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Ascensiunea 
meseriilor

• Cine a înnobilat meseria de tra
sator l o De la șipcă la microscop
• Pro și contra proiectanților

Întrecerea în cinstea
CONGRESULUI PARTIDULUI

Oameni 
care o iau 
înaintea 
timpului

• Sondorii s-au an

gajat : 4 km și 

jumătate foraje 

peste plan

• Turle în cîmpie

• la calitate: 

calificativul 

„foarte bine"

B Prin telefon de la trimisul nostru ION MÂRGINEANU

Deodata, la liziera pădurii, privirile în- 
tilnesc trunchiul de argint al unei sonde 
4-LD. Care dintre oamenii de pe platfor
mă este brigadierul Vasile Dumbravă ? 
Trebuie să aștept terminarea operafiei. 
Răsfoiesc într-o cabină din preajmă „jur
nalul de bord al brigăzii". La miezul nop
ții sapa cu role se afla la 1 900 m. 
La ceasurile 4 ale după-amiezii, son
dorii lui Petre Prujoiu, pe care îi văd 
prin geamlîcul cabinei în plină activitate, 
au pătruns și mai departe prin rocă, a- 
jungînd la 1 954 m. Directorul întreprin
derii de foraj Craiova, inginerul Leonf’n 
Măciucă, și el de fafă, remarca : „Pla
nul pentru ziua de az* este de 20 m. 
Băieții au realizat mai mult decîl dublu*.

într-un' tîrziu apare și brigadierul. Se 
scuza Forarea se face acum într-un strat 
mai dificil și a fost nevoie să fie 
lingă oameni, la pompe, - la motoare. 
Pentru atingerea obiectivului ce și l-a 
propus brigada, ca în cinstea Congresu
lui ’sa scurteze termenul de foraj în con
dițiile unei înalte calități, se cere chn 
partea tuturor efort și o organiza-e pre
cisă ca ceasornicul.

— Aseară am raportat telefonic depă
șirea planului cu 16 m. Astăzi însă...

— Am citit în raportul de foraj al son
dei, îl întrerupe directorul. „Afganule". 
(lui Dumbravă 5 s-a încetățenit porecla 
de cînd a fost în Afganistan).

— în cinstea Congresului atingem a- 
dîncimea de 2 500 m mai devreme cu 
15 zile.

— $i economiile ?
— 300 C00, cum am spus.
Rezultatele de astăzi, ca- și cele din 

zilele trecute, dau tărie vorbelor.
De la unul din mecanici aflasem cu 

puțin timp înainte că brigadierul și-a 
petrecut noaptea pe platformă lînga 
sondorii lui Prujoiu, bătut de vînt și 
ploaie și că, după ce a ațipit puțin în 
zori, a venit acum și la celălalt schimb. 
Aducem vorba despre tovarășii din bri
gadă. Dumbravă se încălzește. Despre 
sondori, el ne spune că sîni destoinici, 
că mecanicii se ajută între ei, că în 
general nu există om în brigadă care să 
nu muncească cu spor. Dă cîteva nume :

Constantin Diaconescu, Ion Vlad, Vasile 
Gagiu, Emil Matei.

— l-am amintit numai pe aceștia pen
tru că mi-au venit mai întîi în minte. 
Opt din membrii brigăzii au primit in
signa de fruntaș pentru succesele dobîn- 
dile în întrecerea socialistă.

La plecare arunc din nou o privire 
spre silueta zveltă a 4-L.D.-ului. Sub 
scăpărarea unui fulger mi-am închipuit 
ca văd reflexele aurii ale medaliei ob
ținute de această instalație românească 
la Tîrgul internațional de la Leipzig. 
Aurul este înnobilai și prin munca și suc
cesele oamenilor de la sonda 30.

La marginea drumului stă la vedere un 
panou : „Montajul de calitate asigură să
parea rapidă și în bune condiții a son
delor". Tocmai coborîse din turla sondei 
un bărbat înalț, cu casca metalică pusă 
pe o sprinceană. Mihai Dumitru este șe
ful brigăzii de montori. Brigadierul este 
necăjit. Oamenii săi sîni uzi, mașinile 
cu utilaje ajung greu.

— O părticică din angajamentul nos
tru pentru Congres este terminarea mon
tării acestei sonde cu 5 zile înainte de 
termen. Ne cam ține în loc vremea, dar 
cuvîntul e cuvînt. îl întreb și despre 
celelalte angajamente. Răspunde :

— Pînă la 19 iulie ne-am propus să 
montăm încă' 4 instalații L.D. și să de
montăm alte 3 care termină forajul, iar 
la calitate să luăm calificativul ,,foarte 
bine".

Ieșim pe platforma. Brigadierul ne 
arată cînd pe unul, cînd pe altul.

— Cel de pe scară este Luca Chiaru. 
Dincolo, pe turlă, Constantin Frățiloiu. 
Băieți de nădejde. Să știți că aici ne-au 
dat o mînă de ajutor și sondorii lui Ion 
Popescu.

Ion Popescu și oamenii săi sînt vestiți 
pe toate șantierele. De trei ani steagul 
de brigadă fruntașă pe întreprindere este 
mereu la ei și au de gînd să-l păstreze.

Aici, la sonda aflata la marginea 
satului, brigadierul și oamenii săi au ve
nit de puține zile, aducînd cu ei o zestre 
bogată : 2 400 m forați de la începutul 
anului și 700 000 lei economii.

(Continuare în pag. III-a)

Dupd-amiaza timișoreană
Foto : M. Andrccscu

La sonda nr. 30, maistrul Vasile Dumbrava urmărește împreună cu alți 
sondori manevrarea garniturii de foraj

ÎN CULISELE

COLETĂRIEI

RAPIDE
Control după metoda 
„te văd, te văd“...

