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Am cere apartamente
DAR DV. DE CE NU AȚI

CONSTRUCTORII ÎN POSTURA DE LOCATARI: I

REALIZAT NICI UNUL ?

Reporterul: Prin cunoaș
terea vitejiei, demnității și 
eroismului de care au dat 
dovadă dintotdeauna moșii 
și strămoșii acestui neam, 
școala nutrește elevilor săi 
cultul patriei, conștiința 
demnă cu care trebuie să 
privească de pe pămîntul 
strămoșesc descendența sa, 
aportul poporului său la 
civilizația lumii, să-i sti
muleze dedicarea întregii 
capacități de muncă și a 
tuturor virtuților, poporu
lui său. De cînd există 
școală în limba română, 
istoria patriei a fost sta
tornic prezentă printre dis
ciplinele sale de bază. Alte 
discipline vor apare, din 
tot mai complexa cunoaș
tere a realității, dar nicio
dată Istoria patriei nu va 
trece în rîndul obiectelor 
periferice. E un adevăr 
care nu se mai cere de
monstrat.

Invitîndu-vă la această 
masă rotundă, redacția 
ziarului nostru supune dis
cuției modul în care tre
buie perfecționată în școala 
noastră de cultură genera
lă predarea acestui obiect. 
„ÎN CE MĂSURA RĂS
PUND ACTUALELE MA
NUALE ȘCOLARE ȘI 
PROGRAME ANALITICE 
ÎNALTELOR DEZIDE
RATE PATRIOTICE ALE 
ACESTEI DISCIPLINE?

Răspunsurile primite, la 
ctteva chestionare intqicmi- 
te de noi fac obiectul aces
tei mese rotunde la care au 
participat:

• BLIDEANU EUGEN 
director general 

in Ministerul 
Învățămîntului

• C. C. GIURESCU 
profesor universitar

' • MAGDALENA 
GRIGORAȘ 

r profesoară
la Școala de 8 ani nr. 11

studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. Specialiști 
de seamă din domeniul științei 
istorice au adus o contribuție 
importantă în elaborarea pro
gramelor și manualelor de istorie 
a României. De asemenea, pro
gramele și manualele de istorie 
a patriei au fost discutate în 
consfătuiri organizate de minis
terul nostru în colaborare cu 
Societatea de științe istorice și 
filologice în cîteva centre din 
țară, la care au participat un 
număr însemnat de specialiști, 
de cadre didactice din învăță- 
mîntul superior și din învăță- 
mîntul de cultură generală.

• AURELIORDĂNESCU 
profesor 

la Liceul Gh. Lazăr

• PICA VIORICA 
învățătoare 

la Școala de 8 ani

Teoretic grupul de șantiere nr. 1 Deva al T.R.C. Hunedoara se 
conduce în activitatea sa, ca toate unitățile de construcții, după un 
plan, după un grafic de predare a apartamentelor, după o disciplină 
de plau. Practic însă — și nu de ieri, de azi — conducerea grupului 
își ia permisiunea să abandoneze aceste principii și să lucreze cum 
vrea. Trebuia să predea grupul amintit blocurile turn K 5 și K 6, de 
cîte 40 de apartamente, încă din februarie ? Trebuia ! Nu sînt gata 
nici acum. Ar fi trebuit să fie gata (termen 31 martie) blocul AB-20, 
de 80 de apartamente ? Ar fi trebuit 1 Va fi gata, după stadiul lucră
rilor, după spusele constructorilor, peste 2—3 luni.

Zeci de oameni îndreptățiți așteaptă, în acest timp, să se mute în 
locuință nouă. Față de Direcția regională P.T.T.R., față de Direcția 
regională a transporturilor aulo, față de Exploatarea minieră Muncel 
— și numai notăm și alte întreprinderi — grupul de construcții 
amintit este in restanță cu multe apartamente și din anul acesta și 
din anul trecut. In locul unor explicații „tehnice", pe care conducerea 
grupului se pricepe să Ie furnizeze cu dărnicie, am pus această în
trebare directă :

CUM AȚI CALIFICA ACTIVITATEA CONSTRUCTORILOR 
DACĂ AȚI FI DV. LOCATARII CARE AȘTEAPTĂ SĂ SE 
ÎN CASĂ NOUĂ ?

în secția filetaj a uzinei de 
țevi din Roman

Accentul pe latura 
patriotică, un 

deziderat major
Blideanu Eugen : Una din 

principalele preocupări ale Mi
nisterului Învățămîntului a con
stituit-o elaborarea și continua 
îmbunătățire a programelor și 
manualelor de istorie a Româ
niei, în concordanță cu realizările 
științei istorice din patria noastră 
răspunzînd astfel sarcinilor in- 
structiv-educative care revin a- 
cestui obiect. Ministerul Invăță- 
mîntului a solicitat în perma
nență și a primit întotdeauna un 
ajutor prețios din partea Institu
tului de istorie „N. Iorga" al 
Academiei și a Institutului de

Reporterul : Puse pe 
baze profund științifice, 
explicate în lumina mate
rialismului istoric, ma
nualele de istorie a patriei 
au cunoscut un evident 
proces de perfecționare 
științifică și didactică. Spe
cificitatea acestei disci
pline de studiu include, 
într-o mare pondere, ca
racterul evocator al unor 
momente cruciale din isto
ria societății românești. 
Perfecționarea predării 
sale în școala de cultură 
generală, în special în 
latura culturii patriotice, 
nu se poate realiza fără 
folosirea rezervelor neva
lorificate încă In actualele 
manuale. încă din timpul 
primilor ctitori ai școlii 
românești, ai primilor au
tori de manuale, școala 
noastră are o bogată tra
diție în această direcție. 
Cum ar trebui concepute 
— pentru a răspunde a- 
cestui deziderat — progra
ma analitică și manualele 
din școala de cultură ge
nerală : urmînd o cronolo
gie strînsă și egală sau 
insistînd mai ales pe mari 
perioade de timp ?

C. C. Giurescu : Școala trebuie 
să înfățișeze In ordine cronolo-

MUTE

gică, începînd cu cei mai înde
părtați strămoși ai noștri, dacii 
sau geții, și terminînd cu vremea 
noastră, faptele și personalitățile 
reprezentative ale poporului ro
mân, precum și instituțiile sau 
formele de organizare. Desigur, 
se va insista asupra personalită
ților reprezentative care prin 
viața și acțiunea lor contribuie la 
creșterea sentimentului patriotic. 
Nume ca acelea ale lui Buerebista 
și Decebal, Basarab I, întemeieto
rul, și Bogdan I, Vlaicu Vodă, 
Mircea cel Bătrîn și Alexandru 
cel Bun, Vlad Țepeș, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazu. Radu 
Șerban și Matei Basarab, Vasile 
Lupu și Dimitrie Cantemir, 
Horia, Cloșca și Crișan, Tudor 
Vladimirescu, Cuza Vodă : nu
mele luptătorilor pentru indepen
dența națională și pentru drep
tate socială, trebuie să stea pe 
primul plan al învățămîntului 
istoriei în școala noastră elemen
tară și medie. Aș adăuga chiar și 
învățămîntul superior.

Mult, nu multe
Iordănescu Aurel: Desigur, 

actualul manual de clasa a 
Xl-a, clasă la care predau eu, 
este incomparabil mai bun. Și, 
de asemenea, iar este adevărat 
că un manual trebuie să aibă un 
aspect sobru. Dar manualul de 
care ne folosim acum este mult 
prea sobru, și-și propune ambiții 
mult prea mari. Din ambiția de

Anchetă realizată de
V. ARACHELIAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

CONCURSUL NOSTRU DE POEZIE

— întrebarea — mărturisește, 
pe un ton iritat, Nicolae Marcu, 
șef de lot. —• mă surprinde. Noi 
lucrăm cu sfatul popular și nici 
nu-i cunoaștem pe viitorii loca
tari. Adresați întrebarea asta sfa
tului popular...

— Aș aștepta — răspunde 
rece, formal, maistrul Dumitru 
Olteanu. Altceva, ce să fac ?

— Aș pistona la conducerea 
întreprinderii la care lucrez pînă 
aș obține locuință — răspunde 
aproape cinic ing. Ion Solea, șe
ful șantierului.

Cele trei răspunsuri sînt ex
trem de elocvente pentru răs
punderea și competența cu care 
privesc îndeplinirea sarcinilor de 
plan (pentru care iau salarii fără 
să-și facă pe deplin datoria) con
ducătorii grupului de șantiere 
Deva. Am pus în mod intențio
nat întrebarea de 
tru a vedea dacă 
privesc munca lor 
directă cu ceilalți 
viitorilor locatari. Pe tovarășul 
Marcu îl surprinde faptul că i se 
adresează o astfel de întrebare, 
dar de faptul că nu-și realizează 
planul (și ca șef de lot poartă o 
mare răspundere pentru această) 
nici nu pare a se sinchisi. în 
postură de locatar, inginerul Ion 
Solea se pricepe de minune să-și 
facă dreptate („Aș pistona la 
conducerea întreprinderii unde 
lucrez pînă aș obține locuință"). 
Dar în postura de constructor,

de conducător al unui 
de om chemat să

mai sus pen- 
constructorii 

în relația ei 
oameni, cu a

șantier, 
organi

zeze astfel munca îneît loca
tarii să nu fie nevoiți să „pisto- 
neze" luni și luni, ci să pri
mească la termenul planificat lo
cuințele, această pricepere — cel 
puțin după răspunsul dat la în
trebarea noastră — se pare că îi 
lipsește. Aceasta explică în bună 
măsură și de ce nu-și îndepli
nește grupul planul de con
strucții.

Grupul de șantiere are și di
rector și director adjunct, deci 
oameni cu responsabilitate și mai 
mare. Ce spun aceste cadre de 
conducere ?

— Una din cauzele pentru care 
nu ne-am realizat planul — în
cepe metodic tovarășul VICTOR 
BIJU, directorul adjunct — ar fi 
(bine-zis ar fi, pentru că ea pu
tea să nu fie) lipsa de forță de 
muncă necesară, datorită faptului 
că n-am avut spațiu de cazare. 
Ar mai trebui amintit poate și 
faptul că n-a fost pregătit co
respunzător frontul de lucru pen
tru trimestrul I a.c....

După aceste cuvinte, tovarășul 
director adjunct și-a înclinat ca
pul într-un fel anume — cu 
multă dibăcie, semn că gestul e 
exersat zilnic — vrînd parcă să 
spună : „Ei, și acum ce vreți mai

AL. BĂLGRĂDEAN
P. CONSTANTIN

(Continuare In pag. a UI-a)

e

MDM1V IEȘIREA DIN
•>

Anomaliile care grevea
ză asupra rețelei alimen
tației publice sint eviden
te oricui : supraîncărca
rea aparaturii adminis
trative, supralicitarea per
sonalului tehnic al res
taurantelor cu scriptolo- 
gie, canonizarea excesivă 
a meniurilor mergînd pină 
la gustul cvasi-fad al bu
catelor, sărăcia imagina
tivă a personalului de 
conducere a multora din
tre unități de unde gon
gorismul altora de a sal
va mîncarea fără sare și

piper prin interioare de 
un lux excesiv costînd 
milioane și strîngînd doar 
zeci de mii. Ieșirea din 
anonimat a restaurante
lor trebuie să înceapă 
deci prin apelul la bunul 
simt comercial, Ia rațiu
nea de a investi o sumă, 
știind cum poți ciștiga în 
plus. Deci afirmarea tre
buie să înceapă prin ne
garea excrescențelor
amintite mai sus ; mal
formații in rețeaua res
pectivă nutrite ori de 
dulcea comoditate, ori de 
nevinovata nepricepere.

laboratorul „centrale șt sisteme electrice" al Institutului Politehnic „Gh. Gheorghiu- Dej" din Capitală 
Foto: O. PLEC AN

pentru
al filmului 

tineret
Ia coresponden- 

festival al ftl-

ORADEA (de 
tul nostru).

Tradiționalul
mulul pentru tineret și școlari a 
început zilele acestea în regiu
nea Crișana. Timp de o lună, 
festivalul se va desfășura în 
4i8 unități cinematografice din 
regiune. Sînt programate filme 
artistice ca : Pădurea spînzura- 
ților, Haiducii, Răscoala, cît și 
alte filme românești. De aseme
nea programul este completat 
cu numeroase filme documenta
re, folositoare în procesul de 
educație și instrucție și filme 
de desene animate.

