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I COMUNICAT
In ziua de 15 aprilie a.c., va avea loc șe 

dința plenară a Comitetului Central al Parti 
dului Muncitoresc Romîn.

Plenara va dezbate problemele privind 
convocarea celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Romîn.

Noutăți
industria chimică

(Agerptea)
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• O cosă uscătorie în vid j m- 
!a product;» ie Fabrica .Co

loma* Codlea. Dotată cu utilaj» 
n mufa: i ce aan productivitate 
pentru uscarea rapidă a coloraati- 
Jor. nona uzitate are o capacitate 
de 330 tooe pe au. Tot aici c-a 
ztrocus o uooă rețetă de fabrica
re a faime: helrografice. Timpul de 
• rpcnere la aceasta se reduce cu 
VI ta sută.

ii mocnentul de 
față, partidul cere 
fiecăruia dintre 
noi. activiști ai 
U.TAL să ajutăm 
ma» calificat, cu 
mai multă compe

tență. organizațiile U.T3L să 
mobilizeze tinerii la irrieptsu- 
rea sarcinilor concrete a fie
cărei întreprinderi. secțt_ *- 
telier. Or. acest lucru pe 
pune o temeinică cuncass 
de către fiecare activist, a 
liticii economice a 
nostru, a sartiniloc 
care stau in fața în 
rilor din raza sa i 
tate.

Tocmai de aceea, 
regional U-T.iL, stib 
rea și îndrumarea cc 
regional de parbd. s-a țcupat 
in ultima vreme cu im" mat 
multă atenție de înarmarea 
activiștilor săi cu ter 
noștințe econoenjee.

In învățăminte! 
al activiștilor noștri, un 
însemnat H ocupă stat 
politicii economice a partidu
lui. La baza acestui st.zf u se 
află operele dasieflee- mar- 
xism-leninismului. <fcwumrt>- 
tele partidului nostru. Toci 
activiștii comitetului regxcaL 
ai comitetelor raiocaie ă 
rășenești au studiai șî 
nuă să studieze dccx 
ale partidului nostru, 
sint: Raportul la Cmgresui 
al IÎI-lea al PALE- Declara
ția C.C. al PAIR, din apruîe 
1964. Raportul prezentat de 
tovarășul Gheorghe Gbeor- 
ghiu-Dej la cea de-a 40-a ani
versare a partidului și Expu
nerea ținută cu prilejul celei 
de-a 20-a Aniversări a Elibe
rării patriei Darea de seamă 
prezentată de tovarășul loo 
Gheorghe Maurer la Sesiunea 
Marii Adunări Naționale <h- 
decembrie 1964. Pe margmea 
acestor documente, aht la 
regiune, dt și la coauteteâe 
raionale și orășenești U.TAL 
s-au purtat ample dezbatem. 
în concluzia cărora

de ucenicie
Se adresează tinerilor cititori

acad. C. D NenițescuMașini agricole
peste plan

Poligon de prefabricate pentru to ce iar-

Primele plute
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'■ universal „Modern’. deschis în orașul Piatra Neamț
Foto : AGERPRES

EDUCAȚIE. tWIOI

Operatorul principal Alexandra 
Grecu, de la sec/ia de electro
liză cu catod de mercur a Com
binatului chimic Borzești, su
praveghează iuncționarea celu

lelor de electroliză
Foto: AGERPRES

Uzinele constructoare de ma
șini au produs în primul trimes
tru din acest an un mare nu
măr de mașini agricole printre 
care 4 040 tractoare, aproape 900 
mașini pentru împrăștiat îngrășă
minte, numeroase semănători, cul
tivatoare etc.

Colectivul Uzinelor „Semănă
toarea" din Capitală a realizat 
în plus 125 semănători pentru 
plante prășitoare, 30 combine ce
realiere și alte utilaje. La tăvă
lugi inelari, folosiți în campania 
de primăvară, Uzinele „Tehno- 
metal“ din Timișoara și-au depă
șit sarcinile de producție cu 30 
la sută. Tot în perioada amintită 
au fost produse peste plan nu
meroase utilaje pentru mecaniza
rea lucrărilor în combinatele avi
cole, printre care aproape 2 000 
de adăpătoare automate. 4 300 
hrănitoare mecanizate și altele.

(Agerpres)

fsâc in pod. un laborator; 
: atacate. substanțe. A- 
■n lei: doream să devin 

-ri—«- Dar ca să re- 
ea dorință nu-i de-ajuns 
bâe la chimie. Trebuie 
â. fizrcă. limbi străine, 
repede de acest adevăr, 

tai. elevul obișnuit a deve- 
de cunoaștere. a devenit 
perseverent. Munceam 

?- Tatăl meu, avocat, do
si urmez dreptul Dar cind am termi- 

naZ liceal și l-am întrebat la ce faculta
te să mă înscriu, mi-a răspuns: „La 
chimie, firește". Biruise pasiunea mea 
pentru chimie, sîrguința cu care mă pre
găteam.

De aceea și eu, invitat la un colocviu 
i tinere care învață azi pe băncile șco- 
ar ale facultăților, mi-am ales ca 

testă pasiunea pentru profesie. O să 
■I tasă rr.a: iutii elevilor și apoi

Cronica actualității
CONSTANTA. — 

(de la corespondentul 
nostru) :

Pentru urgentarea 
lucrărilor de la digul 
de larg, care va pro
teja incinta noului 
port ce se construieș
te la Constanta, în- 
ti^prinderea de con-

structil hidroenergeu- 
ce a început cperc- 
jarea în partea mtiicd 
a orașului a unui po
ligon pentru fabrica
rea stabilopozi.or cin 
beton în greutate 
cite 20 de tone 
care.

în prezent, la no- 
poligon se iucrecic -

Consiâtaire 
pe țară

studenților. Diferențierea nu este artifi
cială, ea are la bază diferența dintre 
școala medie și școala superioară- ; dife
rența privește scopul și mijloacele de rea
lizare ale acestuia.

Școala medie nu are drept scop specia
lizarea elevului. Nici despărțirea, la un 
moment dat. în secții — umanistică și 
reală — nu urmărește acest lucru. Meni
rea școlii medii este de a crea fiecărui 
elev — pentru viitoarea lui profesiune — 
o bază solidă, o bogată cultură generală. 
Pentru aceasta folosește rezultatele la 
care a ajuns știința: fizica, chimia, bio
logia etc. Dacă aș striga catalogul unei 
clase și l-aș întreba pe fiecare elev ce 
vrea să devină, am convingerea că fie
care mi-ar răspunde cu aceeași siguran
ță de sine : inginer, medic, profesor, a- 
gronom, biolog... Vreau să le atrag aten
ția elevilor că nu-i de-ajuns să-și aleagă 
profesiunea încă din primele clase ale 
școlii medii. Trebuie să muncească — 
pentru această profesiune — încă din pri
mele clase ale școlii medii, să învețe cu 
pasiune, să fie sîrguincioși, perseverent!. 
Toate acestea presupun eforturi, eforturi 
deosebite. Dar, în ce direcție trebuie o- 
rientate aceste eforturi ? Arătam mai sus 
că școala medie comunică elevilor rezul
tatele la care a ajuns cercetarea științi
fică .Nu-i nevoie însă, și nici nu-i posi
bil, ca elevul să-și însușească metodele 
prin care s-au obținut aceste rezultate. 
S-ar putea ivi pericolul ca elevul învă- 
țînd la un obiect sau altul, din cauza 
detaliilor să piardă fondul problemei: 
principiul.

(Continuare în pag. a Ilî-a)

răsadurilor

ti^prmderea de con- pougon s?

Pregătiri in stațiunile balneo-dimatke

La unitățile medicale din 
stațiunile balneo-climatice se 
fac pregătiri pentru sezo
nul de vară. Astfel, la Eforie- 
Sud, prin instalarea unor noi 
aparate în pavilionul de hi- 
droterapie, s-a mărit capaci
tatea de tratament. în stațiu
nile Herculane și Victoria, 
pentru suferinzii de reuma
tism se creează condiții pentru 
aplicarea unor noi metode de 
tratament.

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru)

Zilele acestea au pornit primele 
pitice pe Bistrița. De la barajul 
Bîtdț cîțiva încercați plutași din 
cunoscuta brigadă fruntașă în 
(întrecerea socialist* condusă de 
Wiorel Drăgan din cadrul între
prinderii forestiere Iacobeni au 
pornit cu primele plute din acest 
sezon spre depozitele de la Iaco- 
beni și Argestru. Sînt primele 
Icantități de lemn din cei aproape 
100 000 mc bușteni ce vor fi 
[transportați în acest an pe calea 
apelor de la întreprinderea fore
stieră Iacobeni. Conducerea intre- 
\prinderii a luat din timp măsuri 
[pentru crearea celor mai bune 
Icondiții. încă din perioada de 
iernă s-au apropiat la malul apei 
aproape 70 000 mc material lem- 
nos care urmează a fi legat în 
pZute. Schelele de legare a piu

itelor au fost aprovizionate cu 
Imaterialul necesar și dotate cu 
Vractoare pentru transport și a- 
Ipropiat. Totodată au fost luate 
o serie de măsuri pentru cazarea 

Mutașilor și transportul acestora 
Pe locul de muncă.

ra o zi obișnuită. 
_de lucru*. la 

| Casa căsătoriilor 
de pe lingă Sfa
tul popular „30 
Decembrie*. în 
fața ofițerului stă

rii civile stăteau doi tineri. 
Căsătoria. întru-totul ase

mănătoare cu cele aproape 
3 000, care au loc anual 
la acest sfat, sau cu ceie 
aproape 200 000 de căsători: 
care se încheie anual in în
treaga țară, se deosebea, to
tuși, printr-un amănunt de 
celelalte: însurățeii se_ re
căsătoreau ! Și mirele și 
mireasa mai fuseseră o- 
dată căsătoriți, tot între ei. 
ajunseseră la tribunal și a- 
cum reparau greșeala unei 
pripeli. Din curiozitate am ru
gat să ni se permită a citi „do
sarul" tinerei căsnicii (nu vo
iam să-i deranjăm personal 
într-o asemenea zi I). Ce a- 
nume îi putuse duce la deș

părțire pe niște tineri care. 
prin însuși actul recăsătocue-. 
iși dovedeau neștrbstă afec
țiunea reciprocă ? Iată ce 
scria in hotărîrea de divorț: 

..In motivarea acțzaau. re
clamantul (deci actualul intre 
ceruse divorțul) antă că pi
rita se porta dușmănos ea fa
milia lui. exteriorizing aceasta 
prin aceea că a rupt eiurapri 
mamei reclamantului. In do
vedirea acțiunii, reclamantei 
a solicitat proba cu martori, 
(urmează numele a două fe
mei. prietene cu soții). Din 
-proba-* cu martori a re
zultat că. de fapt (cităm) 
-soții s-au înțeles bine, ulte
rior insă s-au mutat la pă
rinții reclamantului și atunci 
au inceput discuțiile*. Una 
dintre martore _știe" că ..pi
rita a distrus obiecte de îm
brăcăminte ale mamei recla
mantului" (a se citi: ciorapii 
soacrei).

Ciorapii soacrei 
motiv" de divorț

fost, desigur. și ușurința 
celor doi tineri, poate dictată 
de ane știe ce enervări mo
mentane. dar citind această 
-botărire de divorț* n-am pu
tut. totuși, să nu ne punem 
și întrebarea: cum se poate ca 
un tribunal să aprobe desfa-

Alături de virstmci, 
tinerii grădinari din 
cooperativa agricolă 
de producție „Progre
sul" din comuna 
Comloșul Mic, regiu
nea Banat, participă 
la toate lucrările la 
ordinea zilei. Astfel, 
pe cei aproape 5 000 
de metri pătrați în- 
sămînțați cu răsaduri 
timpurii, au răsărit și 
au crescut frumos 
peste 900 000 de fire 
de roșii, varză, gulii 
și altele. La indicația

inginerului agronom, 
tinerii au început re- 
picatul. In numai cî- 
teva zile, această lu
crare migăloasă s-a a- 
plicat la 100 000 de fi
re de varză, 100 000 
gulii și altele. De a- 
semenea, în ghivece 
nutritive au fost repi- 
cate peste 760 000 de 
fire de roșii timpurii, 
care vor fi apoi plan
tate în cîmp.