Stația „16 Februarie" din Capitală 
concentrează un mare procentaj 
din traficul transporturilor de cole
tărie al tării. Asiști aici la o activi
tate impresionantă ; electrocarele 
circulă necontenit pe rampe, prin 
mîinile manipulanților trec zilnic 
peste 35 000 de colete, pornesc tre
nuri pline, sosesc trenuri pline... 
Privim cum se' încarcă trenul 1501. 
Multe din mărfurile transportate în 
vagoane sînt adăpostite în conteine
re speciale, care oferă produselor 
condiții ideale de voiaj. Altele sînt 
ambalate în lăzi care poartă inscrip
ția : „Atenție ! Fragil !“ înăuntru 
se află obiecte gingașe, care cer o 
manipulare atentă, plină de grijă. 
Majoritatea lucrătorilor își fac da
toria cu simt de răspundere. Negli
jența își spune însă și ea cuvîntul.

Cu cîțiva ani în urmă cînd autorul 
acestui reportaj se afla la Șantierul na
val Galați, dar nu ca reporter, a asistat 
la următoarea discuție între un nou an
gajat și șeful serviciului ,,Personal".

— Ce meserie cunoști ?
— Sînt ajusfor, categoria a patra.
— Bine, te angajăm la ajustaj.
— Aș vrea să lucrez la trasaj.
Șeful serviciului „Personal" l-a privît 

pe tînăr puțin cam de sus, cumva mi
rat, daca nu chiar ironic :

— Studii ?
— Școala profesională.
— N-ajunge. îți trebuie școala me

die.
— O sa învăț. Mă înscriu la seral.
— înscrie-fe, învață. După aceea vii 

să stăm de vorbă !

★

Să traversăm timpul, să venim 
mai încoace, lată-ne la consfătuirea 
inițiată de comitetul U.T.M. „Să ne iu
bim profesia aleasă I". Un tînăr lăcătuș 
spune că lui îi place meseria, a învă
țat-o de la taică-su, care e fot lăcătuș, 
aici, pe șantier, dar că inițial a vrut să 
se facă dansator.

— De ce nu te-ai făcut dansator ? a 
insistat cineva.

Tînărul surîde mucalit :
— Tata — zice — are o vorbă : me

seria e brățară de aur I
A învățat deci lăcătușeria, așa a vrut 

și taica-su, iar acum nu-i pare rău, n-are 
de ce să se plîngă, e o meserie fru
moasă. Aur.

— Depinde I a intervenit altul. De
pinde de aur. Meseria mea are mai 
multe carate.

Cel care aruncase carafele în discu
ție era un trasator. Imediat au apărut 
cîteva mîini ridicate. Consfătuirea care 
pînă atunci amenințase să se desfășoare 
liniștit, a’ început să se agite, să fiarbă.

— Cine a înnobilat cu carate mai 
multe meseria de trasator? a întrebat, 
de la masa prezidiului, un inginer.

— Noi am înnobilaf-o I Industria 
noastră socialistă a înălțat-o pe o treaptă 
superioară.

★

Argumentele maistrului Aurel Dinu 
sînt categorice. Un trasator de înaltă 
calificare — susține el — trebuie nea
părat să fie absolvent de școală medie, 
să cunoască geometrie descriptivă, des
fășurările de corpuri, algebra. Primii 
care iau contact cu nava sînt ei, mun
citorii de la trasaj.

Aurel Dinu mă invită pe planșetă. A 
primit o schiță a cargoului de 10 000 
de tone, se pregătește să croiască șa

bloanele. Desenul e complicat, migălos, 
cere multă atenție. Dinu l-a „citit" de 
cîteva ori, a memorat fiecare linie, fie
care unghi. S-a lungit pe planșetă cu 
rigla și creionul în mînă și a început 
să deseneze, să „desfacă" schița în tri
unghiuri și patrulatere. Pentru noi nava 
este o construcție unitară, un corp în 
spațiu. Aceeași navă este văzuta de 
Dinu ca o sumă de desene geometrice 
îmbinate ingenios. El realizează eleganța 
vasului mîcșorînd unghiuri, adîncind o 
curbă, eliminînd niște centimetri. Une
ori, în timpul lucrului, trasatorii rămîn 
minute în șir cu ochii ațintiți pe fereas
tră. Se odihnesc ? Visează ? Nu. Ei com
pun mintal schițe, caută simetrii, armo
nizează liniile. Planșa de atelier este în
locuită cu alte ecrane, în luciul Dunării, 
cu cerul... Cineva spunea că trasatorii 
sînt înzestrați cu o imaginație bogată ; 
munca lor atinge cumva arhitectura.

Și totuși...
★

Și totuși frasajul clasic, așa cum l-am 
descris pînă aici, e pe cale de dispa
riție. Această meserie aleasă, subtilă și 
imaginativă, își trăiește ultimele cea
suri de glorie. O amenință din ce în 
ce mai îndîrjit un turn imens, ridicat 
în imediata vecinătate a halei de con
strucție, mai înalt decîl cea mai înaltă 
macara de pe șantier, înzestrat cu un 
modern aparat de proiecție de tip 
Roentgen. Secolul , nostru trepidant își 
face datoria fără menajamente și sen
timentalism.

Deocamdată frasajul optic (proaspă
tul înlocuitor al trasajului clasic) se află 
în faza de experiment. Dar primele re
zultate sînt mai mult decît îmbucură
toare. Ceea ce înseamnă că albia ve
chii meserii va fi repede dragată, iar 
în locul ei va apărea marea... Schimba
rea unor meserii tradiționale cu altele 
noi, moderne nu este o noutate la șan
tierul naval gălățean. Cu ani în urmă 
nituitorii au trebuit să se recalifice, să 
devină sudori. Și atunci, ca și acum, 
revoluționarea tehnică a produs entu
ziasm, rezerve, melancolii. Dacă Victor 
Suzan, să zicem, a acceptat imediat să 
se specializeze în frasajul optic, lui Pe- 
trică Efimov îi vine deocamdată greu 
să se despartă de ruletă și șabloane, 
deși recunoaște superioritatea tehnică a 
noii metode. Inginerul Gheorghe Man- 
du, șeful secției de trasaj optic, mi-a 
povestit următoarea înfîmplare : „La ve
rificarea primelor ,, negative, în hala de 
construcții s-au adunat toți trasatorii.