ANONIMAT
S-a «cris și s-a vorbit 

elocvent despre șabloni- 
zarea înrădăcinată în 
multe din marile restau
rante. Faptul l-am veri
ficat (a cita oară ?) zilele 
trecute. La ora prînzului 
am trecut prin cîteva 
restaurante centrale ale 
Bucureștiului care au in 
cursul zilei regim de 
pensiune. Puținătatea fe
lurilor de mîncare pre-

A. VARTAN

(Continuare 
in pag. a IlI-a)

„ TINEREȚE - 
VlRSTA TĂRII"
In cinstea aniversării a 45 de ani de la crearea Uniu

nii Tineretului Comunist, ziarul „Scînteia tineretului** 
organizează un concurs de poezie intitulat „TINEREȚE 
— VÎRSTA ȚĂRII", deschis tuturor celor ce doresc să 
participe, creatorilor amatori, cît și membrilor Uniunii 
Scriitorilor.

Concursul iși propune să stimuleze și sa valorifice crea- 
fia literară inspirată de trecutul de luptă a partidului, al or
ganizației noastre revoluționare de tineret, munca entuzia
stă a constructorilor socialismului, să reflecte in profunzime 
spiritul epocii contemporane, idealurile 
tului nostru.

și năzuințele tinere-

aprilie—1 mai 1967. 
periodic în ziar.

Concursul se va desfășura între 1
Cele mai bune poezii vor fi publicate

„Lucrările vor fi expediate pe adresa : „SC1NTEIA TINE
RETULUI", Piața Scinteii, București, cu mențiunea : Pentru 
concursul „TINEREȚE — VlRSTA ȚARII".

Se vor acorda următoarele premii :
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Trei mențiuni a

2 000 
1000

700
500

lei 
lei 
lei 
lei fiecare

r
l
l
I

j ESTE 0 CALM UTATE

4000 de hectare cu grîu

inundate la Săratu-Prut

SI NEGLIJENȚA

martie 
în re- 
o su- 
semă- 
creării 
de a-

„...în perioada 6—14
a.c., rîul Prut a produs, 
giunea Iași, inundații pe 
prafață de 4 000 hectare 
nate cu grîu — datorită 
unei breșe în digul local
părare din dreptul comunei Stă- 
nilești — satul Săratu, în urma 
intervențiilor întreprinse, digul a 
fost restabilit...".

Așa ar putea fi prinsă într-o 
telegramă încleștarea aprigă a u- 
nui număr impresionant de oa
meni, ambarcațiuni și mașini, cu 
puhoiul de apă, dusă fără între
rupere timp de opt zile și tot 
atîtea nopți. La semnalul de a- 
larmă, dat la miezul nopții, cînd 
digul fusese străpuns, cîteva mii 
de țărani cooperatori s-au adu
nat din comunele raionului Huși 
să țină piept apelor. Așa a în
ceput — și a continuat sporind 
în intensitate — lupta cu ade
vărat eroică pentru stăvilirea a- 
pelor în revărsare. Pe 70 de me
tri lungime, unde apele rupsese- 
ră digul, debitul Prutului a atins

300 m.c. pe secundă. Greu
tatea restabilirii digului spo
rea și datorită blocurilor mari de 
gheață, unele în grosime de 
peste un metru pe care apa le 
purta cu viteză la vale. Drumul 
de acces fiind inundat, trans
portul oamenilor și al unei canti
tăți imense de materiale (peste 
6 000 saci încărcați cu pămînt, 
sute de metri cubi de bușteni și 
cherestea, sute de metri cubi de 
balast etc.), a trebuit făcut nu
mai pe apă.

Intervenția de salvare a celor 
4 000 hectare cu grîu și a celor
lalte terenuri acoperite de apă 
prezintă în toate secvențele ei, 
luate pe minute și ore, un impre
sionant tablou al spiritului de 
sacrificiu pentru bunurile coope
rativei, al grijii pentru tot ce a- 
parține colectivității. Despre a- 
cest tablou faptic și de conștiință

Primăvara a sosit și in

Deltă

MIHAIL DUMITRESCU

(Continuare in pag. Il-a)

cu PLANUL TRIMESTRIAL

în aceste 
mai multe 
deri și organizații e- 
conomice anunță în
deplinirea principali
lor indicatori de plan 
pe primul trimestru 
înainte de termen.

în regiunea Ploieș
ti numărul lor a ajuns 
la 40. Intre acestea se 
află Uzina de prelu
crare a maselor plas
tice din Buzău, Uzina 
de utilaj chimic Plo
iești, sectoarele de 
foraj Berea și Moreni, 
Exploatarea minieră 
Filipeștii de Pădure.

zile tot 
întreprin-

ÎNDEPLINIT
în regiunea Sucea

va au anunțat același 
eveniment, Combina
tul de celuloză și hîr- 
tie și întreprinderile 
forestiere Rădăuți, 
Broșteni, Suceava și 
Botoșani. Chimiștii 
suceveni ne informea
ză că întregul spor de 
producție — 7 500 000 
lei, s-a realizat prin 
creșterea productivi
tății muncii. In ace
lași timp, colegii lor 
de la Tîrnăveni — re
giunea Mureș Auto
nomă Maghiară — 
au anunțat că, pînă la

sfîrșitul trimestrului, 
vor livra peste preve
derile planului trimes
trial 3 500 tone car
bid, produs deosebit 
de solicitat în toată 
industria constructoa
re de mașini și în 
construcții.

Primele întreprin
deri din Dobrogea 
care au încheiat cu 
succes primul pătrar 
din acest an sînt Uzi
na de acid sulfuric 
și superfosfat de la 
Năvodari și Fabrica 
de ciment din Cerna
vodă.

In cuprinsul 
ziarului:

• De ce este to
lerat „meniul" for
malităților ? e Dacă 
aș fi din minister... 
(foileton) e Note 
de lector e Sensul 

major al sporti
vității
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„COMPLEXUL SOCIAL-UNIVERSITAR-BRAȘOV"

DE CE ESTE TOLERAT
Secvențe d n acti
vitatea colectivului

studențesc decon

trol obștesc

„MENIUL14 
FORMALITĂȚILOR?

Zece blocuri cu siluete elegante, o cantină modernă, pentru aproape 3 000 de 
studenți, alcătuiesc „Complexul social utni versitar“ al Brașovului. Am fost cîteva 
zile oaspetele complexului, am purtat discuții cu studenții, cu personalul adminis
trativ. Și, cum am observat c£ membrii comisiei sociale a Consiliului U.A.S. din 
centrul universitar trec rar pe la cantină — le trimitem, pe această cale, „rețeta" 
(nedorită) a observațiilor noastre.

SECVENȚA

I

(în care luăm cuno
ștință de o lăudabilă 

inițiativă)

Mai intii s-a constituit 
un colectiv lărgit (alcă
tuit din 74 de studenți) 
care să efectueze contro
lul obștesc la cantină. In 
fiecare zi, cite doi stu
denți — membri ai aces
tui colectiv — au înda
torirea să sondeze opinia 
colegilor despre calitatea 
mesei și condițiile de 
deservire, să controleze 
dacă se respectă rețeta- 
rul, meniul. în ceea ce 
privește meniul, acesta, 
stabilit pentru o săptă
mână, de către un colec
tiv din care fac parte re
prezentanți ai comitetu
lui studențesc de canti
nă, ai conducerii admi
nistrative a Institutului 
politehnic, medicul, ad
ministratorul cantinei, 
este afișat la un panou 
amenajat in holul canti
nei. Așadar, fiecare stu
dent poate să controleze 
respectarea lui.

drumarea administrato
rului cantinei. $i e ne
căjit că acesta nu i-a 
dat indicațiile necesare. 
Studenții sînt nemulțu
miți că macaroanele 
n-au zahăr. El nu încear
că să descopere cauza 
„topirii" zahărului; se 
mulțumește cu explica
ția administratorului. De 
fapt, nu controlează ni
mic, privește numai. Sub 
ochii lui, meniul — afi
șat la panoul de la in
trare — este ignorat; 
studenților li se servește 
altceva. Intervenția 
— necesară — nu 
face insă simțită, 
de vină numai el ? 
dem că și cei care 
i-au lămurit clar și 
cis atribuțiile ce-i revin.

așteptare la ghișeu, aglo
merație. Soarta acestor 
sesizări ? Au fost trecute 
„cu vederea" de către 
serviciul social.

SECVENȚA

SECVENȚA

II

(în care redăm dialo
gul administratorului 
cantinei, Constantin 
Tulpoș, cu studentul 
loan Neagoe, din co
lectivul de control ob

ștesc)

„Studenții 
de ce nu s-a dat 
macaroane ; za- 
prevăzut in re-

I. Neagoe : 
întreabă 
zahăr la 
harul e 
țetar".

C. Twlpoș : „Pentru că 
brînza distribuită este 
de calitate superioară ce
lei prevăzute in rețetar”.

I. Neagoe: „..."
—Aici se impune o pre

cizare. Studentul I. 
Neagoe este in anul I. 
N-a mai fost încă de ser
viciu la cantină. Crede 
că activitatea sa de „con
trolor obștesc" urmează 
să o desfășoare sub în-

lui
se. 

Este1 
Cre- 

nu 
pre-

(în care vă prezentăm 
un joc distractiv : „Jo

cul de-a fisele**)

SECVENȚA

III

(în care se arată cum 
sînt trecute „cu vede
rea** observațiile stu
denților din colectivul 

de control obștesc)

La cantină se găsește 
un registru in care mem
brii colectivului studen
țesc de control obștesc 
înscriu observațiile lor. 
în ziua de 2 martie Au
relian Ispas nota : „Por
ția de biscuiți a fost 
redusă substanțial. Ex
plicația ? La închiderea 
cantinei a rămas nefolo
sită cantitatea de 30 kg 
de biscuiți". Simion Con- 
stantinescu, președintele 
comitetului de cantină, 
face un control inopinat, 
in ziua de 17 martie. Se 
descoperă că „Rețetarul 
prevede ca porția de cîr- 
năciori să cîntărească 70 
de grame. Iată în schimb 
gramajul a cinci porții 
alese la intimplare — 
62, 50, 50, 42, 35". în re
petate rînduri (9 martie 
— Nicolae Marin; 11 
martie — Costel Florea ; 
13 martie — Ion Sandu 
și Mircea Apostol; 15
martie — Simion Ser
bau) studenții din colec
tivul de control obștesc 
au semnalat că plinea se 
scoate din magazie și se 
taie in orele in care se 
servește masa (nu îna
inte, cum ar fi firesc) 
fapt care are drept re
zultat minute în șir de

Nu exagerăm : totul e 
un joc... Un joc (situația 
e hazlie) luat in serios 
de serviciul social, de 
administratorul cantinei. 
Iată despre ce este vor
ba. Fiecare student a 
primit cite o fisă de cu
loare neagră. Cu această 
fisă in mină se așează la 
rînd, iar cînd ajunge în 
fața unui ghișeu special 
amenajat, dă fisa și pri
mește in schimb o lin
gură, o furculiță și un 
cuțit. La sfirșitul mesei 
se așează din nou la 
rînd, predă lingura, fur
culița și cuțitul, inapoin- 
du-i-se fisa. Dar fisa — 
un obiect minuscul din 
celuloid, se poate pier
de. De fapt, s-au și in- 
tîmplat numeroase ase
menea cazuri. Soluțiile 
n-au intîrziat insă. Stu
denții au început să-și 
împrumute fisele. Stu
dent poznaș — Petre 
Balmoș — ne-a propus 
să asistăm la o experi
ență : a luat de la ghi
șeu mai multe fise. La 
închiderea cantinei a în
trebat administratorul: 
„Vă lipsesc fise ?“ I s-a 
răspuns : „Nu". De fapt, 
evidența fiselor nu șe 
mai ține. în prezent sint 
lipsă 283 de fise. Un 
pect, se vede, lipsit 
importanță. Singurul 
cru „important" este 
sibilitatea ce i se asigură 
studentului de a sta 
trei ori la rînd.

★

Am fost invitat la 
ședință a comitetului 
cantină Au fost formu
late multe observații, ne
mulțumiri in legătură cu 
deservirea studenților la 
cantină... Dar cine să le 
asculte ? Reprezentanții 
Consiliului U.A.S. al cen
trului universitar, ai con
ducerii administrative a 
Institutului politehnic, 
ai serviciului social au 
răspuns... absent.

ADRIAN 
VASILESCU

FOILETON DACĂ
Portarul se uită la mi

ne, se uită la legitimație 
fi mă întreabă discret.

— Dumneavoastră sîn- 
teți de la minister ?

— Nu, de ce ? întreb eu 
mirat.

— Atunci e bine. Să dau 
telefon la secretara tova
rășului director și să anunț 
că ați venit.