ȘTEFAN PETRU 
corespondent 

voluntar

Reclamantul" șî „pîrîta"

cerea unei căsătorii pe baza 
•unui asemenea „motiv" ? Ho- 
tărirea de a desface o căsăto
rie — așa cum prevăd legile 
noastre — se ia atunci cînd 
completul de judecată a con
stat că dintr-un motiv temei
nic căsnicia nu mai poate 
continua. „Căsătoria poate fi 
desfăcută, se precizează in Co
iul familiei, dacă din pricina 
unor motive TEMEINICE (s. n.i 
continuarea căsătoriei nu mai 
este cu putință... (Cod. fam. 
Cap. IV. art. 38). Iar baza 
principală a întemeierii fami
liei prevăzută în ..Codul fa
miliei* este „prietenia și a- 
fecțiunea reciprocă*, dra
gostea dintre soți. Or, din 
hotărîrea tribunalului rezultă 
că acei care au judecat pro
cesul, s-au preocupat, in 
fapt nu de a dovedi da
că această dragoste mai e- 
xistă sau nu. ci... de cu to
tul altceva, de descoperirea 
..marelui adevăr"* — dacă cio-

rapii soacrei au fost sau nu 
rupți de respectiva noră. Do
vedind gestul de rupere a cio
rapilor, completul de judecata 
a fost încredințat, se pare, că 
a făcut dovada despre... dis
trugerea bazelor acelei căs
nicii (se poate, oare, să-ți dai 
seama pe baza unui asemenea 
amănunt derizoriu, că... relații
le de afecțiune dintre soți au 
fost anulate?). Fapt este că, la 
11 iulie 1963, tribunalul a pro
nunța desfacerea căsătoriei. Cit 
de formală a fost această hotă- 
rire o dovedește însă și fap
tul că tinerii s-au recăsătorit, 
(și oficial, fiindcă în realitate 
n-au stat despărțiți decit 
foarte puțin timp).

Am cercetat și alte dosare, 
la sfaturile populare ale altor 
raioane și. spre surprinderea 
noastră, cazuri asemănătoare 
de aprobare, aproape fără mo
tiv. a divorțurilor am intilnit 
destul de multe. Cităm (din
tre recăsătoriile de Ia Sfatul

popular „N. Bălcescu“) pe a- 
ceea a tinerilor A. Ștefan și 
N. Cornelia, despărțiți din mo
tive care arată limpede că, in
diferent de ceea ce se spune 
în hîrtii, indiferent dacă tri
bunalul s-a preocupat sau nu 
de cercetarea adevăratelor ca
uze, vina aparține... părinți
lor soțului (este, acesta, un 
motiv de divorț? potrivit că
rei legi ?). Această familie s-a 
reînchegat oficial după vreo 
3 ani, deși, ca și la cealaltă, 
soții n-au stat nici o 
tămînă despățiți, avînd 
copil și crescîndu-1 
preună. Sau cazul unei 
milii, pentru desfacerea 
reia tribunalul a pronun
țat divorțul (tot pe... mo
tiv de soacră I) într-o perioadă 
cînd soții așteptau un copil, 
familie care s-a refăcut (ofi
cierea a avut loc în luna 
bruarie la Sfatul popular 
raionului Lenin)... la nici

săp
un 

îm- 
fa- 
că-

lună de la hotărîrea judecă
torească.

Repetăm, cazurile — cele 
mai multe de altfel! — atestă 
în primul rînd ușurința cu 
care unii soți, pornind de la 
cine știe ce neînțelegeri, de la 
fleacuri, apelează la tribunal, 
recurg imediat la cererea de 
divorț. Analizîndu-le, te gîn- 
dești și la faptul că, dacă or
ganizațiile U.T.M. din care fac 
parte respectivii soți ar cu
noaște mai îndeaproape situa
țiile familiale, ar putea — cel 
puțin — să contribuie la o ati
tudine mai serioasă cînd este 
vorba de a 
rîri ca 
fapte nu 
ne pună 
și unele 
bare

lua asemenea hotă- 
divorțul.
pot însă să nu 
în egală măsură 
semne de între- 

asupra răspunderii cu 
care sînt aprobate aceste di-

Aceleași

fe-
al
o

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. a ,'1-n)
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ub denumirea de 
„seri clinice" sînt 
anunțate, în ulti
ma vreme, întâlni
rile membrilor 
„cercului interni
lor șl externilor" 

de la Institutul medico-far- 
maceutic din Iași. De-a lungul 
a mai multor ani de existență, 
acest cerc și-a cîști'gat un 
binemeritat prestigiu. Prin ac
tualitatea problemelor discu
tate și ținuta științifică supe
rioară a referatelor prezentate, 
cercul atrage la ședințele sale 
un număr mare de partici- 
panți, atît din rîndurile stu
denților, cit și dintre medicii 
interniști și cadrele didactice.

In prezent, cercul reunește 
în cadrul „serilor clinice" mai 
ales studenți din anii IV. V și 
VI și medici interniști, desfă- 
șurîndu-și activitatea sub în
drumarea acestora din urmă 
și cu sprijinul permanent al 
unor cadre didactice de presti
giu din institut. El își propune 
să informeze prompt asupra 
celor mai noi cercetări și cu
ceriri din diverse domenii ale 
științelor medicale, să-i fa
miliarizeze pe membrii săi și 
pe toți cei interesați, cu su
biecte mai dificile, alese, de 
obicei, dintre temele care ar 
putea fi date la examenele 
pentru obținerea titlurilor de 
„medic internist" și „medic 
secund". In acest fel, partici- 
panții la „serile clinice" sînt 
ținuți la curent cu noutățile de 
specialitate și cazurile clinice 
mai deosebite, își completează 
cunoștințele profesionale cu 
date noi, interesante, îmbogă- 
țindu-și cultura de speciali
tate. Totodată, li se oferă ace
stora modele de elaborare și 
susținere la un nivel științific 
superior a referatelor, în con-' 
dițiile unei accentuate exigen
țe, asemănătoare acelora în 
care își vor susține ulterior 

Răspundem
la sesizările

este înzestrat cu 
cuprinzînd 5 000 
televizor, aparat 

jocuri distractive

greni, raionul Huedin.
La sesizarea dumneavoastră 

că pe linia Cluj — Ciucea, 
circulă doar două trenuri pe 
zi, dimineața și seara și din 
această cauză localitățile Hue
din, Brăișoru, Bologa, Poeni, 
Lacul Crișului, Piatra Craiu
lui, Stîna de Vale, Bratca și 
altele, sînt izolate de mijloace 
de transport pe cale ferată. 
Direcția regională C.F.R. Cluj 
ne răspunde că a dispus ca, 
o dată cu intrarea în vigoare 
a noului mers al trenurilor (30 
mai a.c.), să se suplimenteze 
numărul curselor-personal. U- , 
nele dintre acestea vor circula : 
pînă la stația Ciucea.

Vasile Buicu str. 30 Decem
brie — Hunedoara

Cînd s-au dat în folosință 
cele 5 blocuri-turn pentru ti
nerii necăsătoriți (muncitori 
la C. S. Hunedoara), în fie
care dintre acestea s-a ame
najat cîte un club. Ideea a 
fost bună, dar s-au ivit o sea
mă de neajunsuri. Materialele 
au fost dispersate și ca atare 
ele nu puteau fi folosite de un 
număr mai mare de tineri, 
era greu să se organizeze ac
țiuni de masă care ar fi dus 
și la sudarea colectivului.

Această situație a fost ana
lizată de comitetul sindicatu
lui și conducerea Combinatu
lui siderurgic care au hotărît 
ca pentru toate cele 4 blocuri 
să fie amenajat un singur club, 
în căminul muncitoresc nr. 1, 
bine dotat, care să răspundă 
necesităților tinerilor.

Noul club 
6 bibliotecă 
de volume, 
de radio, 
etc. în felul acesta s-a creat și 
posibilitatea salarizării unui 
bibliotecar, organizării unui 
colectiv obștesc care să se 
ocupe de inițierea unor acți
uni interesante, pe baza pro
punerilor făcute de tineri.

Problema sesizată de dv. a 
fost rezolvată, tinerii avînd a- 
cum condiții mai bune pentru 
a-și petrece timpul liber.

Ștefania Trașcă, comuna 
Mădulari-Beica, raionul Dră- 
gășani.

Cu prilejul unei noi 
excursii la Orșova o să puteți 
lăsa bagajele la gară. în urma 
sesizării dv. Direcția regională 
C.F.R. Banat a dispus înfiin
țarea — în această stație — 
a unei case speciale pentru 
bagaje de mînă.

Alexandru Constantin, co
muna Mărăcineni, raionul 
Buzău.

Studiind sesizarea dv., 
tul popular al orașului 
zău ne-a comunicat că 
luat măsuri pentru ca cetă
țenii din satul Potoceni să 
poată viziona filmele prezen
tate la cinematograful să
tesc, în bune condiții.

Ion Manea — Constanța, 
Ciocan Cornel — Giurgiu, 
Nițu Ion — Suceava, Martin 
Ștefan — Nădrag, Achim Ma
tei — Silvașu de Cîmpie-Lu- 
duș, Stănilă Dumitru — 
mandul Nou, Banat.

Vă rugăm să mai așteptați. 
Comitetul raional U.T.M. Con
stanța, Comitetul raional 
U.T.M. Giurgiu, Comitetul ra
ional U.T.M. Cîmpulung-Mol- 
dovenesc, Direcția generală 
C.F.R. din M.T.Tc, C.S.C.A. — 
Baza pentru desfacerea cărții 
— București și Ministerul Eco
nomiei Forestiere, nu ne-au 
comunicat rezultatele cerce
tărilor întreprinse pe margi
nea sesizărilor dv. 

lucrările pentru examenele de 
internat sau secundariat.

Profilate în două cicluri, u- 
nul pentru disciplinele de me
dicină internă (probleme de 
medicină internă, boli conta
gioase, endocrinologie, derma
tologie, neuropsihiatrie), altul 
pentru cele chirurgicale (pro
bleme de chirurgie generală, 
O.R.L., oftalmologie etc.), șe
dințele cercului au loc alter

0 frumoasă inițiativă

mediciniști
nativ la intervale de 3—4 săp- 
tămini. In programul lor sint 
incluse trei puncte : un refe
rat tratând o problemă de 
ordin general, și care avind un 
pronunțat caracter de cerce
tare personală, presupune con
sultarea „la zi" a unei vaste 
bibliografii de specialitate; 
prezentarea unor cazuri cli
nice interesante, cu probleme 
speciale de diagnostic și trata
ment ; informări asupra pro
blemelor și rezultatelor cer
cetărilor actuale din medicină.

permane?:

ION TRONAC

pvofeăona'e. U 
Ie Cisdtbe. ia 
chimic Făgăraș

facv

In laboratorul de botanică al catedrei de ftb 
din Pitești.

cultură 
ca de 

dispuse

Foaierul casei de 
devenise mai animat 
obicei. Pe fotoliile 
jur-împrejur luaseră loc peste 
o sută de băieți și fete, tineri 
din întreprinderile, instituțiile 
și școlile din oraș. Fiecare din 
ei era posesorul unei invitații 
cu totul originală. O trans
criem : „Vă invităm a lua 
parte la inaugurarea „Clubu
lui tinereții"...

Un ceas uriaș, un piedestal 
abia vizibil — închipuind o 
scenă — deasupra căreia sta 
scris „Clubul tinereții" nu 
spuneau prea multe.

Dar iată.... Prin fața tine
rilor încep să se perinde pri
mele imagini. Secvențe din 
viața de toate zilele. Pe mica 
scenă trec tineri și vîrstnici, 
fete și băieți, cunoscuți sau 
tovarăși de muncă, adresîn- 
du-și în diversele momente ale 
zilei (punctate de rotirea ace
lor ceasornicului) cuvinte de 
salut. Printre ei, un personaj 
ciudat — Gică. El nu salută, 
sau cînd o face (se întâmplă 
cite o dată, dacă fata îl „preo
cupă") o face într-un stil cu 
totul aparate, „al lui'. Respec
tul față de tovarăși, de colegi, 

. ANDREIȚĂ 
N. ARSENIE

lucruri de 
organizatorii

C. STĂNESCU

(Urmare din pag. I)

o

care 
ob-

tu, judecătorul, ști atît de 
puține lucruri despre ei ?

la 
a- 
a- 
se

Reclamantul" și „pirita"

Lucrînd în secția 520 - montaj de la Uzinele „Steagul roșu"- 
Brașov, prin rezultatele pe care le obțin zi de zi, tinerii Ion 
Vintilescu și Ion Adalbert sînt evidential! In întrecerea socialistă

evocări ale vieții și activității 
unor personalități ilustre din 
istoria medicinii romînești și 
universale.

