acredi
tat la Budapesta, a forțelor armate 
ale R. P. Ungare și a unor 
nizațil obștești.

orga-

Oamenii muncii din R. P. 
Ungară trăiesc momente de 
mare însuflețire. Știrile sosite 
tn aceste zile din toate coifu
rile fării arată că el au Intîm- 
pinat marea sărbătoare națio
nală a Ungariei populare cu 
un puternic avlnt In muncă, 
obfinînd remarcabile realizări 
In Industrie, agricultură, pe 
tărim cultural — în toate do
meniile construcfiel socialiste.

Aniversarea eliberării Unga
riei prilejuiește poporului ve
cin și prieten o trecere în re
vistă a drumului parcurs în 
anii puterii populare, a victo
riilor dobîndlte în activitatea 
constructivă și a perspectivelor 
de viitor.

Am In fafă cîteva cifre pri
vitoare la evoluția industriei 
energetice în Ungaria. In gra
iul lor lapidar, ele înfățișează 
o importantă pagină de istorie 
din industrializarea Ungariei. 
Numai în anii celui de-al doi
lea cincinal (1961—1965), pu
terea instalată a centralelor 
electrice a crescut cu 600 me
gawați. In 1965 s-au produs 
peste 11 miliarde kilowați — 
cu 50 la sută mai mult decît 
în 1960. Alte capacități ener
getice, cu o putere de aproxi
mativ 1 000 megawafi, vor fi 
create în decursul celui de-al 
treilea cincinal.

După eliberarea fării, prima 
centrală electrică nou construită 
a fost cea de la Matravidek, cu 
patru cazane de mare capaci
tate șl tot atîtea agregate ener-

getice de cite 30,5 megawați. 
Un alt obiectiv energetic, cen
trala de la înota, ridicată la 
marginea unei păduri, nu de
parte de minele de lignit de la 
Varpalota, a fost pentru o 
scurtă perioadă cea mai moder-

blne care funeflonează de clflva 
ani din plin arată că sistemul 
dă rezultatele dorite. Pînă la fi
nele acestui an, termocentrala 
va atinge o putere de 600 me
gawați. în apropierea termocen
tralei se construiește cea mai

plan cincinal. Se prevede că 
In 1969 termocentrala va în
cepe jă furnizeze curent elec
tric, Iar In 1971 va produce 
cu întreaga capacitate. Ea va 
fi alimentată cu cărbune din 
minele care se deschid în a-

corespondență din Budapesta
. 

Pe magistralele electrice

nă șl mal mare termocentrală a 
fării. Energia produsă de a- 
ceastă termocentrală este folo
sită în mare parte de fabrica 
de aluminiu din vecinătate, 
care realizează mai mult de ju
mătate din producfia de alumi
niu a fării. Termo și hidrocen
trale 
Tisa, 
s-au 
lany,

La
prima termocentrală în aer liber 
din Ungaria populară. Construc
ția el a stlrnlt discuții, părerile 
•rau împărțite. Dar primele fur

au fost construite și pe 
Alte capacități energetice 
construit la Pecs, Orosz- 
Ajka, Dunaujvaros.
Szazhalombata s-a ridicai

mare rafinărie de petrol din 
Ungaria populară, care, în par
te, a și intrat în funcție. 
Termocentrala și rafinăria se 
completează reciproc, reziduu
rile rezultate de la rafinărie 
fiind folosite de termocentrală 
— care, la rîndul ei, aprovizio
nează rafinăria cu aburi.

Lîngă orașul Gyongyos, se 
construiește o termocentrală e- 
lectrică cu o capacitate de 600 
megawați. Investițiile alocate 
pentru construcția ei o situează 
în fruntea tuturor obiectivelor 
industriale prevăzute care se 
vor construi în cel de-al treilea

propiere șl a căror exploatare 
se va face la suprafață. Benzi 
transportoare vor duce cărbu- 

pînă la termocentrală, 
se vor alimenta

nele
Două turbine 
dintr-un lac cu o capacitate de 
8,5 milioane metri cubi, in 
curs de amenajare în munții 
Matra.

O dată cu creșterea ener
giei electrice, sporește și pre
ocuparea pentru reducerea 
consumului de combustibil și 
trecerea de la cărbune la gaz

metan jl reziduuri de 
Dacă In urmă cu cinci 
producerea unui kilowar erau 
necesare 4 079 calorii, acum 
un kilowa* se produce doar 
cu 3 571 calorii, ceea ce do
vedește că nivelul tehnic al 
obiectivelor energetice s-a ri
dicat continuu.