Manole AUNEANU

(Continuare în pag. III-a)

La uzinele „Elecfroputere"

A început construcția unei fabrici 
de aparataj de înaltă tensiune

La uzinele „Eleclro- 
pulere" din Craiova a 
început construcția li
nei Fabrici de aparataj 
oentru înaltă tensiune. 
Aici se vor produce în- 
treruptoarc de la 6 pînă 
la 200 kilovolti, sepa
ratoare, transformatoa
re pentru măsurarea 
tensiunii și intensității 
curentului electric și

alte produse electro 
tehnice. Operațiile de 
impregnare în rășini 
sintetice a aparalaje- 
lor, galvanizarea, mon
tajul și transportul pro
duselor vor fi mecani
zate sau automatizate. 
Pentru controlul calită
ții produselor este in 
curs de construcție o

platformă complexă de 
încercări. Pînă acum au 
fost turnate fundațiile, 
s-au înălțat . pilonii 
halelor industriale, iar 
în prezent se lu
crează Ia montarea fer
melor metalice, ele
mentelor de acoperiș 
și utilajului greu.

(Agerpres)
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Corespondența

din Paris

Enescu
Sala Gaveau din Paris găz

duiește de cîteva zile o ex
poziție închinată memoriei 
lui George Enescu cu prile
jul împlinirii a 10 ani de la 
moartea sa. Fotografiile pre
zentate evocă anii de studiu 
ai marelui muzician în țară 
și la Paris, primele sale 
concerte la Ateneul ro
mân, apoi în străinătate, fi
gurile unor compozitori țM 
interpreți celebri, prieteni 
de-ai săi — Ravel, Casals. 
Sînt expuse partituri cu ad- 
notații din rapsodiile și so
natele lui Enescu, monumen
talul „Oedip", aspecte de la 
ultimul festival internațional 
care-i poartă numele.

Un interes deosebit pre
zintă clouă hărți pe care sînt 
însemnate orașele României 
unde a concertat Enescu, 
precum și o hartă a globului 
mareînd capitalele și centre
le importante unde a răspin- 
dit vraja muzicii sale. „Arta
— spunea George Enescu, și 

aceste cuvinte te întâmpină 
pe un panou — nu poate 
prospera în ură și nici în o- 
presiune. Inima umană nu 
se poate deschide decît în 
pace".

Am întâlnit aci foști prie
teni de-ai lui Enescu sau 
foști elevi, precum și nume
roși admiratori cărora le-a 
rămas adine întipărită în 
memorie puternica lui perso
nalitate. Dl. Jean Basdevant, 
directorul general al aface
rilor culturale din Ministerul 
de Externe, care a inaugu
rat expoziția, ne-a evocat 
impresiile sale despre con
certele lui Enescu.

„Enescu — spunea dl. Bas
devant, făcînd elogiul operei 
lui cu prilejul inaugurării ex
poziției— a fost întotdeauna 
o legătură între țările noastre 
de-a lungul existenței sale: 
a concertat adesea în Fran
ța, a trăit multi ani în țara 
noastră, unde a avut rnulți 
prieteni. Sper că această ma
nifestare, evocînd relațiile 
tradiționale de prietenie și 
colaborare culturală franco- 
română, va fi o etapă, in dez
voltarea relațiilor noastre 
culturale".

..L-am auzit pe Enescu 
pentru prima oară în anul 
1906 : apoi l-am auzit adesea 
concertând, iar ultima dată 
l-am întâlnit cu un an înain
te de a muri — mi-a. decla
rat dl. Marc Pincherle. pre
ședintele de onoare al Socie
tății Franceze de Muzicolo
gie și președintele Academiei 
..Charles Cros" din Paris. 
L-am admirat ca om și 
păstrez mereu în inimă a- 
mintirea geniului său muzi
cal. Avea un mod genial de 
a o concepe și de a o simți, 
era o adevărată enciclopedie 
vie a muzicii".

,,Sînț foarte mișcat de a- 
ceastă. expoziție, căci l-am 
cunoscut bine pe Enescu din 
familie, în Olanda. Mama 
mea a fost eleva lui Enescu
— ne-a spus dl. Goldbeck, 
muzician, șef de orchestră 
olandez. L-am auzit apoi 
concertând în Anglia. Franța 
și în alte țări. Era o perso
nalitate strălucitoare, uni
versalitatea lui rămâne un 
fapt incontestabil".

Alexandru GHEORGHIU

TELEGRAME
Cu prilejul zilei naționale a Sierrei Leone, președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Populare Române, Ion Gheorghe Maurer, a tri
mis primului ministru al Sierrei Leone, Albert Margai, o telegramă de 
felicitare.

în răspunsul său, șeful guvernului Sierrei Leone a transmis mulțu
miri pentru felicitările adresate.

Acum cîteva zile am însoțit în lunga sa călătorie trenul rapid de 
coletărie nr. 1501. Plecat din București în zori el a sosit la Timișoara 
în miez de noapte, cu peste 60 de minute întârziere și după un drum 
de 20 de ore. In interiorul vagoanelor se găseau mii de lăzi, conteinere 
și pachete, aparataj electronic și medical, obiecte metalice, aparate de 
radio, televizoare, bunuri de uz gospodăresc, produse textile și de în
călțăminte, colete particulare — într-un cuvînt, sumedenie de obiecte 
de tot felul, pornite spre sute de destinatari.

In stațiile principale trenul a oprit timp îndestulător pentru ca să 
avem posibilitatea de a cunoaște mai îndeaproape anumite aspecte ale 
traficului feroviar. Trebuie, de altfel, să ne exprimăm întreaga recu
noștință față de organele C.F.R., care nu ne-au întrebat nici de nume, 
nici de sănătate, lăsîndu-ne să circulăm unde și cum am dorit: peste 
linii („Trecerea pestț linii interzisă") și printre vagoane ; ne-am plim
bat în voie pe rampe și am pătruns printre stivele din magazii („In
trarea persoanelor străine strict oprită"). In sfîrșrt, nicăieri n-am fost 
stânjeniți de nimeni și de nimic.