— Nu-i nevoie, mă a- 
nu nț singur.

— Ia mai arătați-mi o- 
dată legitimația, se încrun
tă portarul. Poate sînteți 
totuși de la minister și 
v-ați machiat.

Dacă a văzut că eu sînt 
eu, omul m-a lăsat în pa
ce. Adică, de fapt, nu m-a 
lăsat. A devenit un fel de

om invizibil și m-a urmă
rit, fără să-l văd, pas cu 
pas.

In dreptul fabricii de 
placaj m-arn oprit în fața 
unei grămezi de metal. îmi 
zic: „I.C.M.-ule, unde
ești, să încarci două ma
șini, una și una ? Metal 
curat și stivuit gata!“

Nu-mi termin bine gîn- 
durile bune pentru l.C.M. 
că printr-o spărtură a zi
durilor fabricii, prin care 
ar fi putut intra două au
tocamioane, se mai aruncă 
în grămadă o jumătate 
de mașină.

— Ce faceți, oameni 
buni, trimiteți la fier vechi 
mașini noi-nouțe ?

Cineva dă să-mi răspun-

dă, dar aud cum vocea 
nevăzută a omului invizi
bil îi strigă: „Nu sufla O 
vorbă că tovarășul este de 
la minister".

N-am fost în stare să 
mai scot o vorbă de la el 
Mă adresez altuia, la fel 
O boală generală, muțenia, 
dăduse-n toți. Insist. Omul 
invizibil mă previne 
„Dacă un singur pus mai 
faci, ai să muțești și tu".

De frică, nu mă mai a- 
propii de nici un om. 
Stau de o parte și privesc 
ce fac ei. Ce credeți că-mi 
văd ochii ? O mașină cît 
un munte era demolată, 
așa cum demolează con
structorii casele vechi, în 
bucăți mai mari și mai

n librăria „Ovidiu" din 
Constanța, ultimele nou
tăți sînt cu interes cerce

tate

POPAS
LA TIRGUL

Editura tineretului a pus la 
îndemîna cititorilor săi o 
nouă ediție a basmelor lui Pe
tre Ispirescu. 
intențiile sale 
blicate numai 
peste 40 basme cîte a scris 
„culegătorul — tipograf" — e- 
diția de față vine să confirme 
încă o dată interesul pe care-1 
stîrnește în rîndui maselor 
largi populare basmele lui P. 
Ispirescu. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît, în ultimul timp 
opera lui Ispirescu a apărut în 
tiraje masive — epuizate ime
diat — și în ediții nenumărate.

Semnificative ni se par în a- 
cest sens unele mărturisiri ale 
scriitorului însuși făcute în 
scrisorile trimise învățatului 
ceh Jan Urban Iarnik, date la 
lumină de Traian Ionescu-Niș- 
cov. Vorbind despre colecția 
„Legende sau basmele româ
nești" publicată la 1882, Ispi
rescu menționează dezinteresul 
manifestat de oficialitățile 
timpului pentru creația popu
lară în general. Tipărindu-și 
lucrarea pe cont propriu, Ispi
rescu nu și-a putut scoate nici 
măcar cheltuielile de tipar. 
Dar mai bine să redăm cuvin
tele scriitorului însuși : „Am 
tipărit cartea, domnule Iarnik, 
după îndemnul d-lui Alecsan- 
dri, carele mi-a făgăduit că 
va stărui să fie premiată de 
academie și am intrat în chel
tuieli peste puterea mea. Aca
demia n-a găsit-o destul de in
teresantă pentru a fi premiată. 
Stau cu cărțile căci nu se vînd 
(Scrisoarea din 14/26 iunie

în 
pu-

Modestă
— sînt
11 din cele

1882). Dar, cum trebuia găsită o 
soluție, căci nevoile materiale 
zilnice au constituit toată via
ța o problemă pentru Ispires
cu, scriitorul s-a adresat auto
rităților cu rugămintea de a-i 
cumpăra cîteva exemplare 
pentru a fi împărțite ca premii 
copiilor. Tăcerea a fost singu
rul răspuns. în sfîrșit, Ispires
cu se vede nevoit să apeleze 
la o măsură extremă : „A tre-

P. Ispirescu

personalitatea și originalitatea 
operei, dar l-au și îndrumat și 

■ sfătuit în munca sa. Chiar Mi
hail Eminescu, cunoscîndu-i 
preocuparea pentru valorifica
rea creației folclorice, i-a îm
prumutat la 1 880 impresionan
tul manuscris de proverbe ale 
lui Iordache Golescu, din care 
Ispirescu și-a copiat o bună 
parte, publicîndu-le într-una 
din lucrările sale.

Avînd prețuirea unor scrii
tori de prestigiul celor amin
tiți, dar mai ales calităților ar
tistice ale operei sale, Petre 
Ispirescu s-a impus relativ u- 
șor conștiinței maselor popu
lare.

Așa cum au subliniat Al. I.

BASM
buit — menționează el în scri
soarea din 23 octombrie 1886 
— să le vînd ia anticari pe 
preț mai jos decît costul hîr- 
tiel, numai să nu putrezească 
în magazie".

Cu toate acestea, scrierile 
lui Ispirescu s-au bucurat de 
aprecierea unanimă și căldu
roasă a unor oameni de litere 
ca Al. I. Odobescu, V. Alec- 
sandri, B. P. Hașdeu, Gr. To- 
cilescu, Barbu Delavrancea 
ș.a. care nu numai că l-au 
popularizat, scoțîndu-i în relief

■fi

Avanpremieră: se pregătesc noi expoziții privind arhitectura 
in țara noastră

E

e încă vie în inima moților 
Bătrînii uitați de vreme, po
vestesc întâmplări (la care sus
țin că au fost ei înșiși de fa
ță) în care legendarul erou 
săvîrșea fel de fel de isprăvi.

Oamenii aspri și mîndri de 
obîrșia lor cîntă în viers ast
fel, gloria unui trecut nu prea 
îndepărtat. Luncșoara, Hăl- 
magiu, Hălmăgel, Tîmăvița, 
Tisa, Bănești, Brusturi, Leasa 
și lingă ele comuna lui A- 
vram Iancu, sînt sate cu nu
me vechi și. cu străvechi o- 
biceiuri ce au fost ferite de 
urgia vremilor. Țara Moților, 
țara munților.

Dintre frumoasele obiceiuri 
ale acestei „țări", din cele 
mai vechi timpuri, este Tîrgul 
sărutului sau, cum i se mai 
zice, „Tîrgul gurilor" l Este 
foarte vechi acest obicei. Se 
pare că el face parte din și
ragul sărbătorilor de primăva
ră și se practică dinaintea 
creștinismului. La origine, este 
așezat un ritual păgîn, care 
cu timpul a căpătat aspect de 
sărbătoare, cu sensuri poeti
ce. După nomenclatorul ve
chiului calendar, tîrgul se ți
nea în fiecare început de pri
măvară, la idele lui Marte. 
Toată ceremonia, însoțită de 
cînt nu este decît un omagiu 
și o cinstire adusă celor proas
păt căsătoriți în iarnă. Sărbă
toarea, oferind posibilitatea, 
ca acum, în primăvară, îna
intea ciclului agrar de mun
că, „feciorul" să-și găsească 
o soață. Mirele și mireasa vin 
la tîrg împreună cu neamuri
le, nașul și nașa, gătiți ca-n 
ziua nunții. Cine sărută mi
reasa, căci în fond aceasta e 
baza ceremoniei și punctul cel 
mai pitoreso — trebuie apoi 
să-i aduci daruri. Mirii în 
schimb, sînt cinstiți de cei 
prezenți în tîrg, cu palincă de 
cireșe. Sărbătoarea se desfă
șoară după un ceremonial și 
poate fi luată drept mărtu
rie despre temeinicia și ma
rele respect ce se acordă căs
niciei din timpurile străvechi.

BEJAN CRĂCIUN

y

/

Odobescu, B. Șt. Delavrancea 
și mai tîrziu acad. Iorgu Ior
dan și alți cunoscători ai ope
rei lui Ispirescu, acesta nu a 
fost un simplu culegător de 
basme populare, ci un scriitor 
în adevăratul sens al cuvîntu- 
lui, e ■■ drept un culegător, dar 
scriitor totuși. El nu este 
un simplu culegător pentru că 
basmele publicate sînt pătrun
se de personalitatea creatoare 
a modestului culegător — tipo
graf care imprimă operei un 
anume specific, ușor de sesizat 
la o lectură mai atentă.

Totodată va trebui luată în 
seamă contribuția pe care ope
ra lui Ispirescu a avut-o în 
formarea și răspîndirea limbii 
literare pe întreg teritoriul pa
triei, pornindu-se de la însăși 
cercetarea formelor de limbă 
uzitate de scriitor. Prin opera 
sa, al cărei circuit poate fi 
ușor stabilit, Ispirescu s-a a- 
dresat cititorului într-o limbă 
populară, vorbită în împreju
rimile Bucureștiului, care și 
după aproape un secol este în
țeleasă cu destulă ușurință de 
toți vorbitorii de limbă ro
mână.

|ȘI NEGLIJENȚA ESTE
I
I
I

O CALAMITATE
(Urmare din pag. I)

cuvine a scrie poeme, repor- 
Nu le-am

I■
I
I
I
I 

îl
I

ana. ■
De adăugat că toate gene- I

I
I
I 
I
I

rațiile de intelectuali au cu
noscut basmul popular româ
nesc lecturîndu-i scrierile și 
dacă ar fi numai atît și tot ar 
trebui consemnat faptul în Is
toria literaturii române ca un 
fenomen cultural peste a cărui 
însemnătate nu se poate trece 
cu vederea.

O parte dintre aceste dezide
rate sînt consemnate, de altfel, 
în precuvîntarea ediției de 
care ne ocupăm, semnată de 
regretatul scriitor Eusebiu Că
rnii ar.

AL. DOBRE

AȘ FI DIN MINISTER...
mici, pînă la ultimul șu
rub. Cum le venea oame
nilor la mînă. Cu șuru
belnițe, cu tîrnăcoape, cu 
răngi, cu ce aveau. Unde 
nu reușea „mecanica fină", 
puneau în funcțiune apa
ratul de sudură automată 
care tăia ca în carne vie.

îngrozit, fug la director 
să-l înștiințez ce se în- 
tîmplă în combinatul dum
nealui.

— Știu, tovarășe — fii 
pe pace — îmi spune a- 
cesta. Eu am dat această 
dispoziție.

Vocea omului invizibil 
intervine: „Tovarășe di
rector fiți atent, tovarășul 
este din minister și...".

— Nu-i nimic tovarășe

— răspunde directorul o- 
mului invizibil — știu și 
tovarășii din minister.

Către mine, apoi:
— Deci — cum vă spu

neam — eu am dat dis
poziție. Mașina pe care ați 
văzut-o demontată (numat 
„demontare" nu se chea
mă ce-am văzut eu !) este 
o presă hidraulică. O ma
șină prototip fabricată 
Uzina „23 August" 
București. Am plătit 
teva sute 
lei pentru ea, dar 
că nu e buni de ce 
ținem să ne ocupe spațiul 
de producție ?

Tovarășe director, zău

de mii

la 
din 
cî- 
de 

da- 
s-o

că-mi vine să vă felicit. 
Așa raționament, zic și eu. 
De ce să ocupe spațiul 
de producție cînd e mat 
simplu să plătești sute de 
mii de lei s-o aduci la 
Tr. Severin, să plătești 
alte zeci de mii de lei, 
timp de 6 luni, pentru 
montat și demontat, să 
plătești băncii cote de a- 
mortizare ? Mă gîndesc, și 
nu mă pot abține, să dau 
tovarășilor de la „23 Au
gust" o idee pentru care 
nu pretind nici un „drept 
de autor". Dacă mai au 
utilaje prost proiectate să 
nu-și facă probleme cu ele 
Si cheme specialiști de la

M.E.F. la omologare și să 
le trimită la C.I.L. la Tr. 
Severin. Cei de aici sînt 
oameni solvabili. Plătesc 
înainte și dărîmă apoi. 
Sînt solvabili pe buzunarul 
statului...

P. S.
Dacă aș fi din M. E. F 

aș face un raport documen
tat către tovarășul ministru 
și aș cere ca fondurile iro
site să fie plătite de cei vi- 
novați. Eu, nefiind din mi
nister, aduc la cunoștință 
pe această cale.