Pe zi ce trece, cărbunele 
cedează locul altor combustibili 
și în special celor gazoși și 
lichizi care sînt ușor transpor
tabili. In 1959, cărbunele ocu
pa 77,9 la sută în producfia 
de energie electrică, iar în 1965 
această pondere a fost de nu
mai 62,7 la sută.

La construcjia de noi termo
centrale și la modernizarea ce
lor existente o contribuție în
semnată aduce Institutul de cer
cetări energetice de pe lingă 
Ministerul Industriei Grele, unde 
lucrează aproape 300 de cerce
tători. Colaboratorii institutului 
au elaborat proiectele pentru 
construcția termocentralelor de 
la Dunaujvaros, Szazhalombata, 
Oroszlany, Gyongyos și altele.

Avîntul industriei energetice 
din Ungaria populară tace par
te integrantă din progresele re
marcabile realizate în întreaga 
țară, în toate domeniile cons
trucției socialiste.

petrol, 
ani, la

Aurei PC»
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ATENA 3. — Corespondentul 
Agerpres, C. AJexandroaie, trans
mite : Regele Constantin al Gre
ciei l-a însărcinat luni pe liderul 
partidului Uniunea Națională Ra
dicală (E.R.E.), Panaiotis Kane- 
lopoulos, să formeze noul guvern 
grec. Membrii noului cabinet au 
depus jurămîntul în fața regelui 
în cursul serii. Primul ministru 
Kanelopoulos deține și funcția de 
ministru al afacerilor externe. 
Portofoliul internelor a fost încre
dințat lui Spyros Theotakis, iar cel 
al justiției lui Constantin Tsatsos. 
Din guvern mai fac parte Panaio
tis Papaliguras, în calitate de mi
nistru al apărării, Gheorghios Ral- 
lis, ca ministru al ordinii publice, 
Panaiotis Pipinelis, ca ministru al 
coordonării economice, și alte per
sonalități.

Kanelopoulos a declarat că re
gele l-a împuternicit să dizolve 
Parlamentul actual dacă nu va a- 
corda guvernului său votul de În
vestitură. în acest caz, noul cabi
net va fi obligat, conform consti
tuției, să procedeze la organizarea 
unor alegeri generale în decurs de 
45 de zile.

Principala formațiune politică 
din parlament — Uniunea de cen
tru — a făcut cunoscut printr-o 
declarație a lui Papandreu, că se 
opune constituirii unui guvern al 
E.R.E. Papandreu s-a pronunțat 
pentru un guvern de tranziție care 
să organizeze alegeri parlamentare 
în decurs de 45 de zile. Poziția ce
lorlalte partide nu este încă cu
noscută.

PRIN
PUTERNICE
DEMON
STRAȚII
populația din Aden 
își exprimă năzuința 
spre independență

Misiunea O.N.U. care are drept 
scop declarat „studierea stării de 
spirit' a populației din Adenși a ati
tudinii ei față de Federația Ara- 
biei de sud, impusă de colo
nialiști, a sosit duminică seara 
în orașul de pe țărmul golfului 
Oman. Chiar în primele clipe după 
coborîrea din avion, membrii mi
siunii au putut să-și facă o lma- 
gine vie despre refuzul populației 
de a mai suporta regimul colonial, 
perpetuarea ocupației străine. Ora
șul era paralizat de grevă gene
rală. In diferitele cartiere se desfă
șurau demonstrații, împotriva că
rora au fost mobilizate trupe bri
tanice.

Luni dimineața, transmite agenția 
France Presse, în cartierul Crater 
și în alto puncte ale orașului au 
avut loo noi șl puternice demon
strații. Pentru a le împrăștia, tru
pele britanice au făcut uz de

tancuri „Saladln' și alte vehicule 
pe șenile. S-au înregistrat morți și 
răniți. In același timp, greva gene
rală care continuă, a paralizat în
treaga activitate a portului Aden.