La ultima seară clinică, de 
exemplu, internistul Forsea 
Dan a susținut un referat 
foarte bine documentat, dove
dind consultarea la zi a biblio
grafiei de specialitate despre 
problemele „Fiziologiei și fi- 
ziopatologiei rinichiului" — 

temă pentru examenul de se- 
cundariat. Tot atunci, cei care 
au participat la ședința cercu
lui au avut prilejul să cunoas
că in amănunt observațiile fă
cute, tn timpul practicii de cli
nică. de studenta Niculescu 
Maria, din anul V, asupra unor 
cazuri de boli care sînt foarte 
rar înregistrate împreună, la 
același bolnav, în studiile de 
specialitate. Au putut afla 
astfel date interesante despre 
rezultatele examenelor clinice 
și de laborator asupra modu- 

de vîrstnici — iată o îndato
rire pe care el nu prea vrea 
să și-o însușească.

Un personaj imaginar ? Nu. 
Invitați să-și spună cuvintul, 
tinerii din sală au arătat că 
asemenea excepții (ca„Gică“ 
din sceneta „Salutul") au, din 
păcate, și corespondențe reale. 
O muncitoare, un elev și-au

„Clubul tinereții66:>

la Tr. Severin
părerea despre compor- 

asemenea tineri,
spus 
tarea unor 
arătind că pentru ei și pentru 
majoritatea tovarășilor lor, 
politețea nu este un amănunt 
de care poți să ții sau să nu 
ții seama, ci o normă elemen
tară, dar importantă, de con
duită. Discuția despre compor
tare a doar începutul

Foto t N. STELORIAN 

lui în care s-a ajuns la diag
nostic cit și despre tratamen
tul și evoluția bolilor, date pe 
care le vor folosi apoi în ac
tivitatea lor ca medici. In sfîr
șit, deosebit de interesantă a 
fost comunicarea internistului 
Radu Dumitru despre laureații 
Premiului Nobel pentru me
dicină pe anul 1964, comuni
care ce a depășit simpla înși
ruire de informații bibliogra
fice prin prezentarea detaliată 
a importanței cercetărilor sa- 
vanților laureați în problemele 
biochimiei colesterolului.

O asemenea varietate a pre
ocupărilor, vizibilă și în moda
litățile de desfășurare a șe
dințelor (referate, informări 
dar și mese rotunde), seriozi
tatea cercetărilor și nivelul 
înalt al prezentării lor, ca și 
ineditul observațiilor prileju
ite de caracterul „excepțional" 
al unor cazuri dau acestor seri 
un conținut deosebit de inte
resant și instructiv pentru re
torii medici.

Importanța lor a crescut și 
mai mult în acest an unirer- 
sitar, odată cu generalizarea 
externatului, cei dornici să 
parcurgi treptele succesive ale 
profesiunii de medic, inter
natul și apoi secundariatul. 
a fost în număr din ce tn ce 
mai mare. De 
ei, ei toți cei 
desăvârșească pregătirea 
medici nu rămin în 
preocupărilor acestui cere.

fapt nu numai 
cere vor si-ș-.

ca
afara

serii inaugurale a Clubului 
tinereții intitulată „Noi. tine
rii, în viața de toate zilele". Ea 
a fost continuată, în forme va
riate și interesante, prin cele
lalte puncte din program; prin 
concursul de epigrame cu tema 
„Cum să ne comportăm" și 
concursul de cîntece „Asta-i 
fata ce-o iubesc", printr-o 

„vitrină" a modei, ca 
intermezzo-urile de

succintă 
și prin 
dans, care au presărat seara, 
ajutîndu-i pe tineri să-și însu
șească corect medisonul.

Adăugind și interesanta ru
brică „Știați că ?...“, în care 
le-au fost prezentate noutăți 
științifice, avem programul 
acestei prime seri pe care au 
petrecut-o tinerii severineni 
la club.

Se vor întîlni din nou peste 
o lună. „Clubul tinereții 

vorțuri. Iată de ce, redacția a 
socotit util un schimb de pă
reri cu un număr de tovarăși 
procurori din orașul Bucu
rești, care cunosc îndeaproape 
practica judiciară și 
ne-au confirmat justețea 
servațiilor de mai jos.

Procesele de divorț 
nu sînt procese 

„ușoare"
Prima observație pe care 

semnalăm este, de pildă, insu
ficienta atenție pe care unii 
dintre lucrătorii tribunalelor 
o acordă proceselor de divorț, 
aprecierea că aceste procese 
ar fi „cele mai ușoare" — în- 
țelegînd, poate, prin asta, că 
procesele de divorț sînt și cele 
mai puțin importante. Ni se 
pare de netrecut cu vederea, 
de pildă, faptul că unii juriști 
socotesc că au o „zi ușoară" 
atunci cînd în locul unui pro
ces oarecare de factură penală 
au de judecat... 7—8 divorțuri. 
Or, viata demonstrează că lu
crurile nu stau deloc așa — 
procesele de divorț nu sînt nici

ajuți, 
trebuie să cunoști

(Urmare din pag. 1)

indicatorii a planului de pro
ducție, despre căile concrete, 
specifice ramurilor industria
le, întreprinderilor, de crește
re a productivității muncii și 
reducere a prețului de cost, 
despre corelația dintre califi
care — productivitate — cali
tate, despre îmbunătățirea in
dicilor de folosire a capacită
ților de producție etc.

Biroul comitetului regional 
al U.T.M., birourile comitetelor 
raionale și orășenești se pre
ocupă în egală măsură ca 
activiștii noștri să folosească 
cunoștințele acumulate în 
munca lor de îndrumare con
cretă a activității organizații
lor de bază U.T.M. Am să dau 
și In această privință cîteva 
exemple. în urma unei expu
neri despre căile concrete de 
realizare a unor produse de 
calitate, 
regional 
râșenesc 
vizitat 

activul comitetului 
și al comitetului o- 
Brașov al U.TAL au 
Uzinele „Tract 

și -Rulmentul*. Disc 
purtate cu șefii de secții, 
maiștrii, cu șefi ce echipă, cu 
tineri muncitori, cu secretarii 
organizațiilor U.TM pe sec
ții. si apoi, cu comitetHe 
U.TM ale celor două uzine, 
le-au dat pcsibi’itatea activiș
tilor să cunoască ceea ce se 
poate face practic pentru a-: 
ajuta pe tineri să-și aducă o

ăi- 
și pe baza unei ptmxt- 
largi a i noi taților înșir.. 

probleme importante 
frămîntă tineretul. Fie- 

„ediție" a clubului va fi

pundă într-un mod mei 
rect, 
pâri 
unor 
care 
care 
o dezbatere colectivă a unor 
aspecte legate de viața, de 
munca și preocupările Io-, 
Sub asemenea auspicii se con
turează viitoarea înttlnire din 
aprilie. „Sărbătoarea florilor", 
care va prilejui o ilustrare bo
gată a realizărilor din oraș și 

neimportante, nici „ușoare" 
(descoperirea, spre exemplu, a 
adevăratelor motive care îi 
aduc pe unii soți la tribunal 
este, cel mai adesea, foarte 
anevoioasă, deși întrutotul ex
plicabilă, fiindcă avem de-a 
face cu relații foarte intime 
ale vieții oamenilor, fiindcă e 
vorba de oameni, de sentimen
tele lor cele mai delicate).

Iată de ce — așa cum pre
văd și legile statului nostru — 
munca juristului, și îndeosebi 
a aceluia care lucrează în pro
cesele de divorț, trebuie să se 
împletească foarte strîns cu 
aceea a pedagogului, a omului 
care, înainte de a vedea în 
fața sa niște „reclămanți" 
sau niște „pîrîți", trebuie să 
se gîndească că în fața sa au 
venit doi soți, că depinde și de 
dînsul, în bună măsură, pe 
ce drum va merge de aci îna
inte familia pe care cei doi o 
alcătuiesc, viitorul unor copii. 
Asemenea oameni, cu înaltă 
conștiință cetățenească și pro
fesională sînt majoritatea ju- 
riștior noștri. Nu lipsesc însă 
nici unele exemple de juriști 
care cercetează insuficient ca
zurile fiecărui divorț în parte, 
care intră în ședințe cunoscînd

ce .'.-r.-esaecre m interpretarea Teatrului de Comedie 
din București

Troilus și Cresida"

Școala medie 
Eugen, de la 

ut. 3, Nedel- 
Popescu Con-

regiune, o dezbatere însuflețită 
despre munca, despre năzu- 
i .ța tinerilor de a dărui înflo
ririi patriei toată priceperea 
ți elanul lor.

Am discutat cu cîțiva din- 
tre participants la prima ma- 
wtfrrtere a clubului. Cocoș Ma
riana. elevă la 
nr. 1, Buligan 
Școala medie 
cescu Viorel și
— rrtin de la Școala profesio- 
~e:i „Uzinele mecanice", 
TrdHesot Constantin și Mat
ed Rocșoiu, lăcătuși la „Uzi- 
-r'.e mecanice" și Jumate Ion, 
muncitor la Depoul C.F.R. Cu 
reții cu apreciat ideea or
ga ■ izării acestei acțiuni, a- 
rctind că a fost una din cele 
mai jrumoase seri petrecute 
de ei Ei și-au exprimat păre
rea că. legate mai strîns de 
viața și activitatea lor, de 
preocupările concrete ale ti- 
-erilor din întreprinderile și 
i-istituțiile orașului — progra
mele viitoarelor futOuiri vor 
fi și mai interesante, și mai 
atractive. Totodată, ei și-au 
manifestat dorința de a con
tribui la realizarea diverselor 
acțiuni.

—Iată cîteva 
care, evident, 
vor ține seama.

numai „piesele de la dosar", 
uneori neconcludente. Ni s-a 
întîmplat să cunoaștem un to
varăș judecător la Tribunalul 
orășenesc Brașov, care, cu pu
țin timp înainte de a intra în 
ședința de judecată, nu-și a- 
mintea nici datele generale ale 
unui proces de divorț aflat 
a treia înfățișare ! Să mai 
dăugăm faptul că în cazul 
celui proces, spre exemplu, 
cerea într-adevăr să se între
prindă o serioasă muncă de 
cercetare a cauzelor, ca să nu 
mai vorbim de necesitatea 
unei foarte mari griji, am zice 
pedagogice, pusă în favoarea 
rezolvării pozitive a neînțele
gerii dintre respectivii soți ? 1 
Nu știm dacă dînsul procedează 
în toate cazurile așa, ba este 
foarte probabil că, dimpotrivă, 
în această privință se cere, 
firește, a fi studiată cu 
multă atenție problema cre
ării condițiilor ca judecătorii 
să dispună de timpul necesar 
cercetării detaliate a fiecărui 
caz în parte, a aprofundării 
lui. Dar nu putem renunța la 
întrebarea : cum poți lua o ho- 
tărîre dreaptă, cum poți ajuta 
doi soți să nu se despartă, cînd

z

(Teatrul de Comedie)
culm autentic, înțeles și ■ ca 
m sumum al virtuțiilor autentic 
umane, a fost de a pulveriza 
existenta unui mit a cărui semni- 
■^ zție umanistă rezidă în elogiul 

..:"âtâlor omului. Datele mitolo
gice constituie mai de grabă o 

-’’-.emâ interpretabilă, iar dacă 
'-'-rkerpeere a renunțat la aura 
ervicâ a personajelor, aceasta nu 