La întoarcere am vizitat mai mulți șefi de stații și alți funcționari 
C.F.R. Constatările făcute în timpul călătoriei noastre au clarificat 
cîteva probleme. Totuși, rămîn multe întrebări la care așteptăm răs
puns din partea Direcției generale a căilor ferate, precum și a altor 
foruri vizate.

• Douăzeci de ore incognito • Ce prevestește 
poziția paharului • Vagonul rătăcitor e Des
tinații fără... destinatari e Mai mult sp’rit de 
răspundere în toate verigile transportului

O ladă se rostogolește și cade pe 
beton ; se aude un zornăit surd, 
iar paharul desenat, care arată 
în ce poziție trebuie menținut a- 
cest colet fragil, indică' și el. 
destul de precis, ce s-a petre
cut înăuntru. Lucrătorul nea
tent privește în jur ca să vadă de nu 
l-a zărit cineva, face cu ochiul ma
gazinerului, care urmărește absent 
manipularea mărfurilor, și așază, de 
data aceasta cu grijă excesivă, dar 
inutilă, lada în vagon...

—- Cum, ați constatat așa ceva la 
noi ? — se miră neîncrezător tov. Ni- 
colae Grecu, șeful stației.

— Vreți să ne spuneți cum contro

lați respectarea regulilor de manipu
lare a mărfurilor fragile ?

— Fiecare tovarăș din conducerea 
stației are o dată pe zi program de 
control prin magazii.

— Nu sînt insuficiente aceste 
„curse" prin imensul labirint de ma
gazii și rampe ?

— Nu sînt — surîde șeful stației, 
fiindcă oamenii nu știu cînd apărem 
noi. Și neștiind, deci așteptîndu-ne 
să „picăm" în orice clipă, își fac da
toria cu conștiinciozitate.

Conducerea stației — care, de alt
fel, a luat unele măsuri eficiente 
pentru bunul mers al activității com
plexe din magazii — trebuie să știe

că prin sistemul „te văd, te văd" nu 
se poate asigura desfășurarea corec
tă a manipulării coletelor. Și lada, 
care pornește spre Timișoara, va 
sosi la destinație cu cioburi nu cu 
pahare.

— Cei care provoacă stricăciuni 
plătesc valoarea produselor — ni se 
relatează. Așa că n-au interesul...

Intr-adevăr, n-au interesul... dacă 
sînt observați.

Este adevărat, de multe ori nici 
expeditorii nu asigură produselor un 
ambalaj corespunzător. De acest lu
cru ne-am . putut. convinge în dife
rite momente ale călătoriei noastre. 
La magazia stației Tr. Severin am fost 
martorii unui dialog semnificativ :

— Pînă cînd să vă rugăm să am
balați coletele reglementar ?

Cel întrebat era delegatul fabricii 
de produse zaharoase „Cerna" din 
localitate.

Vasile TINCU 
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. Il-a)

țgrlob
oare

Stabilirea
relațiilor diplomatice 
intre R. F. G. și Izrael

S-a anunțat oficial că R.F.G. a sta
bilit relații diplomatice cu Izraelul. 
In semn de protest, guvernele 
R.A.U., Siriei, Arabiei Saudite, Ira
kului și Libanului au hotărît rupe
rea relațiilor diplomatice cu Bonn-ul. 
(Amănunte în pag. IV-a).

• UN NOU ÎMPRUMUT DE 1 400 
MILIOANE DE DOLARI a fost con
tractat de Anglia Ia Fondul mone
tar internațional. (Amănunte în 
pag. IV-a).

• NAVE DE RĂZBOI, apartinînd 
țărilor parlicipante la pactul S.E.A.T.O, 
au început la 12 mai manevre mili
tare intr-o zonă situată în Marea 
Chinei de sud Agenția U.P.I. rela
tează că la aceste manevre participă 
34 de nave. 130 de avioane și aproxi
mativ 15 000 de oameni. Aceeași

? agenție a făcut cunoscut că „Franța 
j și Pakistanul boicotează manevrele".

Ciocniri între 
studenți și polifie

La Seul au avut loc ciocniri între 
studenti și poliție. Miercuri dimi
neața, peste 1 000 de studenți de la 
Școala superioară din orașul Mokpo 
(provincia Cholla) au organizat o 
demonstrație împotriva tratativelor 
în vederea stabilirii de relații di
plomatice japono-sud-coreene. Poli
ția i-a atacat cu brutalitate pe de
monstranți. 700 de studenți, printre 
care numeroși răniți, au fost arestați.
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PREGĂTIRI PENTRU
Admiterea 
la școlile 
tehnice 
de maiștri

POȘTA REDACȚIEI
Ion Apetri, Iueu ■ Răspunzitid scrisorii ce rte-ali 

adresat-o vă informăm că înscrierea candidat Hor la 
concursul de admitere la școlile tehnice de maiștri 
se tace pe baza recomandării intreprindet ii, tinin- 
du-se seama de necesarul de maiștri, pentru anii 
următori. Candidata trebuie să fie absolvenți ui 
școlilor p/otesionale in specialitatea pentru care 
sini propuși, să fie incadiati ca muncitori in ulti
ma sau penultima categorie a letelei tariiaie apli
cate la ramura lespectivă. să aibă cel puțin 3—5 
ani vechime ca muncitori în producție lucrihd in 
specialitatea școlii absolvite, să fi satisfăcut ser
viciul militai și să nu fi depășit virsta de 35 ani.

Școlile tehnice de maiștri funcționează sub două 
forme ■ cursuri de zi la care elevii sini scoși din 
producție și cursuri serale cu participarea elevilor 
in producție.

Sporul fix 
și stabilirea 
pensiei

Concediu 
de studii

Gheorghe Median, orașul Săcele, regiunea 
Brașov : Potrivit prevederilor legale in vigoare, 
pensia se calculează luindu-se ca bază salariul me
diu tarifar, precum și acele sume primite de anga
jat care se includ în salariul tarifar. Sporul fix con
stituie o sumă care se include in salariul tari
far, deci va fi luat in considerare la stabilirea 
pensiei.