Nu întîmplător aceste greve și 
demonstrații au izbucnit tocmai în 
momentul prezenței la Aden a mi
siunii O.N.U. Forțele patriotice con
sideră că atîta timp cît organiza
țiile lor sînt interzise, iar liderii în
temnițați sau nevoiți să trăiască în 
exil, cît timp populația nu-și poa
te exprima liber năzuințele, acțiu
nile hotărîte de masă din ultimele 
zile sînt singurele forme posibile 
prin care populația poate să atragă 
atenția opiniei publice mondiale a- 
supra situației intolerabile din 
Aden, să exprime năzuința sa fer
mă spre independență șl liber
tate.

Deplasări
de forțe

Anunțînd rezultatele oiiciale ale alegerilor municipale 
desiășurate duminică în Chile, agențiile de presă arată că : 

o Partidul democrat-creștin de guvernământ a obținut 
36,5 Ia sută din voturile exprimate. (La alegerile legislative 
din martie 1965, in iavoarea candidaților acestui partid au 
votat 42,34 la sută din alegători).

Printre partidele de opoziție un număr important de vo
turi au totalizat:

o Partidul radical — 16,5 la sută;
e Partidul comunist — 15 la sută;
• Partidul național 
o Partidul socialist

— 14,6 Ia sută;
— 14,2 la sută.

pe scena doua

NUMĂRULUI

DE VOTURI

ACORDATE

PARTIDELOR

DE STÎNGA

Scrutinul de duminică este a 
consultare electorală care a avut loc 
în Chile în mai puțin de o lună. 
Acest interval scurt de timp nu a 
împiedicat însă unele deplasări de 
voturi. Spre deosebire de alegerile 
legislative din luna martie, care au 
consfințit victoria partidului de gu- 
vernămînt, democrat-creștin, alege
rile municipale de duminică au mar
cat un regres pentru partidul pre
ședintelui Frei. în același timp, au 
cîștigat numeroase voturi forțele de 
stînga, în special partidul comunist 
și partidul socialist. Plusuri au înre
gistrat și grupările de dreapta, re
prezentate de conservatori, liberali 
și o parte din radicali.

Pentru unii observatori occidentali 
această rapidă redistribuire de vo
turi pare surprinzătoare. în cadrul 
programului de guvernare al demo- 
crat-creștinilor au fost întreprinse 
acțiuni în vederea unei reforme agra
re, a așa-numitei „chilenlzări" a cu
prului etc. S-a remarcat, de aseme
nea, vetoul opus de Chile față de 
propunerea privind constituirea unei 
forțe militare interamcricane avînd 
ca scop de a interveni, la bunul plac, 
în treburile interne ale țărilor conti
nentului, precum și refuzul acestui 
stat de a accepta așa-numitul 
tor” nord-american.

Forțele de extremă-dreaptă, 
în alegerile prezidențiale din 
au sprijinit venirea ia putere 
mocrat-creștiniior, și-au schimbat 
bruso tactica, imediat după alegeri, 
atacînd cu tot mai multă îndîrjire 
programul de reforme al președinte-

lui Freî. Această schimbare de po
ziție arată că, acordîhd voturile de- 
mocrat-creștinilor, în 1964, forțele de 
dreapta au urmărit doar să împiedi
ce victoria candidatului Frontului 
acțiunii populare, exponent al parti
delor și grupărilor politice de stînga. 

Partidul Comunist din Chile și ce
lelalte forțe progresiste s-au decla
rat de acord și au sprijinit orice ac
țiune menită să ducă la redistribui
rea veniturilor țării în favoarea ma
selor populare. în același timp, re
prezentanții forțelor de stînga au 

. adus o serie de amendamente pro
iectelor de reformă anunțate 
vern, pe care le consideră 
ciente. în cazul „chilenizării" 
lui. de pildă, partidele de 
sprijinind măsurile în urma 
monopolurile nord-americane
obligate să cedeze controlul statului 
chilian, au arătat totodată că numai 
prin naționalizarea minelor aflate în 
exploatarea capitalului străin bogă
țiile respective vor intra cu adevă
rat în mîinile poporului. De aseme
nea, partidele de stînga s-au pronun
țat pentru o 
dă, pentru 
feudale.