-srr.-iă numcidecit o anulare
• -roilor, desființind adică pe

:zul Abile, înțeleptul Nestor, 
nobilul Hector șxim.d. Ceea ce 
te poate susține e că dramatur
gul a denunțat impostura eroică, 
substituirea unor nume ilustre de 
ost re niște urmași nedemni. Dis-
• ma dintre erou și masca lui e 
unașă. iar enormitatea grotescului 
::zorit de aici poate face foarte 
-■—e dm această piesă un pam

dramatică
flet de o mare virulență corosivă. 
Falșn eroi și-au însușit fraudu
los grandoarea eroilor autentici 
și sub masca ei își ascund fără 
abilitate nimicnicia dedindu-se 
la josnicii evidente. Solemnitatea 
gravă a înțeleptului Nestor e în- 
rușită de un bătrin senil și căzut, 
cu ridicole eforturi de grandoare, 
mîndria lui Abile e o stranie îm
potrivire tâmpă cu dese accente 
de animalitate, vitejia lui Ajax e 

incurabilă praștie agresivă 
șamd. Întreg spectacolul oferă, 
s-riel, o șraredă de măști grotești 
ale căror evoluții se situează la 
antipodul autenticului omenesc. 
Tabăra războinicilor greci e un 
sălaj de vicii pestrițe ai căror 
purtători sînt mai curind sim
boluri ale paroxismului războinic 
decit personaje. Impresia e că 
aici viciul nu se naște ci există, 
ca o condiție a subumanului. 
Tendința de a sublinia dezuma
nizarea, rinocerizarea e vizibilă 
peste tot, chiar și în banda sono
ră a spectacolului, compusă din 
sunete hilare ,amestec de tonuri 
în care predomină animalitatea. 
(Desigur, e discutabil dacă îngro- 
șarea liniilor caricaturale e întot
deauna necesară și nu creează, 
de aceea, o ușoară senzație de 
monotonie a mijloacelor artistice). 
Nu altfel sînt, de fapt, reprezen
tanții troienilor, numai că lor li 
s-a subliniat altă mască, aceea a 
nobleții prefăcute, a manierelor 
solemnizate fățarnic. Fiii lui 
Priam au toți grația și abilitatea 
saltimbancilor, a dansatorilor pe 
sîrmă. Excesul de noblețe al lui 
Hector apare gratuit, spiritul fi
lozofară dezvăluindu-și cu atît 
mai mult nocivitatea. Există, în 
spectacol, o diferențiere netă a 
aparențelor celor două tabere 
menită tocmai a le face mai ridi
colă identitatea lor de spirit, iar 
zîmbetul critic pedepsitor, per
ceptibil în efortul tuturor inter- 
preților de a-și face masca mai 
hilară, le anulează tuturor drep
tul de existență.

xistă în această amară pa
rodie un subtil avertis
ment tragic, în care se și

întrevede gravitatea umanistă a 
marelui dramaturg. Sensul tulbu-

Concilierea sâ fie 
conciliere

Demn de abordat în discu
ție este și modul în care se 
desfășoară în prezent la unele 
tribunale faza procesuală a 
concilierii, acțiune menită să 
împiedice luarea de către soți 
a unor hotărîri nechibzuite 
tn multe cazuri rezultatele 
concilierii sînt foarte bune. 
Totodată, însă, faza concilierii 
ridică încă numeroase pro
bleme, prima fiind aceea 
că, în unele locuri, în loc să 
fie înțeleasă ca o fază foarte 
importantă a procesului de 
divorț — de fapt cea mai im
portantă, la conciliere juristul 
avînd cel mai bine posibilita
tea de a discuta și analiza cau 
zele certurilor, de a influența 
familia în scopul stabilității 
căsniciei — concilierea este 
privită ca o obligație oarecare 
înainte de ședința de judecată 
propriu-zisă.

în multe cazuri se trece 
cu repeziciune peste faza 
concilierii, că din această

țător al acestui avertisment e su
gerat de iubirea lui Troilus pen
tru Cresida (ei și dau titlul pie
sei). Este evident că în atingerea 
cu zona morală decăzută a per
sonajelor, cu isteria lor războini
că orice noblețe de spirit și sim
țire nu numai că e înăbușită, 
sufocată dar pare și ridicolă. 
Iubirea lui Troilus pentru Cresi
da e ridicolă nu prin ea însăși ci 
datorită voinței ei oarbe de exis
tență și de adaptare într-un me
diu cu care nu poate avea nimic 
comun.

Intr-un asemenea mediu no
blețea iubirii e ea însăși inope
rantă. Drama e a naivului, don- 
chijottescului Troilus, spirit ana
cronic și de aceea ridicol. Iar 
obsesia tragică nu vine atît din 
parodia mintoasă a războiului 
troian cit din marea neliniște a 
unei incertitudini. Avatarurile 
nestatornicei Cresida, o Elenă în 
fulgerătoare devenire, par să pre
figureze posibilitatea altui răz
boi, la fel de detestabil prin gra
tuitatea lui. Așadar, acest joc 
monstruos se poate repeta. Sub 
pasta comicului itinerar senti
mental clocotește un acut spirit 
tragic.

<
j-, egia lui David Esrig a scos
Zy in evidență, cum spuneam 

la început, sensuri pro
fund actuale piesei, prezentând 
publicului un pamflet dramatic 
in tonuri tari, de un comic care 
se revarsă abundent de la prima 
pină la ultima replică. Decorul, 
costumele, sunetul sint menite și 
ele a sublinia această viziune, 
conlucrînd merituos la realizarea 
unității spectacolului.

Contribuțiile actoricești au me
ritul, înainte de toate, al unei 
adaptări perfecte stilului de joc 
impus de necesitățile satirice ale 
pamfletului. De fapt, interpreții 
sint niște admirabili animatori 
de măști pe care le poartă cu 
aplombul necesar la fiecare apa
riție scenică.

O situație specială are în spec
tacol Thersit, purtătorul de cu- 
vînt al autorului, jucat cu o si
guranță remarcabilă de excelen
tul actor care e Gh. Dinică. In 
întregul spectacol, acest personaj 
are rolul instanței pedepsitoare 
(și nu atât al comentatorului) 
care-și vede cu stupefacție dure
roasă inutilitatea actelor. Thersit 
face în cele două ore o formida
bilă cursă de la un „erou" la al
tul, jignindu-i, apostrofîndu-i, 
implorîndu-i, ridiculizîndu-i fără 
încetare, dar sensul curativ al 
spuselor și acțiunilor lui e anulat 
de muntele vicios cu care se 
luptă. El face un adevărat ma
raton moral, dar cu sentimentul 
trist al gratuității. Personajului 
nu-i sînt suficiente pentru a-șt 
exprima dezgustul, ironia și sar- . 
casmul și adesea administrează^’ 
„eroilor" pumni inutili. Actorul 
are momente cînd ocupă întrea
ga scenă. Hilaritatea pe care o 
joacă între aceste stranii perso
naje e o mască ce acoperă spiri
tul lucid, deprimat de hidoșenia 
înconjurătoare.

cauză concilierea devine, de 
cele mai multe ori, o simplă 
formalitate. Poate că înlătura
rea acestei deficiente se poate 
face cel mai bine prin antre
narea la faza concilierii a unui 
număr de tovarăși, cunoscuti * 
de aproape ai celor doi soți, ț 
oameni cu o gîndire matură,' 
chibzuiti, în stare să ajute fa
milia în depășirea impasului 
care a adus-o la tribunal. Fără 
a se transforma într-o „ședin
ță de prelucrare" — concilierea 
ar putea prilejui astfel posi
bilitatea unei dezbateri mai 
profunde a problemelor res
pectivei familii. Desigur, aici 
nu este vorba de a menține cu 
orice preț o căsătorie ale că
rei temelii s-au surpat defi
nitiv, ci de a lupta pentru re
facerea acelor căsătorii care 
sînt în pericol să se destrame 
fără motive temeinice.

Ce trebuie sâ apere... 
„apărarea"

In sfîrșit, alte două probleme 
foarte importante, strîns le
gate de desfășurarea procese
lor de divorț : activitatea avo-



I
n acest an, coo
perativele agricole 
de producție din 
raionul Lehliu au

1
I rezervat culturilor

I I furajere 8 200 de
hectare.

nutrețuri
->

de

Această 
suprafață este mai mică cu a- 
proape 2 000 de hectare decît 
cea de anul trecut, deși efec
tivele de animale, proprietate 
obștească, au sporit simțitor. 
In asemenea condiții poate fi 
asigurată o bază furajeră co
respunzătoare, atît pe timpul 
verii cît și în perioada iernii? 
La această întrebare tovarășul 
Mircea Brăneanu, președintele 
consiliului agricol raional, a 
răspuns afirmativ.

„Urmărim — ne-a spus din- 
sul — ca de pe suprafețe mici 
să obținem cantități cît mai 
mari de nutrețuri. In acest 
scop, am luat o serie de mă
suri noi, Ia baza cărora stă, 
în primul rînd, experiența u- 
nităților fruntașe".

Mai întîi, despre pășunile 
naturale. în raion ele ocupă 
numai 3 000 de hectare. Dato
rită arșițelor verii și altor fac
tori pedoclimatici, pășunile 
dau producții mici de iarbă : 
2 500—3 000 de kg. Cu aseme
nea cantități reduse n-ar putea 
fi hrănite în timpul verii nici 
măcar cele 8 000 de vaci pro
prietate obștească. Dar în ra
ion există o experiență valo
roasă. La Mostiștea, Gurbă- 
nești, Brănești, Lupșanu și în 
alte unități, pășunile dau pro
ducții mult mai mari de masă 
verde. De exemplu, coopera
tiva agricolă din Mostiștea are 
300 de hectare cu pășune. Lu
crările de întreținere ce s-au 
făcut în anii anteriori n-au 
reușit să sporească cu mult 
producția de iarbă. Atunci, 
conducerea unității a luat mă
suri. Pe 120 de hectare a se
mănat lucerna. Cu ajutorul a 
două aspersoare, 100 de hec
tare au fost irigate. Rezultatul? 
Anul trecut, de la patru coase, 
s-au obținut 10 000 kg de 
lucernă la hectar. Această ex
periență a fost preluată in a- 
cest an și de cooperativele a- 
gricole Gurbănești, Brănești. 
Radu Vodă și altele, care și-au 
procurat și ele aspersoare pen
tru irigații. Astfel, celor 3100 
de hectare cu lucemiere vechi, 
care au fost grăpate in între
gime, li s-au mai adăugat a- 
cum încă 705 hectare semănate 
în pășune. De aici va rezulta 
un spor de circa 5 000 tone de 
masă verde. Pe restul pășuni
lor s-au executat o sene de 
lucrări la care tinerii au par
ticipat în număr mare. La Mo
stiștea ei au curățat 16S de 
hectare pe care apoi au trans
portat must de grajd. Numai 
această lucrare va face ca pro
ducția de iarbă să sporească 
cu cel puțin 2 000 kg. la hec
tar, așa cum s-a întîmplat și 
anul trecut. . La Cuza Vodă. 
Tămădău, Dor Mărunt, Arțari 
și în alte părți tinerii au cu
rățat și grăpat pășunile, au 
împrăștiat mranfță ți îngrășă
minte chimice.

Dar resursele de nutrețuri

nu se opresc aici. încă din 
toamnă au fost semănate 2 300 
de hectare cu secară. Aceasta 
va suplini cantitățile de nutre
țuri verzi. Pe măsură ce se va 
consuma, în locul secarei se va 
semăna porumb furajer, floa- 
rea-soarelui in amestec cu 
soia, ovăz. In raion, cultura 
griului ocupă aproape 34 000 
de hectare. Toate paiele ți 
pleava vor fi depozitate, ime
diat după recoltare, în șire 
mari în apropierea grajduri
lor. Odată cu eliberarea tere
nului, se vor executa arături 
adînci, se va pregăti terenul 
și pe aproape 13 000 de hectare 
se vor însămința culturi du
ble : porumb furajer, mazăre, 
floarea-soarelui în amestec eu 
soia. La Stefănești. Ileana, 
Răzvani și în alte unități agri
cole de producție, aceste cul
turi, semănate anul trecut 
imediat după strinsul recoltei 
de griu. au dat cîte 20 000— 
25 000 de kg masă verde Ia 
hectar. Aceasta a dat posibi
litatea începerii consumului de 
furaje, destinate animalelor 
pentru perioada de iarnă, cu 
20—30 zile mai tirziu. Rezer
vele de nutrețuri vor fi spo
rite și prin cultivarea a 3 OOC 
de hectare cu dovieci si 5 000 
ha cu fasole intercalată prin
tre lanurile cu pat i~nb

Așadar, țăranii coopet aloci 
au pus o bază bună hranei a- 
nimalelor pentru vară s> iar
nă. Și totuși din calculele spe
cialiștilor de la coariLisl agri
col raional rezultă că trutătije 
vor fi deficitare la rocv e-te 
finuri și concentrate. CU ce •ror 
fî completate? S-au gîsri ți 
în această privință sohxțu gos
podărești. bine rhibiune. Am 
amintit că se vor rtrmge P»- 
ieie ți pleava de grix Apc>„ 
toți cocenii rezultați de pe eeăe 
aproape 25C«96 de hecăre ce 
se cultivă •cum cs perash. 
vor fi strinși ți depezmați La 
ferme. Numai «fin aceste re
surse rezultă =n pi~.it. față de 
necesarul ăe gmszere Cafrirt. 
de aproape £4 MO de *-n«w 
Pentru ca aceste si
fie cit mai bene loiosâe. se va 
extinde o metccă care la 
Mircea Vodă. Săruiesu. X 
Băkescu și in alte axtăti a 
dat remită te deosebit de beat. 
E vorba de adKntistrarea 
hrana animațeicr a pa etec șt 
cocenBcr toczti. in amestec cs 
uree și metacă. Ia acopai ffae- 
ralizării și aphcărti corecte a 
acestei curiodet p—
otehnici și un stare -ir de 
tineri ingripttri de «ria?