C. F’RIESCU

se 
taje, fișe de roman, 
trecut nici noi cu vederea — în- 
serîndu-le într-o succintă prezen
tare — deși ancheta noastră, a- 
vînd în vedere împrejurările în 
care a fost rupt digul, cauzele 
acestei inundații deci, a consu
mării atîtor eforturi, a pus în 
discuție întrebarea : Este vorba 
de o calamitate, o fatalitate cu 
caracter inevitabil, sau se dato- 
rește neglijenței unor oameni ? 
întrebarea ne-a fost sugerată de 
altfel de însăși interlocutorii no
ștri care sînt unanim de părere 
că pagubele mari provocate de 
această rupere a digului ar fi 
putut fi evitate dacă D.I.F.— 
T.U.T. (Direcția de îmbunătățiri 
funciare — Trustul de utilaj 
terasier) și-ar fi respectat planul 
de lucrări la noul dig pe care 
îl execută în zona Albița—Făl- 
ciu ; dacă toate comisiile de pre
venire a inundațiilor — de la re
giune, raioane, comune — ar fi 
luat măsurile necesare de pre
venirea unor asemenea eveni
mente ; dacă întreprinderea de 
gospodărire a apelor... Pentru 
evitarea repetării, nu continuam 
acum lista celorlalți „dacă", fă- 
cînd loc opiniilor reprezentanților 
lor.

Ing. Constantin Jurașcu — di
rector D.R.I.F.O.T. : „în fiecare 
primăvară, de ani de zile, Pru
tul inundă lunca sa din zona Al
bita—Fălciu. Pentru protejarea 
celor aproape 22 000 hectare, pe
riclitate anual, se lucrează în pre
zent la ridicarea unui dig lung de 
aproape 70 kilometri. Valoarea 
investițiilor se ridică la peste 150 
milioane lei. Pînă la 31 decem
brie 1966 trebuia să fie gata pri
ma etapă a digului, de 16 kilo
metri, adică de la Albița la Să- 
ratu. Din cauza timpului nefa
vorabil din luna decembrie, — 
ger, zăpadă, viscol — nu s-au 
putut realiza ultimii doi kilome
tri la Săratu, acolo unde a avut 
loc rupererea digului vechi. Cau
zele inundației se cunosc bine. 
Se puteau evita. Pentru că în 
fond iată despre ce este vorba. 
La un cot al Prutului, în punc
tul amintit, s-a format un ză- 
por, adică o aglomerare de slo
iuri mari de gheată. Nu le-a ob
servat nimeni. Rîuj a adus mereu 
alte’e, formînd un adevărat ba
raj. Apele au fost deci stăvili
te, nivelul lor a crescut cu 3—4 
metri și s-a produs ruperea di
gului.

— Cine ar fi trebuit să su
pravegheze apele Prutului în a- 
ceste „puncte critice" unde se 
formează de obicei, an de an, 
zăpoarele de gheată ?

— Comisiile comunale de pre
venirea inundațiilor, picherii de 
la serviciu cadastru, posturile fi
xe ale direcției hidrotehnice, din

cadrul întreprinderii de gospodă
rirea apelor etc.

Ing. Constantin Șerbescu —• 
din comisia regională de apăra
re contra inundațiilor, șeful ser
viciului cadastru al întreprinderii 
de gospodărire a apelor — Iași : 
„E foarte greu acum să calculăm 
suma la care se ridică pagubele 
pricinuite de această inundație — 
mai cu seamă dacă avem în ve
dere eforturile oamenilor impo
sibil de prins în cifre. Ele ar fi 
putut fi desigur evitate în cazul 
cînd. era terminat digul cel nou.

— Deci, după părerea dv., sînt 
de vină cei de la D.I.F.—T.U.T. 
și D.R.I.F.O.T. care nu au termi
nat digul, conform planului, la 
31 decembrie 1966 ?

— Fără îndoială. Dar nu nu
mai ei. Cred că serviciul hidro
tehnic ar fi putut aprecia mo
mentul cînd gheața trebuia spar
tă prin dinamitare, tocmai pen
tru evitarea unor asemenea ză- 
poare.

Ing. Ștefan Alexandru — șeful 
serviciului hidrotehnic : „Știu că 
toți aruncă vina pe noi. Eu însă 
vă demonstrez că nu au dreptate. 
Serviciul hidrotehnic are pe Prut 
posturi fixe la distanțe de 100— 
120 km. Salariatul nostru de la 
aceste posturi nu are cum să știe 
ce se întîmplă pe toată această 
porțiune imensă dintre punctele 
fixe. în schimb, cei de la cadas
tru au picheri care circulă, sau 
ar trebui să circule, încontinuu 
pe mal, tocmai pentru a preveni 
asemenea evenimente. Nici 
D.I.F.-T.U.T. și D.R.I.F.O.T. nu 
erau scutite de obligația de a su
praveghea apele, fiind și direct 
interesate. Acum, digul cel nou, 
nefiind terminat la timp, a fost 
„spălat" pe mai bine de 2 km...

Pentru toți este deci „foarte 
clar" — fiecare argumentînd pre
cis, fără posibilitatea de a fi 
combătut, vinovăția celuilalt. A- 
vem deci toate motivele să Ie 
dăm dreptate — tuturor — dar 
cu o singură obiecție : de ce țin 
atît de mult să arunce vina pe 
ceilalți, fără să aibă curajul și 
răspunderea de a-și recunoaște 
deschis propria „contribuție" la 
provocarea pagubelor — încă 
necalculate pînă acum ? De ce ? 
Foarte simplu. în cazul cînd se 
demonstrează că inundarea celor 
4 000 hectare cu grîu nu este o 
calamitate, ci urmarea directă a 
ueglijenței și a lipsei de răspun
dere din partea forurilor răspun
zătoare, urmează, firesc, impută
rile materiale cuvenite. Demon
strația, amplă și convingătoare, 
fiind făcută chiar de către inter
locutorii noștri, se impune. Este 
deci obligația Direcției de stat a 
apelor să ia măsurile necesare 
pentru a curma asemenea stări 
de lucruri în viitor, precum și 
pentru a împiedica pe cei vino- 
vați să treacă pe seama statului 
asemenea pagube.
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de DAN DEȘLIU
„Cine nu știe să piardă, nu știe nici să cîștâge".
Această maximă cu valabilitate mai largă, este utilizată adesea 

în legătură cu întrecerea sportivă. înțelesul profund vizează în 
special loialitatea combatanților, respectul reciproc, stima față de 
public, de arbitrii.

Imaginați-vă ce spectacol penibil oferă, de pildă, o echipă de 
fotbal ai cărei componenți, văzind partida pierdută, încep să ur
mărească h un moment dat nu mingea, ci picioarele virtualilor 
învingători! Atitudinea celor de pe teren este condiționată 
în mare măsură de înțelegerea faptului că sportul nu reprezintă 
un scop în sine, ci un mijloc de a dezvolta și de a menține po
tențialul uman. Astfel privind lucrurile, vom ajunge la concluzia 
că în orice competiție, oricît de importantă ar fi, există un element 
care precumpănește asupra rezultatului formal — și anume, spor
tivitatea. In momentul în care, la capătul unei dispute îndîrjite, 
învinsul și învingătorul își string mina prietenește, se îmbrăți
șează cordial, gestul înnobilează nu numai pe cei în cauză, ci 
însăși ideea întrecerii sportive.

Lupta pentru întâietate, chiar in condițiile de tensiune maximă, 
nu exclude — ba, dimpotrivă, iaș zice că reclamă o perfectă corec
titudine de ambele părți. Cunoaștem rivalități tradiționale, care 
au generat ani de-a rîndul confruntări pline de dinamism, fără ca 
ținuta sportivă să aibă de suferit. Astfel, meciurile de fotbal din
tre Dinamo si Steaua, adeseori decisive pentru configurația c'asa- 
mentului, constituie de multă vreme una din atracțiile campio
natului primei categorii. Indiferent de forma de moment și de 
poziția pe care ar ocupa-o una sau alta dintre rivale, întrecerea 
lor a fost întotdeauna viu disputată și foarte rar umbrită de vreo 
ieșire în genul aceleia pe care ne-a oferit-o recent Dumitru Nico
lae, lovindu-1 și făcindu-1 indisponibil pe Pircăhb, extrema na
ționalei.

Titlul de campion republican Ia tenis de masă alternează, în 
ultimii ani, între Radu Negulescu și Dorin Giurgiucă. Acești doi 
jucători sînt în același timp colegi de club (C.S.M. Cluj) și, fi
rește, componenți de bază ai lotului reprezentativ. întâlnirile lor 
directe au avut nu o dată un caracter hotăritor ; cu trate acestea 
ele s-au desfășurat în limitele deplinei sportivități, iar „concu
rența" de pe teren nu a impietat asupra relațiilor amicale. Un 
exemplu asemănător ne oferă rivalitatea — de rirtă mai recentă 
— dintre tinerii înotători Anghel Șoptereanu și Dan Costa. Per
formeri remarcabili, cu timpuri care-i situează in rîndurile celor 
mai buni „brasiști" de pe continent, ei asaltează cot la cot recor
duri și titluri republicane, apărfnd totodată culorile țării în com
petiții internaționale. Asemenea rivalități sint binevenite, 

'. ele stimulează progresul în disciplina respectivă, contribuie 
f adesea la creșterea prestigiului mișcării sportive din patria noas

tră. O astfel de rivalitate a favorizat situația excepțională din 
ultima finală a Cupei Campionilor Europeni la volei masculin, 
în care, pentru prima oară in istoria competiției, s-au întâlnit două 
echipe din aceeași țară : Dinamo și Rapid București. Spre regretul 
unanim, o atmosferă diferită caracterizează cel mai adesea dis
puta pentru întâietate dintre fruntașele handbalului românesc, 
Dinamo și Steaua. In repetate rinduri, ne-a fost dat să asistăm 
la „controverse" nu tocmai pașnice intre membrii celor două for
mații, unii protagoniști ai acestor scene penibile fiind nici mai 
mult nici mai puțin decit coechipieri în reprezentativa țării...

Fără a diminua nici măcar în parte răspunderea directă a celor 
în cauză, a antrenorilor și conducerilor cluburilor respective, tre
buie amintit aici rolul important pe care-1 joacă adesea publicul 
spectator. La fotbal, de pildă, toate echipele din provincie vor 
recunoaște că singura deplasare plăcută, din acest punct de ve
dere, este la București unde simpatia tribunelor, se orientează 
după calitatea evoluției și nu după culorile clubului local.

A ști să pierzi, a ști să ciștigi, a înțelege comandamentele de 
bază ale sportivității — iată o chestiune care interesează direct 
și pe obișnuiții incintelor sportive. Mi se pare inadmisibil să tole
răm incă manifestări ca acelea la care se dedau unii indivizi cer
tați cu bunul simț, la reuniunile pugilistice, la meciurile de 
baschet, (dacă joacă Rapid cu Dinamo, ei sint rapidiști și-i hui- 
duie pe dirnmoviști ; dacă joacă Rapid cu Politehnica, se trans
formă brusc in partizani ai învățămintului superior și-i huiduie 
pe rapidiști !) la fotbal, volei, tenis de masă etc. In aceeași ordine 
de idei, cu toată simpatia pentru pitoresc și inventivitate, cred că 
ar fi cazul să se mai renunțe la tălăngi, trompete, fluiere și alte 
instrumente ultrasonore pentru încurajarea echipe favorite, nu 
de alta, dar să nu ne trezimîntr-o bună zi cu vreo sirenă de 
vapor în tribunele stadionului „23August" — să zicem, la un meci 
susținut de Farul Constanța...

Respectul față de adversar, 
față de învingător sau învins, 
lipsa de fanatism, de îngustare 
în aprecierea meritelor proprii 
sînt atribute elementare ale spor
tivului vrednic de acest titlu. 
Este intr-adevăr, o mare satisfac
ție să cîștigi o întrecere sportivă, 
dar numai victoria obținută cu 
mijloace cinstite, în eondiții nor
male, onorează pe învingător.

Și, nota bene: cu cît vom 
saluta mai deschis meritele adver
sarului, cu atât vom ridica va
loarea performanței proprii, vic
toria culorilor noastre. Și vice
versa.

ACTUALITATEA
La Centrul experimental zonal 

din Cluj al Institutului de cer
cetări veterinare și biopreparate 
„Pasteur" a fost realizat un vac
cin polivalent, elaborat pe baza 
unor tulpini provenite de la cinci 
serotipuri diferite, care are o de
osebită eficacitate în combaterea 
colibacilozei la viței. Titrul, (can
titatea de anticorpi specifici), ob
ținut prin administrarea vaccinu
lui este superior față de cel al 
vaccinurilor întrebuințate pînă 
în prezent în acest scop, atît în 
țară, cît și în străinătate. For
mula de preparare a vaccinului 
aparține prof. dr. Ion Cernea și 
dr. Constantin Drăghici.