Rezultatele 
din Chile sînt deosebit 
cative pentru conjunctura social-po- 
litică din țară. Sporirea însemnată a 
numărului de voturi acordate forțe
lor de stînga exprimă năzuința ma
selor largi populare de a vedea în
făptuite reforme social-economice 
profunde care să le îmbunătățească 
situația.

de gu- 
insufi- 
cupru- 
stînga, 
cărora 

au fost

„aiu
care 
1964 

a de-

reformă agrară profun- 
lichidarea rămășițelor

alegerilor municipale 
de semnifi-

ZIUA INDEPENDENȚEI
SENEGALULU

Poporul senegalez sărbătorește 
astăzi o zi memorabilă din istoria 
patriei sale — proclamarea inde
pendenței. O dată cu înfăptuirea 
acestui act, la 4 aprilie 1960, tînă- 
rul stat a pășit pe calea lichidării 
grelei moșteniri coloniale, pentru 
dezvoltarea economică și cultura
lă. Anii care au trecut de la pro
clamarea independenței Senegalu
lui au adus transformări înnoi
toare. La Dakar, ca și în alte orașe, 
s-au înălțat o serie de obiective 
industriale 
economiei,

so-

Ro
se

I*

în scopul dezvoltării 
prin valorificarea re

surselor naturale ale țării. Succese 
Însemnate au fost obținute șl în 
alte domenii ale activității 
ciale.

între Republica Socialistă 
mânia și Republica Senegal
dezvoltă raporturi prietenești, spre 
binele ambelor popoare. Cu pri
lejul sărbătorii naționale a Se
negalului, poporul român urează 
poporului senegalez noi succese 
pentru consolidarea independen
ței patriei sale, pentru dezvolta
rea economiei și culturii națio
nale, pentru bunăstare și pace.

vi ■

sa
££ fii ț 

MB L, -

___ ,,.__ ' - .................................................................. - 

în Piața Libertății din Dakar, capitala Senegalului

0 DELEGAȚIE DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALA A L P. POLONE

A SOSII IA SOFIA
SOFIA 3 (Agerpres). — Agenția 

B.T.A. anunță că luni dimineața a 
sosit la Sofia o delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. Polone, 
în frunte cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, care, la invitația Comitetului 
Central al P.C. Bulgar și a Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, va face o vizită oficială de cinci 
zile în Bulgaria. Din delegație mai 
fac parte Zenon Kliszko, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Adam Rapacki, mem
bru al Biroului Politic al C.C. ai 
P.M.U.P., ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Zenon Novak, 
membru al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, și alții.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată de conducători de partid și 
de stat ai R. P. Bulgaria, în frun

te cu Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, și Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R. P. Bulgaria.

★

Pe aeroport, Todor Jivkov și 
Wladyslaw Gomulka au rostit 
cuvîntări.

La Consiliul de Miniștri al R. P. 
Bulgaria au început convorbirile 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Poloniei și Bul
gariei.

Delegația de partid și guverna
mentală polonă a avut, de aseme
nea, o întrevedere la sediul Pre
zidiului Adunării Populare a R. P. 
Bulgaria cu Todor Jivkov și 
Gheorghi Traikov. Cu acest prilej 
s-a făcut un schimb de înalte dis
tincții.

Delegația polonă a depus o co
roană de flori la Mausoleul Gheor
ghi Dimitrov.

Cuvintarea lui Waldeck Hochei

la încheierea Plenarei C.C. al P.C.F.
PARIS 3. — Corespondentul

Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Ziarul ,,1’Humanitâ' a pu
blicat luni cuvîntarea rostită de 
Waldeck Rochet, secretar general 
al P.C.F., la încheierea Plenarei 
Comitetului Central al Partidului

ȘEDINȚA INAUGURALĂ
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A NOII ADUNĂRI
unirii forțelor 
pentru demo-
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PARIS 3 (Agerpres). — Luni 
după-amiază a avut loc la Palatul 
Bourbon ședința inaugurală 
Adunări Naționale franceze 
la 5 și 12 martie.

Jacques Chaban Delmas,
datul majorității guvernamentale, 
a fost reales președinte al Adunării 
Naționale, întrunind 261 din totalul 
de 484 de voturi exprimate (doi de- 
putați au fost absenți). Gaston 
Defferre, sprijinit de forțele de 
stînga, a obținut 214 voturi.

După alegerea președintelui Adu
nării Naționale, a avut loc consti
tuirea oficială a celor cinci grupuri 
parlamentare : două ale majorită
ții șl trei ale opoziției.