4—5 zile in umtă£3e tare 
fixrajează amma’ele pe hari de 
uree In sfirștti tzutâtije pro
ducătoare de sfeclă de rariăr 
au încheiat contracte pentru 
mari cantități de tăietei de 
sfeclă. Cele 11 tone de uree, 6 
vagoane de melasă, borhotul 
și țroturile de fioarea-soare- 
lui planificate var asăguza, cu 
bune rezultate.
furaje.
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înhumarea acad. M. Nasta
Joi a avut loc înhumarea aca

demicianului Marius Xasta.
La mitingul de doliu de la 

Institutul de medicină si farma
cie au luat parte academicieni, 
medici și alți oameni de știință 
și cultură, foști colaboratori a: 
celui dispărut, studențt Au fost 
depuse coroane de flori din par
tea Academiei R. P. Romine, 
Ministerului Învățămîntuh::. Mi
nisterului Sănătății și Prevederi
lor Sociale, Uniunii Societăților 
de Științe Medicale.

Viața și activitatea celui dis
părut au fost evocate de acad. 
Stefan Milcu, 
Academiei R. P. Romîne, Sandu 
loan, adjunct al ministrului să
nătății și prevederilor sociale, 
acad. Th. Burghele, rectorul In
stitutului de medicină și farma
cie, dr. Alexandru Bula, directo
rul Institutului clinic de ftiziolo- 
gie, prof. dr. Ion Mesrobeanu, 
directorul Institutului de micro
biologic, parazitologie și epide
miologie „Dr. I. Cantacuzino" și 
de dr. Mihail Arhiri, din partea 
foștilor studenți.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Bellu unde a 
avut loc înhumarea.

(Agerpres)

vicepreședinte al

re

Joi seara, ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Arso Milatovici, a oferit o 
recepție în cinstea delegației 
de activiști ai Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, condu
să de Bogdan Osolnik, mem
bru al Comitetului Central al 
U.C.I., directorul revistei „Ko- 
mmunist", care face o vizită 
în țara noastră.

La recepție, ca"re s-a desfă
șurat într-o atmosferă priete
nească, au participat Ilie Ver- 
deț, secretar al C.C. al P.M-R-, 
membri ai C.C. al P.M.R., șefi 
și adjuncți de secții ale 
C.C. al P.M.B., membri ai 
conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, activiști ai 
Comitetelor orășenesc și re
gional București ale P.M.R., zi
ariști

• SPORT • SPORT • SPORT
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in ultimele zile, delegația 
de activiști ai U.C.I. și-a 
continuat vizitele în țară.

Marți, oaspeții, însoțiți de 
tovarășul Dumitru Balalia, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.M.R., au 
vizitat Complexul Petrochi
mic de la Brazi, Uzinele 
utilaj petrolier „1 Mai" 
Ploiești, Muzeul Doftana 
Stațiunea viticolă Valea Călu
gărească.

în cursul zilei de miercuri, 
la Brașov, delegația a avut o 
convorbire la Comitetul re
gional al P.M.R., după care a 
vizitat Uzina de tractoare din 
localitate, cooperativa agricolă 
de producție din Bod și sta
țiunea turistică Poiana Bra
șov. în timpul vizitei, delega
ția a fost însoțită de tovarășii 
Aldea Militam, prim-secretar, 
și Nicolae Gavrilescu, secre
tar. ai Comitetului regional 
Brașov al P.M.R.

Joi. delegația a făcut o vi
zită la Comitetul raional Ur- 
ziceni al P.M.R., unde a avut 
o convorbire cu tovarășii Va- 
sile Udrescu. prim-secretar al 
comitetului raional de partid, 
și Ion Balaiș. președintele 
Sfatului popular raional.

de 
ain 

și

■e-

Informații
Tovarășii Anton Tatu Ji- 

anu și Constantin Tiulescu, 
ieiegali ai Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști din 
R-P. Romină. au plecat _ 
R-P. Polonă și respectiv R.D. 
Germană. pentru a participa 
la manifestările ce vor avea 
ioc cu prilejul aniversării a 
20 de ani de la eliberarea de- 
tnutiicr din lagărele fasciste 
oe la Auschwitz și Buchen
wald.

in

o
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Fină la Începerea sezonului mal ese.
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Au apărut noută/l și pentru noi. Pe care s-o aleg ? 
Foto: N. STELORIAN

recăsătoresc
caților și a reprezentanților 
autorității tutelare.

Sarcina apărătorului într-un 
proces este bine cunoscută, iar 
în micșorarea numărului de 
divorțuri admise și, firesc, în 

l mărirea numărului de familii 
U care renunță la divorț, rolul 

jksău poate fi foarte mare. De 
'avocați, de conștiinciozitatea 

cu care își îndeplinesc obliga
țiile ce le revin în cazul pro
ceselor de divorț, de activita
tea și intervenția lor, atît îd 
timpul procesului, dar mai a- 
les înainte, în discuțiile per
sonale cu soții, depinde în
tr-o mare măsură concilierea, 
în acest sens impresionează în 
mod deosebit cazul unui avo
cat care, fiind apărătorul re
clamantului într-un proces la 
raionul 1 Mai din Capitală și 
dîndu-și seama că soțul pe 
care avea să-1 susțină nu are 
motive temeinice să desfacă 
căsătoria, chiar în plină șe
dință i-a sfătuit pe soți să se 
împace, reușind astfel să re
facă o familie tînără, ajunsă 
în fața instanței din nesăbu
ință.

Asemenea exemple nu sînt 
atîtea, totuși, cîte ar fi fi
resc să fie. Se mai găsesc

avocați care, pentru unele 
avantaje, sînt gata să cal
ce peste principii, militînd 
pentru desfacerea căsătoriilor, 
în cazul procesului de la Bra
șov (citat mai înainte) recla
mantul, soția, ne-a declarat în 
fața colegilor ei că, de fapt, 
nu ea a alcătuit cererea de di
vorț, ci avocatul o „aranjase" 
în înțelegere cu tatăl ei (și o 
aranjase în așa fel încît toc
mai neadevărul era trecut 
drept adevăr, și invers). Toată 
lumea știa că soțul fusese sin
gurul care lucrase și adusese 
un venit în casă în perioada 
căsniciei lor, perioadă cînd 
soția își termina
dar din cererea de divorț 
— alcătuită de avocat — 
rezulta că, tocmai el... nu 
cîștigă nimic pentru fami
lie, că nu aduce banii acasă 
etc. Faptele au reieșit și din 
proces, acțiunea fiind, pînă 
la urmă, infirmată. Dar în
trebarea este: cui folosește, 
de fapt, excesul de zel pe care 
unii avocați îl depun ca, in
diferent de dreptatea celui-

studiile.

lalt soț, să „ciștige* partea a- 
părată de el. ^ciștigul" fitn-i 
în acest caz. soldat cu o farr_- 
lie destrămată? Ar £ intere
sant. de exemplu, să se 
studieze textele pledoariilor 
pe care le-au făcut avocat:: in 
cazul soților care s-au recăsă
torit (cum este cazul celui ar
gumentat cu— ciorapii soa
crei !) Ce pledoarii, ce „de
monstrări" a adevărului" am 
afla ! Poate că analizarea maf 
frecventă a activității avocat:- 
lor în ceea ce privește divor
țurile de către respectivele 
Colegii, va face ca să nu 
mai întîlnim în practica ju
diciară asemenea „avocați ai 
despărțirii".

în ceea ce privește rolul slab 
pe care unii reprezentanți ai 
autorităților tutelare îl joacă, 
încă. în procesele de divorț re
producem niște observații pe 
care, tot ziarul nostru le publi
ca în urmă cu doi ani (dumini
că 25 martie 1963), în articolul 
„Grija organelor judiciare 
pentru ocrotirea familiilor ti-

(Agerpres)

articol care purta sem
nătura umr a dintre locțiitori! 
proesirwului șef al orașului 
București, „Este cunoscut. se 
scrie fn acest articol. că în 
procesele de divorț in care 
••ții aa cwpri. legea prevede 
ea procesai să se judece numai 
in bara unei serioase anchete 
sociale efectuată de către au
toritatea tutelară. De foarte 
multe ori in această privință 
siatetn deficitari, sfaturile 
populare raionale trimițind în 
anchetă oameni neeompetenți. 
care aduc informații eronate 
sau care nu se prezintă cu 
nici o informație. Sfaturile 
populare trebuie să se preo
cupe eu mai multă răspun
dere de întărirea acestor co
lective eu oameni de specia
litate. cu o bună pregătire 
medicală, judiciară, pedago
gică. Este și slăbiciunea tribu
nalelor care acceptă o încăl
care a legii, judecind procese, 
fie in lipsa anchetei, fie avind 
la dosar concluzii superfi
ciale".

S-au întreprins ele, acele ac-

de ucenicie

•-

Cinfonatoqrafe

Se pe bă-rt » teo- 
Se pregătert- deci 

dzmeum testrlm. i>- 
țper-a'-taîe. Axa. in fa- 

rrTarte. cerințele sporesc: se 
st-jder tutui să giroeasti 
scX să reze l ve proble- 
:i.t încă nu sin: actuale 
ar putea deraeiih. să ex- 

nentere — să verifice în 
practică concluziile teoretice. 
I se cere, dec, să-și însușeas
că o metodă de gindire și o 
metodă de lucru (să învețe să 
-treze in laborator, să mi- 
- .ască aparatele).
Viitorul Inginer chimist, de 

pildă, trebuie să audieze în 
facultate patru tipuri de 
cursuri- în primii ani, cursuri 
de cultură științifică gene
rală : matematică. fizică. 
Cursuri de specialitate teore
tică : chimie. în anii următori 
— cursuri de inginerie gene
rală : organe de mașini, re
zistența materialelor, termo- 
tehnică. Si, în sfîrșit, cursuri 
de specialitate, coloranți, ma
cromolecule, medicamente etc.

s repet $â aici 
i ce e esențial. 

Sra să se pcarcă în detalii 
Dar fără să mestdere o s-ng-:- 
ri. sau dteva dis-
cphae — importante. Impor
tant — pentru fiecare stu
dent — este sâ-și formeze o 
bază de cunoștințe solide, te
meinice. Important este să nu 
se Emitere la cursuri, să nu 
fie emul tusei singure cărți. 
Este necesar să studieze o vas
tă MbXagiafie de speciali
tate.

Studenții stabilesc încă din 
facultate contactul eu între
prinderile, cu viitoarele lor 
locuri de muncă — în timpul 
practicii în producție. Greșesc 
Insă așteptind în fiecare sec-

tfe, 1» Secase sector — prea 
=tite expticatii. de la ingineri. 
os la musetoru de ia cadrele 
t.»±am3e îndrumătoare de 
practică. Consider că practica 
in prodtztț* ar fi mult mai 
f contoare dacă studentul 
:'.-ar propune. încă din prime
le zile de practică, după ce 
s-a acomodat oarecum cu 
procesul de producție din în
treprindere, dteva probleme 
pe care să le rezolve. Să le 
rezolve nu întrebind. ci stu- 
d nd. observind, urmărind cu 
z:ent_e procesul de producție. 
F:re$te. se va poticni de multe 
ori. însă îi va folosi mai mult 
iacă in loc să alerge la ingi
ner. să-i ceară lămuririle la 
care acesta a ajuns pe baza 
studiului îndelungat ar alerga 
in bibliotecă, ar sta acolo cea
suri întregi, s-ar documenta. 
Pentru că în producție, viito
rul inginer va avea mereu de 
rezolvat asemenea probleme. 
Avem multe combinate mo
derne. cu utilaje noi, compli
cate. Inginerul, la locul lui de 
muncă, va trebui să fie și un 
cercetător, va trebui, în ace
lași timp, să se informeze 
mereu. De aceea, este necesar 
să învețe încă din facultate 
să se informeze, să se 
menteze în bibliotecă.
foarte important pentru un 
inginer să știe unde și 
să se informeze.