Produsele chimice românești 
sînt tot mai mult solicitate peste 
hotare. Recent, întreprinderea ro
mânească de comerț exterior 
„Chimimport" a încheiat noi con
tracte cu firme din Albania, Ci
pru, Grecia, Malaya, Pakistan, 
pentru o cantitate de aproape 800 
de tone de carbură de calciu. 
De asemenea, în Elveția, Iran, și 
Polonia, vor fi livrate circa 2 400 
tone de diferite hidrocarburi a- 
romatice.

Alte tranzacții prevăd exportul 
unor însemnate cantități de ace
tonă sintetică în Austria precum 
și de clorură de metilen în Uni
unea Sovietică și Austria.

(Agerpres)

Primăvara 1967. In saloanele 
Casei Centrale a Armatei a a- 
vut loc prezentarea unor noi 

modele de primăvară

VACANȚA 
ELEVILOR

Vacanța a intrat în 
drepturile ei specifi
ce. Invită la dans și 
drumeție, la spectaco
le și excursii, la pe
trecerea cît mai plăcu
tă, mai utilă a acestor 
zile de primăvară. Cu 
asemenea invitații 
tentante a poposit și 
printre elevii raionu
lui 16 Februarie din 
Capitală. Pornind îm
preună, am ajuns la 
Liceul „Nicolae Băl- 
cescu”. Un afiș te 
întîmpină ospitalier 
de la intrare, solici- 
tîndu-ți atenția. Ac
tivități interesante, a- 
tractive, că-ți vine 
greu să te decizi (o 
notă bună se cuvine 
așadar organizatori
lor). Am consemnat 
cu ajutorul carnețelu
lui și aparatului foto
grafic două secvențe 
surprinse într-o singu
ră zi. lat-o pe prima, 
așa cum a reținut-o, 
succint „memoria 
carnețelului” : Dimi
neață senină de mar
tie. Din fața casei de

cultură un convoi de 
autocare (peste 10 la 
număr) pornesc pe 
ruta: București — 
Buftea — Palatul Mo- 
goșoaia. Este vizitat 
Studioul cinemato
grafic. Cîțiva realiza
tori de film nu mai 
prididesc la întrebări
le puse cu gravitate și 
competență de cei 670 
de elevi deveniți ad- 
hoc pasionați cinea- 
maiori.

Privirile poposesc 
apoi pe frescile și ar
hitectura Palatului 
Brâncovenesc. La în
toarcere autocarele 
deveniseră „amfitea
tre” de dezbateri pa
sionante, de confrun
tări disputate. Cea de 
a doua secvență a 
fost realizată cu aju
torul aparatului foto
grafic. încă nu se 
stinseseră ecourile... 
epocii Brâncovenești 
(în urma vizitei la 
Mogoșoaia) cînd la 
Casa de cultură a fi
retului o voce tăia 
imaginea panglicei

inaugurale a halului 
ghioceilor, organizat 
în exclusivitate pen
tru elevi. După un 
scurt toast, menit să 
întărească frumoasele 
realizări obținute la 
învățătură pe cel de 
al ll-lea trimestru, 
fetele șt băieții sînt 
invitați să petreacă 
câteva momente în 
compania formației 
de chitare „Anteus” 
și a interpreților Doi
na Badea. Anca A- 
gemolu, Nicolae Nițe- 
scu, George Bunea 
(în fotografia din 
dreapta-sus).

In pauză sînt orga
nizate concursuri ful
ger, jocuri distractive, 
numeroase surprize. 
Dar cel mai mult 
se dansează.

l-am părăsit pe 
viitorii profesori, ingi
neri, doctori, agro
nomi, cu promisiunea 
de a reveni în mijlo
cul lor.»

Text șl fotografia de 
C. CONSTANTIN

In editura politica NOI TIPURI
o apărut
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• Tenismanul ro

mân Ion Țiriac a de
butat victorios in tur
neul international de 
la Ciudad de Mexico, 
la care participă spor
tivi din Australia, Iu
goslavia, Porto Rico, 
S.U.A., Ungaria, Me
xic și alte țâri.

In primul tur al pro
bei de simplu bărbați, 
Ion Tiriac l-a întâlnit 
pe jucătorul Stuart

Sherwood (S.U.A.) pe 
care Ia- învins cu 11— 
a, 7—5.

• După cum s-a mai 
anunțat, campionatele 
mondiale de scrimă, 
rezervate tineretului, 
s-au încheiat la Tehe
ran odată cu desfășu
rarea probei de sabie 
care a fost cîștigată 
de maghiarul Imre 
Kocsis. La sfîrșitul 
competiției, organiza

torii au 
clasament pe 
care are 
înfățișare : 
2 medalii de aur, 2 
argint ; 2. Ungaria 
medalie de aur. 2 
bronz ; 3. România 
medalie de anr.

• In finala turneu
lui international de 
fotbal rezervat echi
pelor de juniori de la 
Cannes s-au întîlnit

alcătuit un 
medalii 

următoarea 
1. U.R.S.S. 

de
1 

de
1

echipele F. C. Barce
lona și Internazionale 
Milano. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 
l)—0. Conform regula
mentului cele două e- 
chipe au fost departa
jate în 
Ini de 
ficiind 
fată de 
lor, eohipa F. C. Bar
celona a fost declara
tă învingătoare.

urma număru- 
cornere. Bene- 
de S cornere 
4 ale milanezi-

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

In cadrul Complexului pen
tru industrializarea lemnului- 
Pitești s-au experimentat, in 
ultimul timp, in faza de 
laborator și in faza industrială, 
noi produse necesare econo
miei noastre. Dintre acestea 
amintim placajul blindat pe 
fețe cu azbest, iar in ultima 
perioadă s-a obținut placaj 
blindat pe ambele fețe cu 
azbest, necesar în construcții 
speciale (navale, instalații 
termice, C.F.R. etc). Noul pro
dus are caracteristici fi- 
zico-mecanice corespunzătoare 
scopului pentru care a fost 
fabricat. In acest sens, C.I.L. 
Pitești a trimis probe institute
lor de proiectări ale unităților 
interesate în folosirea acestui 
nou produs. In prezent se fac 
încercări și. determinări pen
tru obținerea placajului cofrat 
încleiat, cu noi adezivi cum 
ar fi, de pildă, fenoplacajul 
care înlocuiește adezivul sub 
formă de film provenit din 
import.

„Am cere apartamente"
(Urmare din pag. I) 

mult ? Mi-am făcut și autocri
tica !“.

Ce să mai zicem ? O dată ce 
și-a făcut autocritica, tovarășul 
director este convins că a pus 
punct discuției. Așa a făcut și 
anul trecut, așa face și anul a- 
cesta.

Ați reținut cauza pentru care 
grupul duce lipsă de forță de 
muncă ? Neasigurarea spațiilor 
de cazare. Dar cine, mă rog, 
dacă nu șantierul era obligat — 
și este — să construiască bara- 
camente pentru muncitorii de 
care are nevoie ?

Vizităm șantierul celor două 
blocuri. întrebăm șefii de echipe 
și muncitorii: „de ce n-ați pre
dat în februarie cele două 
blocuri ?“

— Noi știam — ne răspund a- 
ceștia — că blocurile trebuie pre
date la 31 martie (I?)

— Mă surprinde — ne spunea 
tov. Victor Bîju, cînd l-am înș
tiințat de acest lucru — pentru 
că noi am făcut lozinci pe care 
am scris termenul de predare.

Noi n-am văzut nicăieri a- 
ceste lozinci afișate. Ca să ne 
convingă, tovarășul director 
cheamă în biroul său pe Ion 
Tureanu, inginer principal pla
nificator.

— Noi am trimis o hîrtie că
tre toți șefii de șantiere prin care 
le puneam în vedere să afișeze 
termenele de predare.

— ...Vedeți ? Ce vină avem 
noi ? se apără tovarășul director 
adjunct.

Cel puțin vina de a fi biro- 
crați. în loc să meargă pe șan
tiere și să controleze stadiul ter
menelor, să ia măsuri ca aceste 
termene să fie cunoscute și să se 
respecte realizarea lor, tovarășii 
trimit adrese și' hîrtii ca și cum 
prin acestea se realizează planul 
și nu prin predarea apartamen
telor.

Rezultatul ? Să vă spunem 
ce-am mai văzut pe șantierul ce
lor două blocuri. La fiecare etaj, 
cîte un om „cioplea" cu ciocanul 
pereții din beton ai casei liftului 
pentru că aceasta este mai 
strimtă decît... liftul. O muncă i- 
mensă, obositoare și inutilă... La

■lteleviziuneT
MIERCURI 29 MARTIE

15,00 : Campionatul mondial 
de hochei. Suedia—Canada ;
17.20 : Pentru cei mici A.B.C. ; 
18,00 : Telejurnalul de seară ;
18.20 : Campionatul mondial de 
hochei. U.R.S.S.—R. S. Ceho- 
slovacă; 20,20 : întrebări la

care s-a răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns încă. (Emi
siune de știință) ; 20,50 : Tele- 
cronica economică ; 21,20 : Film 
artistic. Cele patru zile ale 
orașului Neapole ;'-22,35 Tele
jurnalul de noapte.

băi, același lucru. Vanele nu în
cap în locurile lor așa că, pentru 
a fi instalate, trebuie să fie tă- 
iați pereții... Toate acestea pu
teau fi ușor evitate dacă mais
trul și șeful de lot supravegheau 
comportarea cofrajului glisant, 
dacă, altfel spus, ei își făceau 
pe deplin datoria. Ioachim Huba, 
șeful unei echipe de zugravi, ne 
mai spunea că uneori nu pot lu
cra pentru că nu dispun de vop
sele de ulei și bidinele, iar Adan 
Csantos, parchetar, se plîngea că 
pentru nivelarea pardoselii de 
beton turnată necorespunzător se 
irosește o mare cantitate de 
muncă. La blocul AB 20, zida
rii riu lucrau pentru că nu a- 
veau... cărămidă.

După cum am aflat apoi, la a- 
cest grup de șantiere nu există 
nici o proporție justă între nu
mărul muncitorilor productivi și 
al celor auxiliari : la un plan a- 
nual de 69 milioane de lei exis
tă 210 salariați tehnico-admini- 
strativi, pe cînd la Șantierul nr. 4 
al I.C.S. Hunedoara, la un plan 
mai mare cu 15 milioane de lei, 
numărul acestora este de 91.

Conducerea grupului șantieru
lui nr. 1 Deva nu este frămîntată 
de astfel de probleme. A găsit 
cauze cu care să-și justifice ne- 
realizarea planului, știe să-și facă 
frumos autocritica, și cu asta 
basta ! Sfatul popular al regiunii 
Hunedoara se declară mulțumit 
cu o astfel de „autocritică", dar 
planul continuă să nu se reali
zeze. Pe acest circuit — șantiere 
și beneficiar — se plătește tri
butul și demagogiei și slabei or
ganizări a muncii și, ca urmare, 
nerealizarea planului de predare 
a locuințelor prevăzute pentru 
primul trimestru.

Ieșirea din 
anonimat

CUM PREDĂM ISTORIA PATRIEI
(Urmare din pag. I)

a nu omite nimic, programa și 
manualul nu-și permit mai lungi 
popasuri în perioadele de vîrf 
ale istoriei noastre. Să vă dau 
cîteva exemple : perioadelor de 
domnie ale lui Mircea cel Bătrîn 
și Alexandru cel Bun li se acordă 
laolată numai o oră de curs, 
dezvoltării Moldovei în timpul 
lui Ștefan cel Mare două ore, în 
timp ce „Unirii Moldovei cu 
Țara Românească — formarea 
statului național român", doar o 
singură oră. Volumul prea mare 
de informații grevează asupra 
reliefării pregnante a marilor 
perioade, a marilor, personalități.