Comunist Francez, care a avut loc 
la Aubervilliers. Waldeck Rochet 
a făcut o analiză a situației poli
tice după succesul obținut de 
P.C.F. în alegerile legislative din 
5 și 12 martie. El a subliniat că 
milioane de muncitori și democrați 
francezi au votat în favoarea co
muniștilor, deoarece aceștia acordă 
cea mai mare atenție problemelor 
sociale, apărării libertății, păcii și 
intereselor naționale. De aseme
nea, P.C.F. este făuritorul unității 
de acțiune a forțelor muncitorești 
și democratice, al 
de stînga în lupta 
crație.

Unirea partidelor
a spus vorbitorul — constituie de 
azi înainte marea forță chemată să 
cucerească majoritatea în țară. 
Partidul comunist se declară pen
tru unitatea de acțiune a partide
lor de stînga. El a menționat că, 
încă de la prima sa reuniune, 
grupul comunist din Adunarea 
Națională își va desemna delega
ția care urmează să întîlnească pe 
cea a grupului Federației Stîngii 
Democrate și Socialiste, în vederea 
coordonării acțiunii comune pe 
plan parlamentar.

Partidul, a spus Waldeck Rochet, 
trebuie să continue să aplice cu 
îndrăzneală politica sa de unitate, 
confirmată de cel de-al 18-lea Con
gres al său. P.C.F. a ieșit întărit 
din bătălia care s-a încheiat — 
peste 5 milioane de francezi i-au 
dat votul.

Funeraliile mareșalului
Rodion Malinovski
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CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

In cursul nopții de 2 spre 3 a- 
prilie a avut loc incinerarea 
corpului neînsuflețit al mareșalu
lui R. I. Malinovski, fost ministru 
al apărării al. Uniunii Sovietice. 
Urna cu cenușa defunctului a fost 
depusă în sala Krasnoznamennaia 
din Casa Armatei Sovietice.

Ceremonia funeraliilor a avut 
loc luni. Cortegiul funebru a stră
bătut timp de două ore străzile 
Moscovei pentru a ajunge de la 
Casa Armatei cu rămășițele pă- 
mîntești ale dispărutului pînă în 
Piața Roșie, locul mitingului de 
doliu. In cortegiu se aflau condu
cători de partid și de stat sovie
tici, conducători militari sovietici 
și din străinătate, militari ai ar
matei sovietice, mii de locuitori ai 
Moscovei.

In apropierea Pieței Roșii, Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosîghin și alți conducători 
sovietici au depus urna pe un afet 
de tun care a intrat în piață tras 
de un transportor blindat.

La tribuna Mausoleului lui 
Lenin se aflau conducătorii sovie
tici, șefii delegațiilor străine sosite 
la funeralii, printre care general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe

VIETNAM

lor armate ale Republicii Socia
liste România.

Mitingul de doliu a fost deschis 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a evocat viața și personalita
tea dispărutului.

Mareșalul Uniunii Sovietice, An
drei Greciko, prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., și 
mareșalul Marian Spychalski, 
ministrul apărării naționale al 
R. P. Polone, au vorbit despre me
ritele de conducător militar ale lui 
Rodion Malinovski, despre contri
buția lui la victoriile Armatei So
vietice în cel de-al doilea război 
mondial pe fronturile din Europa 
și Extremul Orient.

In timp ce artileria a tras trei 
salve, Alexei Kosîghin a depus 
urna într-o nișă din zidul Kremli
nului. Tovarășii de luptă ai lui 
Rodion Malinovski — mareșalii 
Greciko, Zaharov, Jukov, Rokos- 
sovski și alții au depus pernițele 
purpurii pe care se aflau ordinele 
defunctului. După intonarea imnu
lui Uniunii Sovietice a urmat de
filarea trupelor care au adus un 
ultim omagiu lui R. I. Malinovski.

Ziarul „Nhan Dan" despre 
propunerea lui U Thant 7^/

HANOI 3 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan" a publicat la 3 apri
lie un comentariu pe marginea noii 
propuneri de rezolvare a conflictu
lui vietnamez făcute de U Thant, 
secretar general al O.N.U. Ziarul 
arată că propunerea în trei etape 
a lui U Thant „are ca scop restabi
lirea păcii în Vietnam, însă este re
gretabil că ea nu pornește de la 
faptul câ războiul a fost provocat 
de imperialiștii americani. Ceva 
mai mult, ea pune pe același plan 
victima agresiunii cu agresorul". 
După cum se știe, arată ziarul, în 
martie I960, U Thant a formulat o 
propunere în trei puncte, cerînd, în 
primul rînd, ca Statele Unite să 
înceteze bombardamentele asupra 
Vietnamului de nord. în propune
rea sa din 28 martie 1967, U Thant 
nu cere S.U.A. să înceteze în pri
mul rînd bombardamentele asu
pra Vietnamului de nord. Dimpo
trivă, el propune un așa-zis „armi
stițiu general cu menținerea situa
ției existente". O asemenea propu
nere înseamnă de fapt a cere po
porului vietnamez să depună arme
le și să renunțe la lupta împotriva 
agresorilor americani, în timp ce 
o armată de 500 000 de soldați ame
ricani și sateliți continuă agresiu
nea pe pămîntul vietnamez. O ase-