LC GASU de FEMEI ruleazl la 
Meîodia (orele 10; 12.- 15; 17. 19: 
21). Gnvrta (orele 10: 12; 14; 16:
18.15; 20301. Festival (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19: 21». SPĂRGĂ
TORUL — cinemascop — rulează ‘a 
Grates’: (orele 9; 11.15. 1330: 
15-45:18 20,15». Miorița (orele 9.30: 
11.45; 14: 16.15; 1835; 31». Ftamura 
(erate 930; 11.45; 14; 16.15» 18.45; 
2ii parisul vesel rulează ta 
Eoreesca (orele 16.- 18.15, 2030: 
damimeă 10; 12; 16; 18.15: 20301. 
Capitol 
1635; . _
IGITUR rulează la Republica (ore
le 9: II; 13: 15; 17; 19: 21). BIXG- 
BANG: VISUL LUI TANASE (ore.e 
930. 11.45;
MOUCHE 
rulează la 
10; 12; 14; 
București I 
15: 17; 19; 21), Excelsior (orele 9; 
11,13; 15: 17; 19- 21) ARMATA 
CODOBATURILOR rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16: 18.15; 
20.30). Bucegi (orele 10: 12.15, 
16; 18.15; 20301. ZBORUL ÎNTRE
RUPT 
1030, 
20.45).
Buzețti . ___
GEA Șl FORȚA rulează la Union 
(orele 14.30; 1630; 18.45: 21). Doi
na — PROGRAM PENTRU CO
PII (dimineața) , STRĂINUL 
(ambele serii) rulează la o- 
rele 1130; 16 ; 1930). Pro
gresul (orele 15.30: 19). AVENTU
RILE UNUI TIN AR — cinemascon 
— rulează la Timpuri Noi (orele 
10, 12.45; 1530; 18,15; 21). ELENA 
DIN TROIA — cinemascop — ru
lează la Înfrățirea 
(orele 10.30; 1530, 
ENORIAȘ CIUDAT 
tural (orele 15; 17; 
ceni (orele 15: 17;
TANUL FRACASSE 
Crîngași (orele 16; 18,15;
PĂDUREA SPtNZURATILOR — ci
nemascop (ambele serii) rulează 
Ia Feroviar (orele 10,30: 13,45; 
17, 2030), Modern (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Patria (orele 10; 13,30: 
17, 20.30). SOȚII ÎN ORAȘ rulea
ză la Dacia (orele 9,30; 11.45; 14; 
16.15; 18,45; 21). O STEA CADE 
DIN CER — cinemascop — rulea
ză la Unirea (orele 11: 16. 18,15; 
20.301, Ferentari (orele 10; 12: 
14. 16; 18.15; 20,30). DJURA - 
cinemascop — rulează la Tomis 
(orele 9.15; 11.30, 13,45, 16; 18,15;
20.30) . UN PUMN DE NOTE ru
lează la Flacăra (orele 15; 17; 19, 
21). MOFTURI 1900 rulează la Vi- 
tan (orele 16; 18,15: 20,30), Viitorul 
(orele 15; 17; 19 21). CINE-I CRI
MINALUL ? — cinemascop — ru
lează Ia Munca (orele 14,30; 16,30 ; 
18,45; 21). MĂ IUBEȘTE, NU MĂ 
IUBEȘTE rulează la Popular (orele 
18,15; 20,30). STRIGĂTUL CORLEI 
15- 17; 19. 21). VREMEA PAGINI
LOR rulează la Arta (orele 16; 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18;
20.30) , Colentina (orele 16; 18,15;
20.30) . MISTERELE PARISULUI —
cinemascop — rulează la Aurora 
(orele 10; 12, 14. 16; 18,15; 20,30). 
CEI TREI MUȘCHETARI rulează 
!?. J”rele 16: .19). REGINA

Volga 
16,30; 
10,30; 

MICUL
— ru

(orele 930; 11.45; 14:
18.30; 21». GAUDEA.MUS

14; 16.15). SCARA-
— cinemascop — 
Luceafărul forele 8;

; 16.15: 1830. 29.451. 
(orele 9; 11: 13»

rulează la Central (orele 
1230: 1430; 16,30; 1830; 
TOVĂRĂȘII rulează la 

(orele 15» 17,30; 20). LE-

între popoare 
18; 20.30). UN 
rulează la Cui. 
19; 21). Cotro- 
19; 21). CAPI- 

rulează la 
20,30).

I

i

țiuni care să ducă la lichidarea 
unei atari stări de lucruri? 
Doar a trecut atîta vreme...

Considerăm că este nece
sară o analiză atentă a modu
lui în care funcționează aceas
tă instituție a autorității tute
lare și stabilirea de măsuri 
care să ducă la creșterea rolu
lui ei, la îndeplinirea misiu
nii pentru care a fost creată.

Se știe că munca de repre
zentant al autorității tutelare 
nu este ușoară, dar tocmai 
prin aceasta nu este deloc mai 
puțin importantă, tocmai de 
aceea nu trebuie să uităm o 
clipă că avem datoria de a 
veghea cu grijă ca sarcinile 
ce-i revin prin legile statu
lui să fie împlinite. Este vor
ba. doar, de grija pentru fa
miliile tinere, pentru copii, 
pentru generația tînără, pen
tru înțelegerea de către pă
rinți a răspunderii pe care o 
au în vederea creșterii și edu
cării în bune condiții a copii
lor lor.

ClNTECELOR
(orele 9,45; 
18,45; 21),
14; 16,15;
PESCAR
lează la Rahova (orele 16; 18,15: 
20,30). NEVASTA NR. 13 ruleazi 
la Pacea (orele 15,30: 18; 20,30).

rulează la
12; 14,15:

Lira (orele 
18,30; 20,45).

cinemascop

• •

• $? z

Televiziune
VINERI 9 APRILIE

Timișoara str. Gh. Lazăr nr. 1, vă pune la dispo
ziție lucrări apărute în Editura Tehnică.

— „COLECȚIA
— „COLECȚIA
— „COLECȚIA
— „COLECȚIA

DE ATELIER" 
TEHNICA NOUA" 
ELECTRICIANULUI- 
RADIO $/ TELEVIZIUNE-

c.ărți tehnice de nivel mediu și superior, precum 
și lucrări social-politice, tehnico-științitice, litera
re, sport, artă și muzică.

La cerere vă putem trimite lista lucrărilor apă
rute sau în curs de apariție.

Lucrările vă vor ii expediate cu ramburs la adre
sa indicată.

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune: Automatizări 
în industria minieră. 
Jurnalul televiziunii. 
Pentru tineretul școlar : 
place muzica?!". 20,00 Săptă- 
mîna. 21,00 Emisiune de artă 
plastică. 21,20 Melodii de altă
dată în interpretări noi. în 
încheiere: Buletin de știri. 
Buletin meteorologic.

19,00
19,10 
„Vă

SIMBĂTĂ 10 APRILIE

19,00 Jurnalul televiziunii. 
19,10 Pentru copii: „Povestiri 
pe... degete". 19,30 Aventurile 
lui Tom Sawyer (II) — Un re
mediu pentru negi. 20,05 Fil
mul . documentar: „Ultimul 
rol", medalion dedicat creați
ei regretatului artist George 
Vraca. 20,35 Comici vestiți ai 
ecranului. 21,45 Miniaturi... în 
operete. In încheiere: Buletin 
de știri. Sport. Buletin meteo
rologic.

I
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împotriva acțiunilor agresive 

ale S. U.A. in Vietnam!

O. N. U.

lucrările Consiliului

'» In întreaga Italie conti
nuă manifestările de protest 
împotriva acțiunilor ameri
cane în Vietnam și mitingurile 
de solidaritate cu poporul viet
namez. Miercuri, a avut loc 
la Genova o manifestație de 
protest la care au participat 
peste 50 000 de persoane. Ea 
a fost organizată de muncito
rii din portul Genova cărora 
li s-au alăturat toți oamenii 
muncii din oraș.

Cunoscutul scriitor italian 
Italo Calvino, și regizorii Ce
sare Zavattini și Francesco 
Roși au remis ambasadei a- 
mericane la Roma o scrisoare, 
din partea a 123 personalități 
culturale italiene, adresată 
președintelui Statelor Unite, 
Lyndon Johnson. Semnatarii 
scrisorii scriu că „Intelectualii 
italieni își exprimă nemulțu
mirea și protestul față de a- 
gravarea conflictului din Viet
nam, ca rezultat al acțiuni
lor Statelor Unite care recurg 
la metode de luptă inumane14.

Printre semnatarii acestei 
scrisori se află scriitorii Carlo 
Levi, Elio Vittorini, Vasco 
Pratolini și Eduardo de Filip
po, pictorii Renato Guttuso și 
Nico Dicagno, actorii Dario Fo

și Valerio Zurlini și regizorul 1 
Michelangelo Antonioni.

• Joi dimineața, în localita
tea Kobe din Japonia, a avut 
loc o demonstrație de protest 
împotriva raidurilor între
prinse de aviația americană 
asupra teritoriului R.D. Viet
nam. Poliția a intervenit, ope- 
rînd mai multe arestări.

• Marți noaptea la Tel 
Aviv a avut loc o manifesta
ție de protest împotriva inter
venției americane în Vietnam. 
Poliția a intervenit și a îm
prăștiat demonstrația. Cores
pondentul agenției U.P.I. re
marcă faptul că numai după 
ce a recurs la forță, poliția a 
reușit să-i împrăștie pe de
monstranți.

• La Essen (R. F. Germană), 
unul dintre cele mai mari centre 
industriale din Ruhr, a avut loc 
o demonstrație de protest împo
triva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în Vietnam. După de
monstrație sute de locuitori ai 
orașului au participat la un mi
ting convocat de organizația 
vest-germană „Campania pentru 
dezarmare".

Î.VCA UN EPISOD AL LUPTEI PENTRU PUTERE DE 
LA SAIGON

Revolta unor ofițeri din marina 

sud - vietnameză

SAIGON 8 (Agerpres). — 
Agențiile de presă anunță că 
la 8 aprilie, la Saigon, un 
grup de ofițeri aparținînd for
țelor maritime militare s-au 
revoltat împotriva amiralului 
Chung Tan Cang, comandan
tul forțelor navale. Avioane 
de tip „Skyraiders44 au zburat 
timp de o oră deasupra ora-

AVIOANE MILITARE

AMERICANE AU VIOLAT
OIN NOU SPAȚIUL AERIAN

AL R. P. CHINEZE
PEKIN 8 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
China Nouă, la 8 aprilie un 
avion militar american a vio
lat în trei rînduri spațiul ae
rian al insulelor Sișa, în lar
gul coastei provinciei chineze 
Guandun. în aceeași zi, alte 
patru avioane militare ameri
cane au pătruns în spațiul ae
rian al insulei Hainan, situată, 
de asemenea, în largul coastei 
provinciei Guandun.

șului, și, așa cum s-a întîm- 
plat în alte situații asemănă
toare, pe străzi, au apărut ca
mioane militare și rețele de 
sîrmă ghimpată. Nu sînt cu
noscute încă rezultatele aces
tei acțiuni. După aprecierea 
agenției France Presse, ofițe
rii de marină, apropiați antu
rajului generalilor Nguyen 
Cao Ky, șeful aviației sud- 
vietnameze, și Nguyen Chanh 
Thi, comandantul primei re
giuni tactice, s-au desolidari
zat de comandantul lor, deoa
rece acesta ar fi rămas fidel 
fostului comandant șef al ar
matei, Nguyen Khanh, în pre
zent „ambasador cu misiune 
specială44. într-o știre de ulti
mă oră se arată că, in urma 
noii situații intervenite la 
Saigon, dr. Phan Huy Quat, 
șeful guvernului, s-a reîntors 
în capitală, venind din pro
vinciile vestice ale Vietnamu
lui de sud, unde efectua o 
vizită de inspecție.

pentru 
si dezvoltare

La New York continuă lu
crările primei sesiuni a Consi
liului Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare. în șe
dința plenară din după-a miaza 
zilei de 7 aprilie a fost ales 
Biroul Consiliului format din 
12 membrii (un președinte, 
zece vicepreședinți și un ra
portor). în funcția de pre
ședinte a fost ales reprezen
tantul permanent al Pakista
nului la O.N.U., An jad Aii. 
Șeful delegației R. P. Romîne, 
prof. MIHAIL HAȘEGANU, a 
fost ales vicepreședinte.