Pica Viorica : Același lucru se 
întîmplă și cu programa și ma
nualul de istorie de la clasa a 
IV-a. Cred că volumul de infor
mații poate fi și trebuie restrîns, 
pentru a face loc unor evocări de 
mari personalități. Restrîngînd 
volumul informațiilor, atenția 
noastră s-ar concentra mai mult 
pe evocarea unor momente hotă- 
rîtoare din istoria noastră națio
nală. Două sînt motivele esen
țiale : particularitatea de vîrstă a 
elevilor din ciclul primar și, în 
al doilea rînd, cultivarea accen
tuată a dragostei de țară. Căci 
am observat că în predarea 
istoriei au plăcut mai mult 
lecțiile cu caracter narativ, care 
evocă faptele de vitejie ale 
poporului român în lupta sa 
îndelungată pentru dreptate și 
independență națională. Lecțiile 
fie acest fel sînt plăcule, stările 

afective ale elevilor care iau 
naștere sînt prielnice reținerii 
evenimentului istoric, contribuie 
în mod deosebit la educarea 
sentimentului patriotic, cunoscut 
fiind faptul că personalitățile 
marcante sînt privite de către 
elevi ca un ideal, ca un model 
viu spre care aspiră ; elevii fiind 
dornici să participe la acte de 
vitejie, la acte de eroism.

C. C. Giurescu : In școala de 
cultură generală nu poate fi 
vorba de erudiție, ci de un grup 
selectiv, care pe deoparte, să hră
nească sentimentul iubirii de 
țară, sentimentul patriotic, pe de 
altă parte, să trezească în elevi 
dorința de a ști mai .mult. Tn 
acest sens evocarea figurilor 
eroice, ale luptătorilor pentru 
unitatea, și independența națio
nală ca și pentru progresul 
social are o importanță deose
bită. Va trebui să se pună, de 
asemenea, un accent pe creația 
românească în știință, literatură 
și artă, pe contribuția noastră la 
civilizația și cultura Universală.

A convinge nu numai 
a ilustra

Magdalena Grigoraș: în ma
nualul de istorie a patriei din 
clasa a VIII-a sînt reproduceri 
după documente vechi, gravuri 
sau alte ilustrații, dar majoritatea 
se prezintă din punct de vedere 
grafic necorespunzător, de multe 
ori neputînd fi folosite. în cazul 
nostru, al profesorilor am Capi

tală sau din mari centre din țară 
situația poate fi remediată mai 
ușor. Avem multe biblioteci la 
dispoziție unde consultăm, co
piem și putem astfel completa 
manualul cu materialul documen
tar care lipsește. Este mult mai 
greu, însă, pentru profesorii din 
mediul rural — și aceasta o spun 
din proprie experiență — care 
nu pot să consulte multe ditl 
lucrările de specialitate. Aș vrea 
să dau în continuare cîteva 
exemple. Dacă vorbim despre 
procesul de șerbire a țăranilor, 
cred că aceasta ar trebui să fie 
ajutată prin reproduceri din 
documente vechi sau citate mai 
bogate din actele respective, 
pentru că nu este îndeajuns să 
enunți o situație, ci trebuie să 
convingi, iar în această privință 
sînt partizanul convingerii prin 
fapte, documente, nu numai prin 
vorbe frumoase, care pot să im
presioneze pe moment. Să nu 
uităm că istoria este o știință și 
trebuie predată ca atare. Pentru 
anul revoluționar 1848 nu văd de 
ce nu ar fi în manual extrase 
din proclamația de la Izlaz, sau 
programul adunării de la Blaj, 
Consider că o altă lipsă a ma
nualelor de istorie a patriei sînt 
hărțile cu totul insuficiente.

Iordănescu Aurel : Și manua
lul de clasa a Xl-a este lipsit 
de hărți suficiente. Dar ceea ce 
mi se pare aici neinspirat e carac
terul său ilustrativ prin infinitele 
date care nu pot face loc evocă

rilor mai ample și a comentariilor 
mai nuanțate. La pag. 158, bună
oară, la subcapitolul : „Ascuțirea 
luptei de clasă" (în sec. XIX), 
pot fi numărate 12 date istorice 
și un anume scientism face mono
tonă lectura manualului prin 
uniformizarea referirilor, prin 
lipsa de reliefuri convingătoare. 
Consider ci manualul de istorie 
a patriei trebuie să se mențină 
fa cadrul cronologic, dar cu 
centrarea cu precădere pe marile 
momente istorice. Renunțarea la 
detaliile de erudiție și pregnare 
a tot ceea ce este evocator. 
Preocuparea pentru îmbunătă
țirea actualului manual trebuie 
să se reflecte în împărțirea me
todică pe lecții, marcarea grafică 
a subdiviziunilor metodice ale 
lecției, marcarea concluziilor ce 
se desprind din fiecare lecție, 
comentarea substanțială a figu
rilor și planșelor, distingerea 
tipografică a ceea ce trebuie reți
nut, înmulțirea numărului de 
hărți, formatul manualului viitor 
să fie maniabil și-așa cum e în 
prezent manualul de istorie a 
evului mediu — tipărit pe hîrtie 
velină.

Blideanu Eugen t Considerăm 
că predarea Istoriei României nu 
este gradată fa mod judicios 
ținînd seama de nivelul diferit al 
elevilor din clasele a VH-a și a 
Xl-a. Structura fiind aceeași și 
același număr de ore nu se poate 
realiza în măsură suficientă o 
adîncire a cunoștințelor. De ase

menea, credem oă problemelor 
de istorie a culturii naționale 11 
Se acordă un spațiu insuficient. 
Dar programa școlară, manualul 
prind viață, își ating scopul 
numai în condițiile cînd profe
sorul își pune întreaga sa măies
trie pedagogică în slujba instrui
rii și educării tinerei generații.

Manualul, partitura 
a unor prelegeri 

inspirate
Reporterul: Că manua

lele de istorie a patriei nu 
satisfac toate exigențele, 
că ele suferă prin scien
tism sînt carențe asupra 
cărora vor trebui orientate 
eforturile forului de spe
cialitate dar aceste caren
țe nu pot acorda pro
fesorului de istorie vreun 
rabat. Profesorul nu tre
buie să fie un simplu ilus
trator al manualului, ci 
mult mai mult. In ce 
raport se află profesorul 

’ de istorie cu programa 
analitică și manualul ?

Magdalena Grigoraș : Manua
lul de istorie, ca de altfel toate 
celelalte manuale, este un în
dreptar, un criteriu esențial de 
care trebuie să se servească pro
fesorul în predarea lecțiilor. Dar 
nu este suficient. Nici un profe
sor de istorie nu se va mărgini 
să folosească strict materialul 
din manual, dacă vrea ca lecțiile 
să fie interesante și atrăgătoare, 
să impresioneze și să convingă 
elevii. Căci pentru a impresiona 
și înflăcăra elevii nu numai prin 
felul în care expunem lecția, dar 
și dacă însoțim expunerea cu un 
material bogat documentar și 
ilustrativ. Chiar dacă manualul 
■e va îmbogăți atît din punct de 

vedere al materialului dooumen- 
tar sau al prezentării grafice, 
profesorul va trebui să aibă un 
mare rol în predarea lecțiilor, el 
trebuie să predea creator, să-și 
îmbogățească expunerea cu ma
terial suplimentar, să folosească 
mijloace didactice moderne, 
audio-vizuale.

Iordănescu Aurel: Practica de 
la catedră dovedește neinspirată 
maniera profesorului de a 
construi lecția identic demonstra
ției din carte. înseamnă a mima 
inutil. Și mai ales la clasele mari. 
Profesorul trebuie să folosească 
criteriul orientativ al manualului 
și al programei ca o partitură 
generoasă pentru prelegeri in
spirate. De exemplu, la pre
darea lecției despre Unirea de 
la 1859 este firesc să dovedești 
actul acesta de importanță capi
tală în viața societății românești 
invocînd toate momentele istorice 
care dovedesc vechimea aspira
țiilor românești spre unificarea 
în același stat. Dar programa 
prevede la această lecție numai 
o singură oră. De aceea cred că 
profesorului trebuie să i se 
acorde prin programa analitică o 
mai mare libertate în a-și struc
tura materia.

Reporterul: Un manual 
de istorie a patriei nu 
poate epuiza nici pe de
parte evenimentele de 
mare importanță socială a 
trecutului. Rostul istoriei 
României în școala de cul
tură generală e nu numai 
de instrucție, ci și de 
largă cultură a sentimen
tului patriotic. în plus el 
trebuie să deschidă la elev 
dorința de a afla mai 
mult, de a ști mai multe 
despre gloriosul trecut al 

poporului său. Considerați 
utilă alcătuirea, paralel cu 
existența manualelor res
pective a unei culegeri de 
texte din cronici, din 
evocări și monografii 
aparținînd unor iluștri 
istorici români ?

C. C. Giurescu: O asemenea 
culegere de texte e neapărat ne
cesară, ea va completa în mod 
fericit expunerile profesorului. Se 
cere, însă, grijă deosebită în a 
selecta ceea ce e într-adevăr 
reprezentativ în izvoarele și stu
diile privind istoria națională. 
Sînt pagini de cronici care im
presionează puternic, tot așa 
impresionează anumite inscripții, 
anumite cuvîntări ale bărbaților 
de stat, ca și o seamă de tradiții, 
de descrieri de călătorie, de 
scrisori etc.

Blideanu Eugen: Pe baza 
directivelor date de partid, Mi
nisterul Invățămîntului a luat și 
alte măsuri în vederea îmbună
tățirii în continuare a predării 
istoriei României pentru cla
sele a IV-a, a VIII-a și a XII-a, cu 
largi colective de autori formate 
din oameni de știință și cadre 
didactice din învățămîntul su
perior și de cultură generală. Se 
va urgenta apariția atlasului isto
ric general, ce conține și nu
meroase hărți de istoria Româ
niei, care va da posibilitate să se 
editeze și un număr mai mare 
de hărți istorice și murale. Se 
preconizează, de asemenea, reedi
tarea într-un tiraj mai mare a 
crestomațiilor existente, va apa
re crestomația „Istoriei Româ
niei" și metodici pentru istoria 
universală și a patriei. De aseme
nea, există preocuparea de a se 
realiza salbumul pentru istoria 
patriei, precum și o culegere de 
legende istorice.

(Urmare din pag. I)

parate te duce cu gtndul 
Ia regimul de cantină. Un 
meniu fix începe cu o 
ciorbă (de zarzavat, de 
vacă sau văcuță, fada 
ciorbă cu perișoare) con
tinuă cu un felul doi (ra
sol de... musaca cu gust 
excesiv de pîine fiartă, 
sarmale și ardei umpluți, 
friptură Ia tavă) și nelip
situl desert (de după un 
sfert de oră de la nevă
zutul semnal al bucăta
rului că oalele au dat în 
clocot) constând în clătite 
cu un ghicit gust de gem. 
Dacă-ți scrutezi memoria, 
singura inovație culinară 
din ultimii ani este pig
mentata rebotezare fran
țuzească a unor mincă- 
ruri, altfel banale. în 
schimb, se pare că primă
vara primenitoare de lîn- 
cede obiceiuri a început 
să intre pe ușa deschisă 
acum Ia stradă a unor 
restaurante. La „Pensiu
ne", pe fiecare masă, o 
bucată de carton înălțată 
pe un picioruș de lemn 
te anunță că astăzi are 
plăcerea să te servească 
ospătarul... Dar se ghi
cește imediat că măsura 
este pur administrativă, 
căci tot vei aștepta inter
minabil ospătarul, că plă
cerea lui nu e și plăcerea 
ta din moment ce și ieri,' 
și alaltăieri, șl de cind 
calci pe aici cu aceleași 
bucate ai fost „omenit". 
Cu o floare, șl aceea arti
ficială, nu se poate imagi
na o primăvară promiță
toare în rețeaua alimen
tației publice. într-o re
țea a cărei principală ra
țiune e de a face, prin 
satisfacerea exigențelor 
diverse ale consumatori
lor, un mănos comerț, 
singura cale e de a depăși 
total cenușiul anonimat.
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LUCRĂRILE 
CONGRESULUI 

0.1. S.
In cadrul Congresului 

Uniunii Internaționale a 
Studenților de la Ulan Ba
tor, a fost adoptată ordinea 
de zi, care cuprinde rapoar
te cu privire la Vietnam, 
raportul de activitate al 
Comitetului Executiv U.I.S. 
cu privire la activitatea 
Uniunii in perioada care a 
trecut de la Congresul pre
cedent, afilierea unor 
membri noi și alte pro
bleme.

La primul punct Congre
sul a ascultat rapoartele 
prezentate de reprezentan
tul Uniunii studenților 
pentru eliberarea Vietna
mului de sud, Nguyen 
Ngok Zung, membru al Co
mitetului Executiv al U.I.S. 
și Nguyen Van Vi, mem
bru al delegației Uniunii 
studenților din R. D. Viet
nam.

„O bătălie dramatică" — astfel caracteri
zează presa britanică eforturile întreprinse 
în prezent de zeci de mii de oameni pentru 
a contracara efectele dezastruoase ale eșu
ării uriașului petrolier sub pavilion liberian 
„Torrey Canyon" în dreptul coastei de sud- 
vest a Angliei.