agențiile de presă transmit
® Dedarații în favoarea unei zone denudearizate 
în nordul Europei ® Marșul de primăvară din Austria 
® Criza, ministeriala din Olanda a luat sfîrșit
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SESIUNEA CONSILIULUI NOR
DIC. In cadrul lucrărilor sesiunii, 
primul ministru suedez, Tage Er- 
lander, și premierul norvegian, 
Per Borten, au declarat că spri
jină propunerea făcută anterior 
de președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, cu privire la crearea 
unei zone nordice denuclearizate. 
La aceeași sesiune au fost făcute 
propuneri în favoarea unei poli
tici de largă colaborare comer
cială, care să nu se limiteze la 
cadrul închis al grupărilor eco
nomice, ci să cuprindă întreaga 
Europă. „Este rațional să se re
cunoască cu claritate în Consi
liul Nordic că Europa nu înseam
nă numai țările A.E.L.S. și ale 
C.E.E.', a declarat deputatul fin
landez Kuuno Honkonen.

DEMONSTRAȚIE PENTRU

Colaborare științifica intre instituții medico-sani- 
tare. ^n*re 80 martie și 1 aprilie, la Budapesta s-au desfășurat 
lucrările unei consfătuiri consacrate dezvoltării colaborării științifice 
între instituțiile medico-sanltare din țările socialiste. Participanții 
la consfătuire, printre care și reprezentanți din țara noastră, au 
convenit să colaboreze în elaborarea unor lucrări științifice din do
meniul medlco-sanitar, accentul fiind pus pe afecțiunile cardio
vasculare, oncologice și bolile infecțioase. Recomandările consfătuirii 
vor fi supuse spre aprobare miniștrilor sănătății din fiecare țară.

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ 
BULGARĂ ÎN ȚĂRILE SCAN
DINAVE. Delegația, care este 
condusă de A. Branicev, președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Bulgaria, va vizita Finlanda, Sue
dia, Norvegia și Danemarca, unde 
va avea întrevederi cu reprezen
tanții cercurilor de afaceri din 
aceste țări.

PACE LA VIENA. în capitala 
Austriei s-a desfășurat tradiționalul marș de primăvară. Pornind din 
apropierea Praterul'ui, participanții, în majoritate tineri s-au îndrep
tat spre centrul Vienei, demonstrînd pentru pace și dezarmare și îm
potriva războiului, din Vietnam. Acțiunea aceasta a fost salutată de 

■ diferite personalități austriece, printre care primarul Vienei, Bruno 
Marek, lider al Partidului, socialist, și cardinalul KSnig. Marșul 
a continuat prin localitățile' Sankt Polter și Amstetten, spre marele 
centru industrial Linz.

CRIZA GUVERNAMENTA
LĂ DIN OLANDA A LUAT 
SFÎRȘIT LUNI. A fost for
mat un guvern de coaliție la 
care participă partidele popu- 
lar-catolic, liberal, calvin și 
Uniunea creștin-istorică. Prim- 
ministru este Piet de Jong, iar 
vice-prim-ministru și ministru 
al finanțelor — Witteveen ; 
Joseph Luns a fost menținut 
ca ministru de externe. Noul 
cabinet urmează să fie inves
tit astăzi, după ce va fi pre
zentat reginei Juliana. In Ca
mera Deputaților guvernul 
Piet de Jong va dispune de o 
majoritate de 92 din cele 150 
de mandate.

PREȘEDINTELE TURCIEI, CEV- 
DET SUNAY, A SOSIT LUNI 
WASHINGTON. In aceeași zi, el 
a avut o primă întrevedere
președintele Johnson. In cercu
rile observatorilor din capitala 
federală americană se subliniază 
importanța acestei vizite oficiale, 
mai ales în lumina pozițiilor ex
primate în Turcia privind nece
sitatea revizuirii acordurilor bi
laterale dintre cele două țări în 
problemele de apărare, în cadrul 
N.A.T.O.