în aceeași zi au început 
dezbaterile generale. Primul 
vorbitor a fost Maria Zagari, 
ministrul adjunct al afacerilor 
externe al Italiei, care, după 
cum arată agenția Associated 
Press, a făcut un apel la o a- 
bordare realistă a intereselor 
țărilor dezvoltate și ale celor 
în curs de dezvoltare44. El și-a 
exprimat încrederea că înțele
gerea realizată la sesiunea de 
la Geneva a Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare „va constitui spiri
tul călăuzitor al actualelor lu
crări44 și a adăugat că „cu cît 
vor fi abordate mai realist 
problemele în discuție, cu atît 
vor putea fi obținute rezultate 
mai pozitive".

în continuare a luat cuvîn
tul Vojin Guzina, adjunct al 
secretarului de stat pentru afa
cerile externe al R. S. F. Iugo
slavia. El a declarat că măsu
rile în domeniul cooperării, a- 
doptate la Geneva, nu vor pu
tea fi traduse în viață dacă nu 
va exista dorința guvernelor 
de a contribui la aceasta.

Reprezentantul Indiei, 
B. Lall, a cerut ca să fie acor
dată prioritate realizării unor 
acorduri care să prevadă con
diții mai avantajoase de des
facere în țările industrializate 
a diferitelor produse, printre 
care cacao, banane și altele, 
care pentru unele țări repre
zintă principala sursă de veni
turi. El a subliniat că aceste 
acorduri „trebuie să fie înde
ajuns de flexibile pentru a ți
ne seamă de schimbările care 
au loc în comerțul internațio
nal44.

revendicative

din viata tineretului lumii
Spania:

Continuă demonstrațiile

Parlamentul" Uniuni tineretului
din Danemarca o

AFGANISTAN. Construcții noi nu-și găsește linișteala Kabul, capitala țării

social-democrat

mocratice
fășoare cu o inten 
cindă. Mierea 
Casei Sindical 
Madridului. a 
monstrație pentru 
dicale Ia care a 
mare număr 
Pentru a-i î

In clădirea Folketingulm 
(parlamentului danezi a 
avut loc o ședință a re

prezentanților Uniunii tinere
tului social-democrat din Da
nemarca — cea mai mare or
ganizație de tineret din țară. 
Organizindu-și ședința după 
principiul lucrărilor Fclketx- 
gului. cei 179 de repre :ar.râ 
ai tineretului (tot atiți depca- 
tați există în Parlamentul da
nez) au discutat unele pro
bleme de actualitate ale poli
ticii externe și interne a țârii. 
Participanții la ședință au a- 
doptat, cu majoritatea voturi
lor, rezoluții cerind ieșirea 
Danemarcei din N-A-TjO. si 
dezarmarea. Ei au condamnat.

Greva studenților
vcnczuclcni

tȚ n nume
' denți

Semnarea 
de prietenie

Tratatului
sovieto-polon

însemnări

tȚ n număr de 3 (MO de sta-
' denți venezueler.: c» 

declarat miercuri greve, 
protestind împotriva limitări 
libertăților democratice. Stu
denții iau, de asemenea. ati
tudine împotriva creșterii cos
tului vieții, persecutării stu
denților progresiști și cer eli
berarea deținuților politici. 
La chemarea Federației cen
trelor universitare di» Vene
zuela, studenții din Caracas ri 
din alte orașe ale țării as în
ceput, miercuri dimineața, o 
serie de demonstrații.

VARȘOVIA 8. — Corespon- 
fenrârâ, Agerpres. Gh. Gheor- 
ghtță. transmite:

La 8 aprilie, la Varșovia a 
arat loc solemnitatea semnă
rii x ratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
li intre U-R-S.S. și R. P. Po
lonă. Din partea RP. Polone, 
tratatul a fost semnat de 
Wladysiaw Gomulka prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. 

'azef Cyrankiewicz. pre
ședintele Consiliului de 
niștm al RP Polone, iar din

Mi-

partea sovietică de Leonid 
Brejnev. prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Alexei Ko- 
sighin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

După semnarea tratatului, 
in Sala Congreselor din Pala
tul științei și culturii din 
Varșovia, a avut loc un mi
ting de prietenie organizat de 
Frontul unității poporului din 
Polonia.

Au rostit cuvîntări Wlady- 
slaw Gomulka și Leonid 
Brejnev.

n limba indienilor Maya, denumirea de Tegucigalpa 
are semnificația de „oraș al aurului și argintului44, 
înfățișarea actuală a capitalei Hondurasului este 
însă departe de a sugera imaginea unei așezări 
construite pe mine de metale prețioase. Vînzătoa- 
rele indiene de cartofi dulci și ardei iute, de pa
paya, avocado, banane și alte fructe tropicale, ce

expun marfa direct pe trotuarele străzilor principale, alături 
de coșurile de nuiele în care își țin noii născuți; cartierele să
răcăcioase, cu ulițe strimte și case șubrede; îmbrăcămintea ru
rală, specifică amerindienilor, a multora dintre trecători, îi dau 
Tegucigalpei mai mult aspectul unui oraș de provincie din 
veacuri trecute decît de capitală modernă a unei țări tot atît 
de mare cît Belgia, Olanda și Elveția luate împreună (suprafața 
Hondurasului 112 088 km p).

In legătură cu ședința Bundestagului
in Berlinul occidental

De altfel, Tegucigalpa a deve
nit capitala Hondurasului — 
una din cele șase republici ale 
Americii Centrale — de mai pu
țin de 80 de ani, pînă în 1888 
reședința președintelui și guver
nului aflîndu-se pe celălalt mal 
al riului Choluteca, la Camaya- 
guela, localitate fondată în 1540 
(astăzi, ambele orașe formează o 
singură entitate administrativă 
numărînd împreună 185 000 de 
locuitori).

EEKnni
PARIS. — în cadrul programuk 

de schimburi cultural-științilice rc- 
mîno-franceze, profesorii universi
tari D. Macrea și Șt. Pascu, mem
bri corespondenți ai Academiei 
R.P.R., au ținut o serie de confe
rințe la Sorbona și la universități
le din Strasbourg și Montpellier, 
cu temele: „Formarea și latinitatea 
limbii romîne", „Gîndirea social- 
politică, istoriografia medievală 
rominească", „Ideologia iluministă 
la romini" eic.

Conferențiarii romîni s-au bucu
rat de o caldă primire și aprecie
re din partea colegilor lor francezi.

MOSCOVA. — Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul Uniunii Sovietice au 
oferit joi la Kremlin o recep
ție în cinstea președintelui Pa
kistanului, feldmareșalul Ayub 
Khan.

L’uînd cuvîntul la recepție, 
Anastas Mikoian și-a exprimat 
speranța că vizita președinte
lui Pakistanului în U.R.S.S. va 
juca un rol pozitiv pentru co
laborarea fructuoasă pe viitor 
între cele două țări.

BRUXELLES. — La 8 aprilie a 
fost semnat la Bruxelles, de către 
miniștrii de externe ai celor șase 
tari membre ale Pieței comune, 
tratatul de iuzionare a celor trei 
executive vest-europene (Piața co
mună, Euratom și C.E.C.O.).

BAHREIN 8 (Agerpres). — 
în Bahrein situația se men
ține încordată. Forțele milita
re britanice și-au sporit mă
surile de securitate la Mana
ma, capitala teritoriului, pre
cum și în celelalte centre din 
Bahrein, ca urmare a unor 
ciocniri ce au avut loc între 
patrulele' militare și grupuri 
de cetățeni, în majoritate 
muncitori,

PRAGA. — La 8 aprilie a 
fost semnat la Praga acordul 
cu privire la schimbul de măr
furi și plăti pe anul 1965 în
tre guvernele R.S. Cehoslovace 
și R.P. Chineze. In comparație 
cu anul 1964, acordul încheiat 
prevede o sporire a schimbului 
reciproc de mărfuri-

PE SCURT

„Rețeta" tilipineză, 
■ um poți deveni mi

lionar în Filipine ?

Răspunsul la acea
stă întrebare îl ofe
ră presa din Manila 
și el este cit se 
poate de simplu: să 

intri în Congres. După cum rela
tează săptămînalul „PHILIPINES 
FREE PRESS", „reprezentanții 
poporului" din Filipine benefi
ciază de o remunerație uriașă. 
Potrivit datelor oficiale, în anul 
financiar 1964—1965, fiecărui
membru al Congresului îi revin 
cite 237 000 peso. Și pretențiile 
nu se opresc la atît. Bugetul 
Congresului se umflă an de an și 
dacă, în anul financiar 1945— 
1946, el era de 2 milioane peso, 
în 1964—1965 a ajuns pînă la 
suma de 50,4 milioane peso.

Ziarele filipineze scriu cu 
mult sarcasm că „deputății libe
rali și cei naționaliști, care de 
obicei se au ca șoarecele și pi
sica, ajung să cadă imediat de 
acord, cînd este nevoie să facă 
front comun împotriva celor care 
îndrăznesc să ceară reducerea 
bugetului parlamentar" („MANI
LA TIMES").

Această îndrăzneală a acut-o, 
cu cîtva timp în urmă, senatorul 
G. Antonio, care luînd cuvîntul 
în Camera Superioară a Congre
sului a cerut reducerea bugetului 
parlamentar la 21 milioane de 
peso. Reacția congresmenilor a 
fost un „nu" categoric. După 
intervenția senatorului Antonio, 
Congresul a trecut la un șantaj 
fățiș, hotărînd să nu aprobe bu
getul prezentat de guvern, dacă 
acesta prevede vreo reducere la 
capitolul cheltuielilor parlamen
tare. Această perspectivă a pus 
in încurcătură atît guvernul, cit 
și pe unii senatori apropiați 
cercurilor guvernamentale. In 
cele din urmă, președintele co
misiei financiare a senatului a 
declarat că: „guvernul preferă 
să aibă un buget prost, decît nici 
unul". Și astfel, deputății au ieșit 
învingători, apreciind totuși gri
ja cu care guvernul s-a ferit să-i 
indispună.

Congresmenii filipinezi nu se 
gîndesc decît la satisfacerea inte
reselor și ambițiilor proprii. Ei 
ignorează cu desăvîrșire faptul 
că „din trei filipinezi unul este 
șomer, că sute de mii de copii nu 
pot să urmeze cursurile școlare, 
că biciul sărăciei se abate tot 
mai greu asupra întregii țări'4 
(„PHILIPINES FREE PRESS").

V. URSU

pentru

Comentariul zilei

FRANȚA. — Submarin pentru o singură persoană, io 
explorări subacvatice și experiențe în Marea N J

care reprezintă „buge- 
adăugate însă cifrele 

ar*, al cărui deficit este 
ima instanță, determină 

iar al finanțelor britanice

BERLIN 8 — Coresponden
tul Agerpres. St. Deju, trans - 
mite •

Presa berimeză apreciază că 
yHința Bundestagului vest- 
german. convocată in Berli
nul occidental, nu a căpăta: 
importanța unui spectacol 
politic de amploare, așa cum 
doreau inițiatorii ei- Pe lingă 
faptul că un însemnat mimăr 
de deputați au fost abaenți 
din diferite motive de la a- 
ceastă ședință, joi s-a anunțat 
că la sesiune nu a participat 
nici fostul cancelar Adenauer, 
și nici ministrul de externe, 
Schroder. Primarul Berlinu
lui occidentaL Willy Brandt, 
care se pregătise să rostească 
un mare discurs, a renunțat 
în cele din urmă la aceasta. 
După ședința de miercuri a 
Bundestagului, cancelarul Er
hard a părăsit deîndată Ber
linul occidentaL pierind cu 
un avion militar american la 
Tegernsee, unde urmează să-și 
petreacă concediuL „Unii po
liticieni nu și-au ascuns de- 
cepția44, scrie joi ziarul vest- 
german „Rheinische Post44.