Gheorghe Mihu, Dorohoi : Elevii înscriși in in- 
vătămintul de cultură generală fără frecven
tă pot obține, în afara concediului de odih
nă, cile un concediu de studii fără plată de 
30 zile calendaristice anual, pentru prezentarea 
la examene. Pentru fiecare clasă se poate acorda, 
la cerere, un singur concediu eșalonat sau inte
gral. Susținerea examenului de maturitate se face 
in condițiile stabilite pentru invâtăminlul de zi.

Iași, o zi de început de săptă- 
mînă, orele 17. Pe culoarele ca
binetului regional de partid de 
pe strada Lăpușneanu domnește 
o mare animație.

Propagandiștii din orașul Iași 
sînt convocați la cabinet pentru 
a audia o expunere asupra unor 
probleme cuprinse în Declarația 
C.C. al P.M.R. din aprilie 1964. 
Aceasta face parte dintr-un șir 
de expuneri care se țin în fața 
propagandiștilor de către membri 
ai comitetului regional de partid 
și alți lectori dintre cei mai ca
lificați asupra principalelor pro
bleme ale politicii partidului, ce 
vor face obiectul convorbirilor 
recapitulative.

Temele acestor convorbiri, ca 
și bibliografiile corespunzătoare, 
elaborate din timp la cabinetul 
regional, sînt cunoscute propa
gandiștilor ca și cursanților. 
Mulți vin în aceste zile la cabi
net pentru a consulta materia
lele cuprinse în bibliografii prin
tre care se numără recente do
cumente și hotărîri ale partidu
lui — documentele sesiunii Ma
rii Adunări Naționale din de
cembrie 1964, Hotărîrea plenarei 
C.C. al P.M.R. din 14—15 aprilie 
a.c., date statistice, articole mai 
importante din ziare și reviste 
teoretice etc.

Una din principalele activități 
ce au avut loc la cabinet în a- 
ceastă perioadă a fost pregăti
rea celor 80 de lectori care au 
plecat în diferite orașe ale re
giunii. Ei fac expuneri la cabi
netele raionale și în organizațiile 
de bază asupra sarcinilor actua
le ale oamenilor muncii din re
giune și din întreaga țară, asupra 
situației politice internaționale, 
dau consultații colective și indi
viduale asupra problemelor in
suficient înțelese, participă la 
convorbirile recapitulative.

Colectivele de catedră ale uni
versității serale de marxism-le
ninism au elaborat temele pentru 
examenele de sfîrșit de an.

La cabinet continuă activitatea 
ideologică a diferitelor categorii 
de intelectuali, se organizează 
dezbateri teoretice și simpo
zioane — forme de muncă deo
sebit de apreciate. De mult 
succes s-au bucurat simpo
zioanele organizate de curînd 
la institutele medico-farmaceu- 
tic, agronomic, politehnic, pe 
teme ca : semnificația filozofică 
a noilor descoperiri în domeniul 
biologiei, implicațiile teoretice 
ale dezvoltării ciberneticii pen
tru științele medicale, România 
în economia mondială.
« Gh. ZAMFIR

Retribuirea 
muncii 
de noapte

Marin Oneci, Satu Mare : tn conformitate cu 
prevederile ari. 50 din Codul muncii durata 
normală a muncii prestate in timpul nopții 
este de 7 ore, asigurindu-se salariul cuve
nit pentru 8 ore In unitățile tn'care procesul de 
muncă este neinlrerupt sau unde condițiile spe
cifice ate muncii o impun durala muncii prestate 
in timpul nopții poate fi egală cu aceea prestată 
in cursul ziiei In asemenea cazuri se acordă un 
spor de 15 la sută asupra salariului tarifar cuve
nit pentru orele lucrate in timpul nopții, cu con
diția ca acestea să reprezinte cel puțin jumătate 
din programul normal de lucru. De acest spot be
neficiază și angajai ii al căror timp de lucru a fost 
stabilit la o durată mai mică de 8 ore in baza unor 
acte normative in vigoare.

Timpul 
de odihnă 
al paznicilor

Gheorghe Botezatu, Botoșani : Angajatii care 
din cauza condițiilor de muncă nu pot bene
ficia de ziua de duminică ca zi de repaus 
primesc o altă zi in cursul săplăminii pentru 
odihnă, tn unitățile care funcționează fără intre- 
rupete zilele de repaos ale angajatilor se fixează 
prin rotație în așa lei incit și acești angajați să se 
bucure de timpul de odihnă normal.

Ca paznic, îndepliniți o funcție administrativă 
normată, pentru care dispozițiile legale in vigoare 
prevăd un concediu anual de odihnă de 12 zile lu
crătoare.

Prieteni Foto : M. Andreescu

La Teatrul

„C. I. NOTTARA1'
Una din prejudecățile existente 

pînă de curînd în teatrul nostru 
era aceea a neaderenței publicu
lui la spectacolul cu piese în- 
tr-un act. Teatrul „C. I. Nottara" 
și-a luat sarcina reabilitării genu
lui scurt în teatru și ne-a prezen
tat un spectacol care, prin succesul 
de care se bucură în rîndurile largi 
ale spectatorilor, pune capăt pre
judecății de care vorbeam.