VIOLAREA SPAȚIULUI AE
RIAN CHINEZ DE CĂTRE UN 
AVION AMERICAN. Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. P. Chineze 
a fost autorizat să dea Statelor 
Unite un serios avertisment în 
legătură cu actul de provocare 
săvîrșit de un avion militar ame
rican, care a violat la 2 aprilie 
spațiul aerian al țării.

■ ■;
PREȘEDINTELE CONCERNULUI 

BRITANIC „IMPERIAL CHEMICAL 
INDUSTRIES", PAUL CHAMBERS. 
A SOSIT LA BERLIN în fruntea u- 
nui grup de reprezentanți ai con
cernului. în cursul vizitei în R.D. 
Germană, reprezentanții concer
nului vor purta convorbiri în pro
bleme comerciale șl vor vizita 
întreprinderi ale industriei chi
mice.

menea abordare constituie o încu
rajare a agresorilor americani în 
Vietnam. „Noua propunere, subli
niază ziarul, nu spune un cuvînt 
despre un fapt de importanță ca
pitală în soluționarea problemei 
vietnameze și anume că Statele 
Unite, care au declanșat agresiunea 
împotriva Vietnamului, trebuie să 
înceteze această agresiune și să re
tragă din Vietnamul de sud toate 
trupele americane și satelite".

în continuare, ziarul afirmă că 
printre cele patru forme de trata
tive preliminare propuse de U 
Thant (convorbiri directe între gu
vernul R. D. Vietnam și guverif;! 
Statelor Unite ; convorbiri direg, e 
între cele două guverne sus-menți 
nate cu participarea copreședinților 
Conferinței de la Geneva din 1954 ; 
convorbiri directe între cele două 
guverne sus-menționate cu partici
parea țărilor membre ale Comisiei 
internaționale de control ; convor
biri directe între cele două guverne 
sus-menționate cu participarea co
președinților conferinței de la Ge
neva din 1954 și a țărilor membre 
ale Comisiei internaționale de con
trol), Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud — care con
duce poporul sud-vietnamez la lup
ta împotriva agresiunii, controlea
ză patru cincimi din teritoriu și 
două treimi din populație — nu 
este deloc menționat. „A încerca să 
rezolvi problema Vietnamului de 
sud fără a recunoaște F.N.E., în
seamnă a întoarce spatele realită
ții. Pe scurt, noua propunere a lui 
U Thant nu se inspiră nici din prin
cipiile cele mai fundamentale ale 
dreptului internațional privind 
dreptul popoarelor la independen
ță și autodeterminare, nici din rea
litățile situației actuale din Viet
nam".

Amintind apoi că această propu
nere a fost făcută într-un moment 
cînd agresorii americani comit acte 
extrem de grave de escaladare în 
cele două zone ale Vietnamului, în 
comentariu se arată că poziția gu
vernului R. D. Vietnam cu privire 
la rezolvarea politică a problemei 
vietnameze este foarte clară și ea 
a fost expusă în răspunsul preșe
dintelui Ho Si Min la mesajul pre
ședintelui S.U.A., Johnson.

• OPINIA PUBLICĂ ACUZĂ. 
La Hanoi a avut loc o conferință 
de presă, organizată de medicii 
suedezi Axei Hojer și John Takman 
și de juristul american Hugh Ma
nes, membri ai Comisiei a 3-a a 
Tribunalului opiniei publice creat 
la propunerea lui Bertrand Russel, 
care au prezentat concluziile ulti
melor anchete făcute într-o serie 
de sate bombardate chiar în timpul 
vizitei lor în Vietnamul de nord. 
Pe baza faptelor constatate, comi
sia a tras concluzia că aviația a- 
mericană a atacat în mod delibe
rat populația civilă a R. D. Viet
nam, utilizînd arme de distrugere

oîn masă, ceea ce constituie 
gravă crimă de război.

• DEMONSTRAȚIA DE 
BOLOGNA. Peste 25 000

LA 
de 

persoane au participat la o 
demonstrație care a avut loc 
pe străzile centrale ale ora
șului Bologna, în semn de 
protest împotriva bombardă
rii teritoriului R. D. Vietnam 
de către aviația americană.
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