Făcîndu-se ecoul acelor 
cercuri vest-germane care 
s-au opus organizării ședinței 
Bundestagului la Berlin, zia
rul „Stuftgarter Zeițung44 ca
lifică ședința din Berlinul oc
cidental drept „un joc cu fo- 
cul“ și o „demonstrație inuti
lă". Ziarul subliniază că gu
vernul vest-german nu poate 
spera să cîștige în acest fel 
simpatia vest-berlinezilor. în

același rrinp. presa vest-berli- 
neză reflectă îngrijorarea re
simțită de populația Berlinu
lui occidental față de reper
cusiunile pe care o asemenea 
acțiune le-ar putea avea.

Pe de altă parte, președin
tele Camerei inferioare a Par
lamentului vest-german, Ger- 
stenmaier. a declarat că gu
vernul de la Bonn intenționea
ză să folosească în continuare 
Berlinul occidental pentru or
ganizarea unor noi ședințe ale 
organismelor politice vest- 
gennane. De asemenea, agen
ția D.P.A. relatează că în pre
zent sînt elaborate planuri în 
vederea unei reuniuni a Bun- 
desratului (Camera superioară 
a Parlamentului vest-german) 
în Berlinul occidental.

Consiliul de Stat al R. D. 
Germane întrunit joi, a con
damnat acțiunea guvernului 
de la Bonn care a convocat 
sesiunea Bundestagului vest- 
german în Berlinul occidental, 
apreciind aceasta drept „o pro
vocare grosolană împotriva 
R. D. Germane și a altor state 
iubitoare de pace, împotriva 
păcii și destinderii internațio
nale, împotriva înțelegerii re
ciproce44.

Consiliul de Stat al R. D. 
Germane a aprobat comuni
carea făcută de Otto Winzer, 
prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al R. D. 
Germane, cu privire la măsu
rile întreprinse de guvernul 
R.D.G. în legătură cu convo
carea ședinței Bundestagului 
în Berlinul occidental.

Senor Arellano se mută

la „Casa Roză"...
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în Occident.
în așteptarea expunerii mimstrulu 

nanțe, James Callaghan, cursul acțic 
vea o tendință de menținere, ba chi 
ușoară creștere, vădind încrederea cescarik 
de afaceri în orientarea cheitnieiilor bagi 
tare. Cotidianul City-ului, FINANCIAL "TI
MES, care elaborează zilnic un indice al 
prețurilor acțiunilor pe care le înregistrează 
bursa, aprecia că acțiunile sînt ^cotate bine", 
sporind chiar cu 0,1 puncte. Printre cele mai 
„dătătoare de optimism" erau acțiunile so
cietăților aeronautice, chimice, mecanice și 
transporturi maritime, în steme ce cele ale 
companiilor textile și alimentare au fest su
puse unor pierderi în ce privește prețul ac
țiunilor.

Cifrele bugetului, ca și măsurile prevăzute 
pentru ca acestea să se traducă în realitate, 
sînt astăzi cunoscute. Sporind cu 690 milioa
ne lire sterline față de anul precedent, chel
tuielile ating 8,4 miliarde lire sterline. în ce
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cut ca numeroase mm occidentale să apre
cieze noul buget ca pe „un buget de auste
ritate". .Apraximariv 250 milioane lire sterline 
vor fi obținute pe seama creșterii impozite
lor indirecte existente și a unor impozite noi 
ce vur fi puse pe o serie de produse. Dintre 
măsurile cele mai vin criticate în Occident 
au fost: scumpirea băuturilor, țigărilor și 
tutunului, creșterea impozitului pe circulația 
autovehiculelor, impunerea cu 30 la sută a 
veniturilor obținute pe termen lung, limita
rea volumului de devize ce vor fi puse la 
dispoziția turiștilor britanici pentru plecarea

în străinătate. Aceste măsuri au nemulțumit 
în mod direct și imediat masele de consu
matori, a căror putere de cumpărare va fi 
afectată cu circa 164 milioane lire anual, în 
afara slăbirii acesteia datorate creșterilor in
flaționiste a prețurilor mărfurilor. Realitatea 
este că economiile pe care le vizează noul 
buget urmează a fi suportate, în primul rînd, 
de cei ce muncesc, de contribuabilul de 
rind. Se presupune că noile măsuri vot an
trena alte creșteri însemnate ale costului 
vieții.

Aeronautica a reacționat extrem de defa
vorabil, deoarece guvernul britanic — prin 
intermediul ministrului apărării, Dennis 
Healey — a anunțat renunțarea la construi
rea unui tip de bombardier, cu scopul de a 
fi economisite din buget 35 de milioane lire 
sterline Interpretată ca „o măsură de redu
cere a înarmărilor" de către unele ziare, a- 
ceastă renunțare nu scade totuși cu nimic 
suma globală a cheltuielilor militare, care 
continuă să împovăreze tezaurul Angliei.

Totodată, pe linia măsurilor anterioare, 
noul buget presupune și o reducere ainves- 
trțrlnr britanxe în străinătate — scăderea 
fiind de ordinul a 100 milioane lire, dintr-un 
total de peste 423 milioane cit este in mo
mentul de fată exportul decapitaL Măsura, 
deși a provocat o oarecare nemulțumire în 
rândurile unor oameni de afaceri, nu a fost 
de natură să producă reacții nefavorabile în 
rândul City-ului din cauza sporirii taxei de 
scoot sau a impozitelor pe veniturile obținu
te in străinătate.

Conrtazia aproape unan-mă a comentato- 
riiOT occidental: este că noul buget și com
plexul de măsuri presupuse de el, nu vor pu
tea scoate fimuțae Angliei din situația difi
cilă în care se săsește ea astăzi, chiar dacă 
deficitul va fi la sfirșital anulai bugetar 
1965—1966 mai mic decât în cel precedent.

Printre puținele edificii mai im
pozante ale capitalei Hondurasu
lui se numără în primul rînd se
diul parlamentului, alături de 
clădirea sucursalei unei mari 
bănci din S.U.A. Nu departe de 
aceste construcții moderne se o- 
glindesc în apele Cholutecăi tur
nulețele crenelate ale unui palat 
în stilul arhitecturii coloniale 
spaniole, cunoscut în întreaga 
țară sub numele de „Casa Roză44.

„Casa Roză", reședință pre
ședintelui statului, și-a găsit un 
nou stăpîn în persoana unui 
„colonel greoi, în vîrstă de 44 de 
ani", după cum scrie revista a- 
mericană „NEWSWEEK", al căp
rui singur merit militar este acela 
de a fi răsturnat, prin lovitura 
de stat de Ia 3 octombrie 1963, 
regimul constituțional.

După un an și jumătate, timp 
în care armata și-a sporit efecti
vul de Ia 8 000 la 20 000 de 
oameni, iar închisorile au fost 
înțesate de „recalcitranți politici", 
bravul colonel s-a hotărît să îna
inteze în grad, schimbîndu-și 
uniforma de ofițer cu fracul de 
președinte al republicii. în acest 
scop și-a fabricat o majoritate 
parlamentară favorabilă persoa
nei sale, în urma unor alegeri 
desfășurate sub semnul bîtei și al 
pistolului, Ia 16 februarie a.c.

Această majoritate nesemnifi
cativă (35 de mandate din 64) 
deținută de ultrareacționarul 
partid naționalist, l-a urcat 
23 martie a.c. pe colonelul Os
valdo Lopez Arellano pe sca
unul prezidențial de Ia „Casa 
Roză", hotărâre de la a cărei 
dezbatere și votare în Adunarea 
Națională au lipsit în corpore, în 
mod demonstrativ, deputății opo
ziției.

Prin instalarea lui Lopez Arel
lano ca președinte al republicii, 
problema puterii n-a fost solu
ționată. Este greu de presupus 
că opoziția de la liberali pînă 
la progresiști, de partea căreia 
se află majoritatea populației, se 
va putea împăca 
colonelului 
Roză".

De altfel, 
nu se arată 
înaltul său post. Interzicerea pu- 

ziare a oricărei știri 
de 

pre- 
dez- 
do-

acum cîteva secole care a mili
tat pentru libertatea populației 
de pe aceste meleaguri — Ca
cicul Lempira, conducătorul re
zistenței îndîrjite a indienilor 
împotriva conchistadorilor spa
nioli.

Descoperit de Columb în 1502, 
în cursul celei de a patra călă
torii peste ocean și cucerit de 
Cortez 20 de ani mai tîrziu, 
Hondurasul este țara unor stră
vechi civilizații.

Aproape de frontiera cu Gua
temala, în plină jungla, se află 
un extraordinar cîmp de ruine 
care ocupă o suprafață de 24 ki
lometri patrați. Sînt rămășițele 
străvechii citadele a civilizației 
Maya, celebrul Copan, de mai 
bine de o sută de ani loc de a- 
tracție pentru arheologii din toa
tă lumea. Ruinele de la Copan, 
descoperite în 1834, oferă vizita
torilor o imagine grăitoare a gra
dului de cultură la care ajun
seseră cu 3 000 de ani în urmă 
vechii locuitori ai Hondurasului.

Meleagurile indienilor maya 
au fost invadate de aztecii veniți 
din Mexicul de azi și de mos
quitos, triburi războinice din 
insulele Mării Caraibilor. Peste 
ei au năvălit apoi, după desco
perirea Lumii Noi, cu crucea în
tr-o mînă și săbia în cealaltă, 
spaniolii. Indienii Mosquitos le-au 
opus o dîrză rezistență, dar ar
mele de foc s-au dovedit a fi 
pînă la urmă mai eficace decît 
arcurile cu săgeți. Timp de trei 
secole cît a durat dominația spa
niolă, Hondurasul a făcut parte 
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cu prezența 
în cirul la „Casa

nici noul președinte 
a fi prea sigur pe

blicării în 
politice, instaurarea stării 
asediu ,.pe timp nelimitat" 
cum și noul val de arestări 
lânțuit în rîndurile opoziției 
vedesc tocmai acest lucru.

în istoria zbuciumată a acestei 
țări, colonelul Arellano nu este 
primul care pune prin forță mîna 
pe putere. Astfel de exemple sînt 
numeroase. Tot așa de nume
roase ca și luptele curajoase des
fășurate de poporul Hondurasu
lui împotriva nedoriților dicta
tori...

Cacicul Lempira —un simbol
Moneda națională a Hondura

sului se numește lempira și valo
rează o jumătate de dolar. Acea
stă denumire a fost dată în a- 
mintirea unui mare luptător de
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din „Capiteneria generală' 
Guatemalei care administra 
treaga Americă Centrală. 
1821, cînd spaniolii au fost alun
gați din această regiune, Hondu
rasul a devenit independent și a 
aderat la republica federativă a 
Provinciilor Unite ale Americii 
Centrale care a dăinuit pînă la 
1838.

Independența totală obținută 
la 1838 avea să fie ciuntită cîteva 
decenii mai tîrziu, în nîod perma
nent, datorită simplului fapt că 
bananierii aduși în secolul XVI 
din îndepărtatele Insule Canare, 
de episcopul de Panama, s-au a- 
climatizat excepțional pe pămîn- 
tul Hondurasului.

Latifundii și șomaj
bananieri ocupă 
zecime din su-

Plantațiile de 
mai puțin de o 
prafața arabilă a țării (63 000 din 
997 000 hectare), dar peste ju
mătate din valoarea exportului o 
furnizează bananele, Hondurasul 
fiind una din cele mai mari ex
portatoare de aceste fructe. Din 
cele 2 milioane de locuitori ai 
Hondurasului peste 80 la sută 
trăiesc din agricultură. Pămîntul 
este însă deținut, în mare parte, 
de un pumn de latifundiari, ce] 
mai important dintre aceștia fiind 
societatea nord-americană „Uni
ted Fruits Company". Bananele, 
cafeaua și tutunul cultivate pe 
suprafețe întinse aduc profituri 
mari latifundiarilor autohtoni sau 
străini. Marea majoritate a po
porului se zbate în mizerie: nu
mărul șomerilor trece de 60 000; 
57 la sută din locuitori sînt anal- 
fabeți; trei sferturi din case n-au 
canalizare și nici fîntîni; morta
litatea infantilă face ravagii.

Poporului Hondurasului, popor 
iubitor de libertate, s-a ridicat de 
multe ori la luptă împotriva ex
ploatatorilor străini și a sprijini
torilor lor din interior. Nu o dată 
a înfruntat el armele cu pieptu
rile goale. Cei 800 de morți că- 
zuți în luptele de stradă de la 
Tegucigalpa din toamna anului 
1963, arată dîrzenia cu care se 
bat pentru libertate fiii poporului 
hondurasian.
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