• Dramatica bătălie de pe coasta britanică

• Inventatori... amatori • Consecințele 

eșuării vasului „Torrey Canyon“

Calm 
la Freetown

Situația în capitala Sierei 
Leone cît și în restul țării se 
menține calmă, relatează agen
țiile de presă.

Potrivit agenției France Pres- 
se, nici o explicație nu a fost 
dată pînă în prezent cu privire 
la înlocuirea lui Patrick Genda, 
cu It. col. Andrew Juxon Smith 
în funcția de președinte al Con
siliului național al reformei. 
Această schimbare, adaugă 
A.F.P., nu aduce, de altfel, nici 
un element nou pentru clarifi
carea situației din țară.

„Fluxul negru" — flu
viul vîscos care țîșnește 
din pintecele petrolierului 
rupt în trei a pornit de 
două zile la asaltul plaje
lor de la Cornouaille. 
Incălțați cu cizme din 
cauciuc, înarmați cu căl
dări și stropitori, mii de 
voluntari, în rîndurile că
rora se află numeroase 
femei și copii, împrăștie 
detergenți pe zeci de kilo
metri de nisip înnegrit de 
petrol. Militari, prevăzuți 
cu pompe de mină de 
tipul acelora folosite în 
cursul ultimului război 
mondial, și chiar cu arun
cătoare de flăcări, par Ia 
fel de neputincioși în fața

valului de petrol ce a pă
truns, în unele locuri, la 
citeva zeci de centimetri 
în nisip. „Este ca și cum 
te-ai amuza suflînd contra 
vîntului" — și-a exprimat 
amărăciunea Bill Perry, 
un londonez venit să dea 
ajutor la lupta pentru sal
varea plajelor.

în diverse puncte ale 
țărmului au fost instalate 
plase submarine pentru a 
feri micile porturi de 
pescuit. Avioane cisternă 
sînt gata să intervină, pe 
lingă distrugătoarele, cu- 
rățitoarele de mine, navele 
de pază a coastei și o ar
madă de șalupe ce aruncă 
fără încetare detergenți în

mare. Marți dimineața, pe 
întregul litoral sudic al 
Angliei a fost declarată 
starea de alarmă. Primul 
ministru britanic, Harold 
Wilson, a ordonat incen
dierea zecilor de mii de 
tone de petrol, care se re
varsă continuu din interio
rul petrolierului „Torrey 
Canyon".

Lupta împotriva „flu
xului negru" urmează unui 
adevărat „consiliu de 
război" desfășurat dumi
nică sub conducerea pri
mului ministru britanic, 
Wilson. A fost alcătuit un 
„comandament" din care 
fac parte Arthur Skef- 
fington, ministrul construc
țiilor, Fred Willey, mi
nistru de stat și James 
MacColl, secretar parla
mentar. Operațiunile pe 
mare sint dirijate de Mau
rice Foley, subsecretar Ia 
Ministerul Apărării. La 
acest minister s-a anunțat 
de altfel că în fiecare zi se 
primesc între 75 și 100 de 
propuneri din partea cetă
țenilor de rînd pentru a 
ajuta la cîșligarea bătăliei. 
Acest lucru a determinat 
pe un ziarist londonez să 
conchidă că, in aceste 
zile, „fiecare englez a 
devenit un inventator".

Dar opinia publică a 
început să-și pună și o se
rie de întrebări. Ele se re
feră la faptul dacă gu
vernul a făcut cu adevărat

tot ceea ce îi stătea în pu
teri pentru a împiedica un 
dezastru și la societatea 
sau persoanele care vor 
plăti nota de despăgubiri 
care, ținînd seama de pa
gubele pricinuite, riscă să 
fie foarte ridicată. Intr- 
adevăr, numeroși savanți 
consideră că petrolul aflat 
în mare va provoca moar
tea a sute de mii de pă
sări, dintre care specii ex
trem de rare, unele din 
ele fiind amenințate chiar 
cu dispariția totală. Socie
tatea regală pentru apăra
rea animalelor a adresat 
un apel populației, și în 
special copiilor, să salveze 
păsările amenințate. Sute 
de asemenea păsări sînt 
aduse acum in diferite 
locuri unde sint curățate 
de petrol și li se dă hrană. 
La aceasta se adaugă pri
mejdia existentă pentru 
flora și fauna submarină, 
ca și perspectiva unui „se
zon mort" pentru indus
tria turistică.

Exprimîndu-și nemulțu
mirea pentru felul în care 
au acționat autoritățile, 
ziarul TIMES scrie într-un 
editorial că „guvernul și-a 
asumat rolul de spectator 
neliniștit". Pentru acest 
cotidian, guvernul, chiar 
cu riscul de a comite o 
infracțiune Ia legile mari
time, trebuia să-și asume 
răspunderea și să intervină 
prompt după primul eșec

al tentativei de readucere 
a petrolierului pe linia de 
plutire.

în ce privește cea de a 
doua întrebare, la Londra 
se consideră că ea va pri
lejui o intensă dispută pe 
plan juridic. Petrolierul nu 
a fost declarat în mod ofi
cial drept epavă de pro
prietarii lui sau de socie
tățile de asigurare. Pe de 
altă parte vor trebui sta
bilite responsabilitățile ci
vile ale proprietarilor pen
tru pagubele pricinuite. In 
așteptarea unei reglemen
tări, unii comentatori bri
tanici au început să-și 
pună întrebări asupra mă
surilor ce trebuie luate 
pentru a se împiedica ase
menea dezastre în viitor. 
Ziarul GUARDIAN, pre- 
văzînd apariția de petro
liere gigantice în apele 
europene, propune insti
tuirea unui sistem de navi
gație asemănător aceluia 
folosit pe aeroporturi. 
„Dacă „Torrey Canyon" 
ar fi urmat o rută contro
lată de un centru terestru 
— scrie ziarul — el nu ar 
fi eșuat pe „Reciful celor 
7 stînci". Regulamente spe
ciale și poate chiar instru
mente speciale de naviga
ție vor trebui să. fie puse 
Ia punct pentru a controla 
deplasările navelor atît de 
periculoase ca un petrolier 
încărcat" — conchide GU
ARDIAN.

Atena fără 
afișe electorale

• LA MOSCOVA a fost rati
ficat acordul economic sovieto- 
iugoslav care conține un larg 
program prin care U.R.S.S. va 
contribui la dezvoltarea meta
lurgiei feroase și neferoase, 
energeticii și altor ramuri im
portante ale economiei naționa
le a R.S.F. Iugoslavia.

Uniunea Sovietică va acorda 
Iugoslaviei un credit pentru a- 
chiziționarea de utilaje și do
cumentație tehnică pentru în
treprinderile care se constru
iesc sau se reconstruiesc.

• LOCUINȚA din Al Ittihad 
a ministrului informațiilor și al 
orientării naționale din guver
nul așa-zisei Federații a Ara- 
biei de sud, Abdul Rahman 
Gingirah, a fost atacată luni 
noaptea cu focuri de arme. El 
s-a întors recent de la Londra, 
unde a participat la tratativele 
cu guvernul britanic, în numele 
guvernului federal, asupra vii
torului Arabiei de sud. Acest 
ministru deține și funcția de 
președinte al Partidului Unit 
National, organizație politică 
care nu se opune planurilor 
britanice de a-și perpetua pozi
țiile în Arabia de sud.

• MINISTRUL afacerilor in
terne al Republicii Dominicane, 
Amiana Tio, a anunțat că poli
tia dominicană a arestat pe co
lonelul în retragere Caonabo 
Fernandez, fost șef al poliției, și 
pe Salomon Sanz, fost adminis
trator al hipodromului din San
to Domingo, în legătură cu a- 
tentatul de la 21 martie contra 
generalului Antonio Imbert 
Barreras. Sanz este cunoscut 
ca un prieten intim al familiei 
Trujillo.

între timp, poliția a continuat 
interogatoriile nepotului fostu
lui dictator Rafael Trujillo, Luis 
Ruiz Trujillo, și ale altor doi 
suspecți, Antonio Perez și Kha
lil Hache, arestați la 26 martie.

• LA DAMASC a continuat 
procese 1 autorilor acțiunii an
tistatale de la 8 septembrie 
1066. Procurorul general a cerut 
condamnarea la moarte a 8 
dintre principalii inculpați, în
tre care figurează maiorul Se
lim Hatoum, în prezent refugiat 
la Amman, generalul în retra
gere Fahd El Chaer și Razzaz, 
fost secretar general al partidu
lui BAAS. în conspirația de la 
8 septembrie 1966 sînt implicate 
206 persoane, dintre care 59 sînt 
fugite din țară.

lantică a Franței. Sute de mii 
de turiști din toate colțurile 
Franței și din Europa au inva
dat plajele din Bretania, Nor- 
mandia și alte regiuni, pentru 
a fi martorii acestui eveniment 
neobișnuit.

Pentru prima dată în ulti
mele decenii apele oceanului 
s-au ridicat atît de sus, iar apoi 
s-au îndepărtat atît de mult de 
țărm. Echipe de biologi s-au de
plasat la fața locului pentru a 
studia fauna marină, iar carto
grafii au înregistrat limitele 
îndepărtării maxime a apelor 
de țărm.

• DIFERENȚA nivelului o- 
ceanului în orele de flux și re
flux a fost de aproape 15 metri 
în unele porțiuni din coasta at

• PROCURORUL districtului 
Orleans, Jim Garrison, care con

duce ancheta în legătură cu 
existența unui complot pentru 
asasinarea președintelui Ke
nnedy, a lansat luni un mandat 
de arestare împotriva unei fe
mei, Lilly McMaines, conside
rată drept „un martor impor
tant". D-na McMaines, care a 
locuit la New Orleans, trăiește 
în prezent la Omaha (Nebras
ka). Ea fusese prietena lui Pe
rry Russo, principalul martor 
al acuzării, care a declarat că 
Lilly McMaines, pe atunci d-ra 
Sandra Moffet, l-a însoțit în lo
cuința lui David Ferrie, pilotul 
de avion găsit mort în împreju
rări misterioase, și a asistat Ia 
reuniunea în cursul căreia s-a 
pus la cale asasinarea președin
telui Kennedy.

• DUPĂ cum informează a- 
genția France Presse, docherii 
din ponturile italiene participă, 
incepînd’ de marți dimineața, la 
o grevă națională de 48 de ore. 
Acțiunea grevistă a fost hotă- 
rîtă de toate sindicatele care 
cer majorarea salariilor și îm
bunătățirea condițiilor de mun
că. După părerea agenției, a- 
ceastă grevă riscă, printre alte
le, să facă greutăți la înapoiere 
turiștilor care se află în Sardi
nia Și Sicilia.

Robert Kennedy 
nu candidează 

pentru Casa Albă
Senatorul Robert Kenne

dy a anunțat că nu dorește 
să devină candidat al Par
tidului democrat împotri
va președintelui Johnson 
la alegerile prezidențiale 
din 1968.

Robert Kennedy a cerut ca nu
mele său să fie șters de pe toate 
listele care sînt pregătite tn pre
zent în vederea alegerilor, îndeo
sebi în statele Oregon și Nebras
ka. Potrivit legilor în vigoare în 
aceste două state, un nume poate 
fi șters de pe listă numai în ca
zul în care cel interesat declară 
sub jurămînt că refuză să can
dideze.

menea sciziune, care ar fi pu
tut aduce prejudicii Partidului 
democrat la viitoarele alegeri, 
senatorul Kennedy a anunțat fă
ră echivoc că nu va deveni can
didat al partidului împotriva lui 
Johnson.

Fără îndoială, subliniază agen
ția France Presse, Robert Kenne
dy se rezervă pentru alegerile 
prezidențiale din 1972, cînd pre
ședintele Johnson nu va mai pu
tea candida.