Așadar, 3. 3. 3. — trei piese, trei 
regizori, trei scenografi. „Un caz 
din oficiu' de John Mortimer, unul 
din „tinerii furioși* englezi, „O- 
mul cu floarea* de italianul 
Luigi Pirandello, autor de mult 
intrat în patrimoniul teatrului uni
versal, și „Tigrul* de americanul 
Murray Schisgal, o figură destul de 
nouă a tînărului teatru rebel din off- 
Broadway — iată un triptic drama
turgie plin de culoare. S-ar putea 
discuta, desigur, despre legitimita
tea prezenței bătrînului Pirandello 
între doi tineri de cea mai recentă 
extracție, cu atît mai mult cu cit 
„cazul" tragic al omului cu floarea 
implică mai puțin o condiționare 
socială, prezentă în celelalte două 
piese, cît o meditație cutremură
toare la adresa condiției umane 
definitiv condamnate de autor și 
cu mijloace artistice aparținînd u- 
nui teatru de altă factură. Calita
tea literară a textului, partitura 
actoricească pe care o oferă și 
dragostea de viață pe care o de
gajă în ciuda tragismului ei adine, 
îi justifică totuși prezența pe sce
nă, chiar dacă nu într-o asemenea 
vecinătate.

Fiecare dintre cele trei piese 
de altfel oferă admirabile posibili
tăți de interpretare scenică. 
Reușita inegală a spectacolului se 
datorește, după părerea mea, fap
tului că intențiile cu care s-a por
nit la realizarea sa nu au fost duse 
pînă la capăt printr-un efort echi
valent de maximă valorificare.

„Un caz din oficiu" urmărește e- 
forturile zadarnice ale avocatului 
fără procese... de a găsi formula de 
salvare a clientului său și dispera
rea sa de a rata unica ocazie de a-și 
afirma calitățile. Dar situațiile co
mice ale piesei, care la un 
moment dat răstoarnă raportu
rile, deținutul căutînd să-și sal
veze avocatul, trimit spre implica
ții sociale mai adînci, spre dez
văluirea unui întreg sistem al jus
tiției burgheze, în care nu mai con
tează adevărul, ci respectarea for
melor.

In decorul corect, fără alte atri
bute, al lui C. Piliuță, regizorul 
George Teodorescu a pus în va
loare îndeosebi acțiunea exterioa
ră a piesei, oonducînd actorii spre 
un exces de mișcare, obositor pînă 
la urmă, îndeosebi pentru Ludovic 
Antal, epuizat la sfîrșitul actului. 
De altfel nu numai mișcarea a fost 
excesivă pentru actor, ci rolul 
însuși pare a-i fi depășit for
ței?. în schimb, Sandu Sticlaru, 
fără a ieși cu mult din făgașul mij
loacelor sale obișnuite, a dovedit 
o mare mobilitate a expresiei, schi- 
țînd diferite tipuri cu un aer de

SIMPOZIOANE

La Cabinetul de partid al ora
șului București există o susținu
tă preocupare ca toate acțiunile 
întreprinse în vederea închiderii 
anului de învățămînt să ofere 
cursanților largi posibilități de 
adîncire a învățăturii marxist- 
leniniste, a politicii partidului 
nostru.

Astfel, pentru cei ce studiază 
individual, pe lîngă cabinetul o- 
rășenesc și cabinetele raionale 
de partid, economia politică și 
construcția economică s-a orga
nizat zilele acestea un sim
pozion cu tema : „Probleme ac
tuale ale progresului tehnic și 
îmbunătățirii calității produc
ției". Au fost invitați să vorbească 
tovarășii ing. Bujor Almășan, mi
nistrul minelor și energiei elec
trice, ing. Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, și ing. Mihail Florescu, 
ministrul industriei petrolului și 
chimiei.

în sprijinul celor ce studiază 
pe lîngă cabinetul orășenesc 
probleme de economie industria
lă s-a inițiat organizarea unor 
simpozioane în marile fabrici și 
uzine din Capitală, la care iau 
cuvîntul cadre de conducere din 
întreprinderile respective, pre
cum și cadre din instituțiile cen
trale de stat. în cursul lunii mai, 
la Fabrica de mașini-unelte și 
agregate București va avea loc un 
simpozion cu tema: „Perfecționa
rea organizării producției, cale 
importantă de creștere a produc
tivității muncii" — pentru cei ce 
studiază individual probleme ale 
productivității muncii; cei ce 
studiază problemele gospodăririi 
socialiste și planificarea activi
tății economice a întreprinderilor 
vor lua parte la simpozionul cu 
tema : „Probleme actuale ale re
ducerii prețului de cost și ale 
îmbunătățirii calității producției", 
organizat la întreprinderea „Elec
tromagnetica".

C. GAUCA

TEATRE

Sala Palatului R. P. Române : Veselie 
la 174 — (spectacol prezentat de Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" — orele 
19,30). Teatrul de stat de operetă : Țara 
surîsului — (orele 19,30). Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Oameni și șoareci — (orele 19,30), (sala 
Studio) : O femeie cu bani — (orele 
19,30). Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Opera de trei parale — (orele 19.30), 
(sala Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Intrigă și iubire — (orele 19,30). Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Magheru): Colombe
— (orele 19,30). (sala Studio) : Zizi și... 
formula ei de viață — (orele 20). Teatrul 
,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) • Noaptea la drumul mare
— (orele 20). Teatrul Mic (Str. C. Miile 
nr. 16) : I)oi pe un balansoar — (orele 
19,30). Teatrul „Ion Creangă" (Str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24). Un vis vesel — 
(orele 9,30) Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9): Anna 
Christie — (orele 20). Teatrul „Țăndări
că" (sala din Calea Victoriei nr. 50) : 
Katia și crocodilul — (orele 15 și orele 
17), (sala din Str. Academiei nr. 18) :

Oclieșel și Bălăioara — (orele 15), Eu și 
materia moartă — (orele 20,30). Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Revista dragostei — (orele 20). Ansam
blul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 
59) : O carte despre frumusețe — (orele 
20). Circul de stat : Aii Baba și cei 40 de 
acrobați — (orele 20).

CINEMATOGRAFE

Neamul Șoimăreștilor —■ cinemascop 
(ambele serii) : Patria (completare 
Șopîrle — 9; 12; 15; 18; 21), București
(completare Șopîrle — 9,30; 12,30; 17,30; 
20,30), Melodia (completare Șopîrle — 
8,30; 11,15; 16; 19), Flamura (completare 
Sport nr. 2/1965 — 10; 13; 16,15; 19,30).
Casa Ricordi : Republica (9,30; 12,15; 16; 
18,45; 21,30), Capitol (8; 10,30; 13,15; 16; 
18,45; 21,30) Stadionul Dinamo (Șos. ște
fan cel Mare — orele 20), Grădina 
„Doina" (Str. Doamnei nr. 9 — orele 20), 
Tomis (9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; la gră
dină — orele 19,45). Fernand cow-boy : 
Luceafărul (completare Comori de artă 
românească — 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Feroviar (completare Albinele 
și oamenii — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18;
20,30), Excelsior (completare Albinele și 
oamenii — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,30),

Grădina „Progresul" (Str. Ion Vidu nr. 5 
— orele 20), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie — orele 20), Modern (comple
tare — Poveste africană — 9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21). Omul care aduce ploaia : 
Carpați (10: 12; 14; 16). Ianoșik — cine
mascop (ambele serii) : Festival (9,45; 12; 
14.15; 16,30; 18,45; 21; la grădină — Pasa
jul Eforie -- orele 19,30). Cronica unui 
bufon : Buzești (completare Colțul prie
teniei — 14: 16.15; 18,45; 21), Moșilor
(completare Valurile deasupra noastră —- 
15,30; 18; 20,30) Nu te atinge de fericire: 
Victoria (completare Palmira — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grivița (completare 
Știință și tehnică nr. 5/1965 — 10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Volga (completare Praga 
fără ochelari y- 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30). 
O stea cade din cer — cinemascop : Cen
tral (10,30; 12,30; 14.30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Cîntînd în ploaie • Lumina (completare 
Sport nr. 2/1965 — 9,45; 12; 14; 16,15:18,30; 
20,45). Soții în oraș : Union (completare 
Calatis — 14,15; 16,30; 18,45; 21), Munca 
(completare Calatis — 14; 16,15; 18,30;
20.45) . Animalele : Doina (completare 
Iepurașul și fîntîna — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). Unirea (completare Colțul 
prieteniei — 16; 18,15; la grădină — orele 
20,30), Vitan (completare Pionieria nr. 
2/1965 — 16; 18; 20,15; la grădină — orele
19.45) . Drumurile celui de-al cincilea con
tinent — Comori de artă românească — 
Rapsodie ungară — Omulețul de plasti
lină : Timpuri Noi (9—15 în continuare ; 
17; 19; 21). Fata în doliu : Giulești
(completare Veniți cu noi — 16; 18; 20), 
Bucegi (completare Pionieria nr. 2/1965

— 10; 12; 16 18,15; 20,30). Regina cînte-
celor : Cultural (10,30; 15.30; 18; 20,30),
Grădina „Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20). Căpitanul Fracasse — cine
mascop : înfrățirea între popoare (com
pletare Dinosaurii — 10,30; 15,45; 18;
20,15). Scaramouche — cinemascop : Da
cia (9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21), Gră
dina „Bucegi" (Bd. 1 Mai nr. 57 — orele 
20), Floreasca (10: 12; 16; 18,15; 20,30).
Gaudeamus igitur : Cosmos (16; 18: 20), 
Ferentari (completare Sport nr. 2/1965 — 
16; 18,15; 20.39). Parisul vesel : Flacăra 
(completare Călătorie imaginară — 10; 
14 30; 16,30; 18,30; 20,30). Rachetele nu tre
buie să decoleze — cinemascop : Miorița 
(completare Secretul diamantului — 10; 
12; 14,15; 16,30: 18,45; 21), Arta (comple
tare Comandantul regimentului — 16;
18,15; 20,30; la grădină — orele 20). Pădu
rea spînzuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Popular (16; 19,30). Viață particu
lară : Grădina „Moșilor" (Calea Moșilor 
nr. 221; completare România pe meridia
nele lumii — orele 20).

ner-șef la Institutul de proiectări de 
aparataj electrotehnic și instalații de au
tomatizare. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Emisiune muzicală pentru tine
retul școlar ; Partea I a concertului Or
chestrei simfonice a Școlii de muzică 
nr. i din București. 20.00 - Săptămîna. 
21,00 — Avanpremieră. 21,05 — Muzică 
pentru toți. 21.40 - Mari poeți ai lumii : 
Walt Whitman. în încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic.

TELEVIZIUNE

Orele 18,30 — Universitatea tehnică la 
televiziune. Automatizarea agregatelor 
termice — de Victor Crăciunoiu, ingi-

Cum va fi vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 mai. In țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi izolate sub formă de 
averse. Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în | 
creștere uș'.ară la început, apoi sta
ționară. Minimele vor fi cuprinse în
tre 2 și 12 grade, iar maximele între 
13 și 23 de grade, l.ocal ceață slabă. 
In București : Vreme relativ fru
moasă. cu cer variabil la începutul 
intervalului. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura în creștere ușoară.

inventivitate candidă, plină de haz. 
Datorită lui, piesa se urmărește cu 
interes.

Foarte puțin prezent în ultima 
vreme pe scenă, Mircea Angheles- 
cu dovedește în „Omul cu floarea" 
capacitate de gîndire concentrată, 
de emoționare, de comunicare Pu
țin crispat totuși, el a accentuat 
mai mult morbiditatea personajuîu. 
și mai puțin voluptatea concretu
lui, a faptului viu pe care omul 
condamnat la moarte o trăiește cu 
intensitate. Mihail Heroveanu i-a 
fost un partener viu, atent, expre
siv în ciuda textului sărac, izbutind 
să creeze tipul de contrast cu e- 
roul. Regia lui Cornel Todea a fost 
sobră, atentă la nuanțe și sensuri, 
iar decorul lui Al. Ciucurencu, cam 
întunecat în fundal, dar plin de 
poezie, ne-a stîrnit dorința de a-1 
mai vedea pe talentatul pictor ma- 
nifestîndu-se pe scenă.