Tratament

înfruntarea electorală 
n-a descins încă în stradă. 
Orașul este absorbit de gri
jile lui obișnuite, copleșit 
de febrilitatea existenței. 
Panourile de afișaj ișu-ți 
trădează apropierea întîl- 
nirii cu urnele : dialogul 
partidelor politice cu ce
tățeanul prin intermediul 
afișelor cu litere țipătoare 
aparține viitorului. Deo
camdată, acolo unde în to
iul bătăliei pentru voturi 
vor putea fi văzute che
mări solicitând bunăvoin
ța alegătorului, se mai lă- 
făie, într-o învălmășeală 
policromă, tipărituri tribu
tare erotismului, care îl 
invită pe trecător în sălile 
de spectacole. Cînd pînza 
nopții învăluie Atena, pe 
catargele clădirilor se de
clanșează goana zănatecă 
a reclamelor multicolore. 
Dar printre monotonele în
demnuri așternute pe ce
rul ce pare incendiat, de a 
fuma țigări „Papastratos", 
de a folosi miraculoasa 
pastă de dinți „Signal" 
sau de a zbura cu avioa
nele companiei „Olympic" 
nu s-a strecurat, pînă în 
începutul acestui martie, 
nici un semn al alegerilor 
care se apropie. Doar tit
lurile ziarelor care împo
dobesc chioșcurile, înșirate 
pe bulevardele centrale ca 
niște santinele în neobosită 
veghe, evocă frămîntările 
politice. Iar în zilele din 
urmă ale șederii noastre la 
Atena, alături de cartona
șele lăcuite pe care este re
produsă, fără virtuți de 
sensibilitate, stânca Acropo
lei cu minunile ei de 
marmură, și-au făcut apa
riția fotografiile liderilor 
politici (ae formatul unei 
cărți poștale, tipărite sobru 
în alb-negru).

Totuși, dincolo de ab
sența unor semne vizibile 
de ordin publicitar, mo
mentul electoral preocupă 
pe omul simplu. Intr-una 
din seri, întâmplarea ne-a 
condus în apropierea unei 
cunoscute săli de teatru — 
Kentrikon. Actorii au pă
răsit pentru o seară scena. 
Locul lor îl luaseră frun
tași ai partidului E R E. 
care au chemat tineretul 
atenian la o întrunire. Vor
bea Cannelopoulos, cuvin- 
tarea lui putând fi asculta
tă, grație megafoanelor, și 
pe străzile din jurul tea
trului ce schițează o pia
ță de dimensiuni reduse. 
Polițiști în uniformă îm- 
pînzeau trotuarele. Gru
puri de tineri scandau lo
zinci, agitau pancarte. La 
cîțiva metri distanță, ig- 
norînd expunerea liderului 
dreptei, tineri discutau în 
contradictoriu. Frazele se 
intretăiau nervoase, repro
șurile erau azvîrlite ca o 
minge într-un spectaculos 
meci de volei. Din ava
lanșa de cuvinte se distin
gea insistenta repetare a 
„Aspidei". Procesul care 
invadase paginile ziarelor, 
după actul desfășurat cu 
ușile închise, a introdus
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un element de tensiune fn 
viața politică, dreapta fiind 
acuzată de importante sec
toare ale opiniei publice 
că încearcă să împiedice o 
normalizare și că intențio
nează să pregătească tere
nul unei noi fraude elec
torale. O întâlnire cu secre
tarul general al organiza
ției de tineret a partidului 
E.R.E., domnul Karatza, 
ne-a îngăduit să cunoaș
tem din sursă directă 
punctul de vedere al drep
tei. Organizația își are se
diul central într-o clădire 
veche, lingă poarta simbo
lică a cartierului Plaka. In 
birouri, tineri gălăgioși în
trețineau o atmosferă care 
amintea sala de așteptare 
a unei gări. Cabinetul se
cretarului general era or
nat cu un uriaș portret al 
lui Karamanlis, ex-premie- 
rul obligat să se resemne
ze cu un exil temporar.

Domnul Karatza ne-a 
vorbit despre năzuința 
E.R.E.N. către „o viață 
politică normală care să 
asigure buna colaborare a 
partidelor care acționează 
în limitele regimului nos
tru liber, democratic". In
terlocutorul nostru a vădit 
înclinație spre formulările 
de ordin general: el s-a 
referit în mai multe rîn- 
duri la idealurile de liber
tate și democrație. Am re
ținut termenii „moderați" 
folosiți (asemănători ca to
nalitate cu cei ai lui Can
nelopoulos), dorința — os
tentativă — de a marca se
pararea de etapa Karaman
lis. Subliniind rolul încre
dințat organizației sale în 
bătălia electorală, domnul 
Karatza a accentuat asu
pra responsabilităților pu
blice ale generației tinere 
și a încheiat exprimîndu-și 
convingerea că E.R.E. va 
obține o majoritate con
fortabilă în viitorul parla
ment.

O zi mai târziu ne a- 
flam in biroul secretarului 
general al organizației de 
tineret a Uniunii de cen
tru, domnul Nicolaidis. 
Domnia sa ne-a vorbit des
pre tendința spre o schim
bare radicală care se ma
nifestă în rîndurile tinere
tului, afirmînd că „propă
șirea națională nu poate fi 
realizată în limitele politi
cii antipopulare pe care 
guvernele dreptei au pro
movat-o" (ne vom referi 
la opiniile sale și ale al
tor fruntași publici în 
legătură cu probleme 
concrete privind tinere
tul în cadrul altui repor
taj). Domnul Nicolaidis a 
vădit optimism în ceea c» 
privește perspectivele elec
torale ale Uniunii de cen
tru. Secretarul general al 
E.D.l.N. și colaboratorii 
săi din conducerea organi
zației au întreprins un 
sondaj al alegătorilor. Da
tele centralizate pe un 
grafic acordă dreptei 32~ 
34 la sută din sufragii, 
stângii (E.D.A.) 14 la sută 
iar restul (în jurul a 50 
la sută) centrului. Micile

grupări politice, potrivit a- 
cestui pronostic, vor întru
ni un număr neînsemnat 
de voturi. Rămîne de vă
zut în ce măsură calculul 
hîrtiei î;i va găsi confir
mare la urne. Conducerea 
E.D.l.N. proiectează în 
săptămînile viitoare un 
nou și amplu sondaj de o- 
pinie publică.

In birourile situate tn 
apropiere de piața Omonia, 
inima Atenei, am stat de 
vorbă cu domnul Trikas, 
secretar general al organi
zației de tineret „Lambra- 
kis" a partidului E. D. A 
Doar cu citeva ore înainte 
îji încheiase lucrările cea 
de-a 5-a sesiune a Consi
liului Central al organiza
ției. Din relatările domnu
lui Trikas am reținut că 
participanții la sesiune au 
pus în centrul preocupări
lor lor problema luptei 
pentru normalizarea vieții 
politice, pentru o reală de
mocrație. In rîndurile ti
neretului din Grecia — 
sublinia interlocutorul no
stru — se dezvoltă ideea 
acțiunii democratice, se 
lărgește baza de masă • 
acelor forțe care se pro
nunță consecvent pentru 
profunde prefaceri care să 
țină seama de cerințele 
populare. Generației tinere 
a anului 1967 îi este străin 
apolitismul, categorii im
portante ale tineretului 
participă la luptele politi
ce, au o poziție activă în 
problemele esențiale. Fe
nomenul acesta — spunea 
domnul Trikas — are o 
importanță care depășește 
cadrul actualei confruntări 
electorale.

Explozii au tulburat li
niștea Atenei. Primele 
două au fost trecute în 
contul carnavalului de 
primăvară care cu măștile 
și trompetele sale stăpînes- 
te strada nocturnă. Urmă
toarele au pus autoritățile 
pe ginduri. Exploziile în 
serie puteau fi mai mult 
decît opera unor petrecă
reți neinspirați. In unele 
cercuri politice s-au făcut 
aluzii la posibilitatea ca 
aceste explozii să repre
zinte preludiul unei ten
tative de a impune „o so
luție anti-constituțională", 
eventual de a împiedica 
alegerile din mai printr-o 
tensiune artificial întreți
nută. Andreas Papandreu 
a avertizat asupra posibili
tății ca dreapta să recurgă 
la o formulă „de forță" 
pentru a zădărnici expri
marea liberă a voinței ale
gătorilor. Dreapta, firește, 
a replicat violent la aceste 
acuzații.

Afișele electorale n-au 
ieșit din rotative. Orașul 
pare o scenă pe care se 
joacă mereu același spec
tacol. Bătălia electorală își 
croiește, însă, drum către 
stradă. Zilele călduroase 
aduc o creștere sensibilă 
a temperaturii politice.

EUGENIU OBREA

Atena, martie 1967.
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In Aden, atmosfera se men
ține încordată. In fotogra
fie : Arestări pe străzile o- 

rașului Aden

pentru...
Senatorul Kennedy a declarat 

de repetate ori în ultima vreme 
că va sprijini realegerea președin
telui Johnson și a vicepreședin
telui Humphrey. Totuși, decla
rațiile sale politice, îndeosebi re
centul său discurs în Senat prin 
care a criticat politica președin
telui Johnson în Vietnam și a 
cerut o suspendare a bombarda
mentelor împotriva R. D. Viet
nam, au ridicat într-atît popu
laritatea sa, îneît în mai multe 
state — New York, Oregon, Ne
braska, New Hampshire — s-au 
format comitete pentru a favo
riza candidatura sa la președinție.

Aceste inițiative l-au pus, pe 
cît se pare, într-o situație difi
cilă pe Robert Kennedy, întrucît 
republicanii, exploatînd situația, 
au început să vorbească de 
o sciziune în Partidul demo
crat. Pentru a nu permite o ase-

monumente
Climatul cald și 

secetos al Egiptului 
a făcut ca monu
mente milenare să 
se păstreze într-o 
stare perfectă. Nu 
același lucru se în- 
tîmplă însă cu mo
numentele Europei. 
Statuile Veneției se 
degradează sub e- 
fectul ploilor și al 
gazelor de eșapa
ment. Forumul Ro
mei suferă rigorile 
unor ierni mai as
pre. Catedralele din 
Strassbourg sau Pa
ris. Turnul din Pisa, 
monumentele Flo
renței cunosc la rîn- 
dul lor aspecte mai 
mult sau mai puțin

grave ale efectelor 
climei sau poluării 
aerului.

Pentru protejarea 
monumentelor de 
piatră create de ge
niul uman, s-au în
treprins vaste cerce
tări. Rezultatele cele 
mai bune se pare că 
le-a obținut un chi
mist american. Dr. 
Seymann Z. Lewin, 
de la Centrul de 
conservare a monu
mentelor din S.U.A. 
Remediul preconizat 
de dr. Lewin con
stă în badijonarea 
monumentelor cu o 
soluție conținînd 
uree și ioni de ba
riu. Pietrele badijo-

nate experimental 
cu această soluție 
cunosc un proces de 
recristalizare a gra
nulelor de calcit 
care le ajută să re
ziste mai bine la a- 
tacul agenților coro- 
zivi externi.

S-au efectuat ex
periențe cu rezultate 
atît de bune, incit 
faptul a dat de gîn- 
dit și specialiștilor 
din alte domenii. 
Printre aceștia — și 
stomatologii, care 
acum încearcă să a- 
plice Ia dînți metoda 
de protecție preconi
zată pentru apărarea 
sculpturilor.

Ocolul pămîntului 

pe... bicicletă

Vn tânăr student mexi
can, Gerardo Alvarez, de 
24 de ani, a hotărît să 
facă „ocolul lumii", călă
torind pe bicicletă. El a pă
răsit Mexicul la 16 august 
1965 fi după ce a străbă
tut 46 de țări din Europa 
și Asia de sud-est, a sosit 
luni în Algeria, venind de 
la Tunis. Viitoarea sa eta
pă va fi Marocul, unde in
tenționează să se îmbarce 
pentru America Latină fi 
să sosească la Mexico ve
nind din sudul continentu
lui, la începutul lunii de
cembrie.

Alvarez călătorește fără 
bani. „Mă bazez — a 
spus el — pe sprijinul per
soanelor ospitaliere. Nu-mi 
trebuie decît ceva imbră- 
cămine și hrană..."

R. P. UNGARA. — Noi construcții în apropierea orașului Debrccln

Stare de urgență 
in sud estul Boliviei

Guvernul bolivian a decretat 
starea de urgență în sud-estul 
țării ca urmare a intensificării 
acțiunilor detașamentelor de 
partizani. Hotărîrea a fost luată 
în urma unei ședințe extraordi
nare a guvernului prezidată de 
președintele Rene Barrientos. Pre
ședintele a declarat că aviația 
a efectuat bombardamente cu 
napalm în zonele unde se presu
pune că se găsesc partizanii, 
după ce o unitate a trupelor 
guvernamentale a căzut într-o 
ambuscadă și a suferit pierderi.

în cadrul unei conferințe de 
presă ținută duminică seara, pre
ședintele Barrientos declarase că 
zece militari bolivieni și 15 parti
zani au fost uciși în cursul unei 
lupte ce a avut loc într-o regiune 
din interiorul țării. Potrivit agen
ției Reuter, această declarație 
este prima recunoaștere oficială 
din partea guvernului Boliviei 
privind activitatea detașamentelor 
de partizani în această țară.
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