Incontestabil, cea mai reușită 
piesă a tripticului, atît ca drama
turgie, cît și ca interpretare este 
cea de-a treia. Murray Schisgal 
este un talent cu totul original, 
care mînuiește situațiile și replicile 
de un comic violent pentru a co
munica adevăruri profund drama
tice. Violentul revoltat Ben, ca 
și conformista Gloria sînt ridicoli 
în manifestările lor și în aerul pre
tențios cu care comentează marile 
probleme ale vieții, dar în același 
timp piesa relevă adevăruri cum
plite despre mecanismul societății 
capitaliste antiumane.

Spectacolul, pus în scenă de 
Dinu Cernescu, în decorul expre
siv, construit cu un remarcabil 
simț al proporțiilor și al detaliului 
scenic de Dan Nemțeanu, se desfă
șoară într-un ritm îndrăcit, la care 
contribuie în egală măsură cei doi 
interpreți, Ileana Predescu și Ște
fan Iordache. Situațiile neobișnui
te, șocante chiar, ale piesei, tot 
insolitul acțiunii capătă în scenă 
deplină justificare, regizorul și 
interpreții lucrînd înft-o unitate 
organică. Pentru prima oară în
tr-un rol de acest gen, Ileana Pre
descu dezvăluie noi laturi ale ta
lentului ei multiplu, resurse de u- 
mor și sensibilitate de o factură 
nouă, o prezență scenică activă. 
Ben a fost interpretat cu talent, 
dezinvoltură și energie tinerească 
violentă de tînărul actot Ștefan Ior
dache căruia nu i-ar strica o mai 
atentă îngrijire a dicțiunii. Ștefan 
Iordache a creat un tînăr cam a- 
pucat, violent și smucit, cu pri
viri halucinate, foarte credibil și 
veridic în tot ce face, pe linia gîn- 
dită de actor și de regizor, dar 
mai puțin corespunzător personaju
lui creat de Schisgal. Am impresia 
că prin accentul pus pe caracterul 
rizibil al personajelor, realitatea 
supusă criticii a fost întrucîtva es
tompată, atenția publicului fiind a- 
trasă mai mult spre agitația co
mică din scenă decît spre fondul 
grav al realității oglindite prin 
discuțiile celor doi. E oare o sim
plă impresie ? Fapt e că publicul 
se amuză copios și că adevă
rul conținut de text i se transmite.

O mai mare omogenitate a celor 
trei componente ar fi pus și mai 
bine în lumină valorile acestui 
„spectacol-coupe*.

Margareta BARBUTA

coletăriei rapide
(Urmare din pag. I-a)

— Și eu spun conducerii fabricii, 
se plîrige delegatul C. Bordea.

Șeful magaziei dă din mîini a le
hamite. îl întrebăm pe tovarășul Ion 
Ghilertea, șeful stației :

— De ce trebuie să vă rugați de 
expeditor cînd mai simplu ar fi să 
nu primiți...

— Da, ar fi mult mai simplu; 
insă mai trecem cu vederea.

Lucrurile nimănui
Stația Craiova avea de trimis pa

tru baloturi cu saci goi. Fapt este însă 
că, din neatenție, sacii au fost ex- 
pediați cu alt tren (nu se știe care). 
Neavînd pe ei etichetele cu adresa 
(ori au fost puse de mîntuială și 
s-au dezlipit), cele patru baloturi 
s-au pierdut în imensul hățiș al re
țelei feroviare. A început o căuta
re febrilă. La un moment dat 
s-a aflat că tocmai la Mir- 
cești, în Moldova, au fost descoperiți 
niște saci ai nimănui. O telegra
mă și baloturile pornesc spre Olte
nia, cu „buletinul de prisos" nr. 40911. 
Sînt expediate la Turnu Severin. Aici 
se dovedește însă că sacii sosiți sînt... 
alții, nu cei așteptați. Și povestea în
cepe de la capăt. Zbîrnîie telefoa
nele, se plătesc bani pe corespon

dență „expres", se irosesc timp și 
muncă. Se pare că în momen
tul de față organele C. F. R. nu 
dispun de forme destul de eficace 
pentru evitarea unor astfel de nere
guli. Am avut prilejul să constatăm 
că birourile de reclamații din stații 
sînt asaltate de scrisori care semna
lează asemenea încurcături.

Ne aflam în a 16-a oră a voiajului 
nostru, cînd am descoperit cu uimire 
că se pot pierde nu numai documen
te de expediție și colete, dar chiar 
și... vagoane. La Caransebeș, pe „li
nie moartă" se afla garat vagonul 
nr. 164378 plin cu mărfuri. Nimeni 
nu știa de unde a venit, unde tre
buie să ajungă. Vagonul nu poseda 
nici cel mai neînsemnat „act de iden
titate".

Pe traseu l-am întîlnit pe tov. 
Ilie Nistor, controlor de secție al 
Regionalei C.F.R.-Craiova.

— Cum se explică toate aceste în
curcături ?

— Se explică prin neatenție și în
călcarea regulilor de întocmire a do
cumentelor. Să dau un exemplu : În
treprinderea metalurgică Medgidia 
trimite la Turnu Măgurele un colet. 
Pe el stă scris adresa exactă ; func
ționarul care a întocmit însă scrisoa
rea de trăsură nr. 539 a scris pe ea 
în loc de Tr. Măgurele... Tr. Severin, 
regiunea... București. Asemenea ne
glijențe sînt destul de frecvente.

— Sînt frecvente și trimiterile de 
mărfuri fără documente și vice
versa ?

— Da, și pînă se găsesc — dacă se 
mai găsesc — trece timp.

— Ce se întreprinde pe Regionala 
C.F.R. Craiova — fiindcă sîntem la 
fața locului — pentru curmarea unor 
astfel de nereguli ?

— Se sancționează vinovății. In 
majoritatea cazurilor ei sînt însă 
greu de stabilit.

Aceeași poveste.

îngrășăminte chimice 
pentru... gări

Trenul nr. 1501 ne-a condus și pe 
urmele unor destinatari ai coletăriei 
transportate. Mulți dintre ei mani
festă grija cuvenită pentru avutul 
obștesc ridicînd mărfurile la timp și 
depozitîndu-le în condiții corespun
zătoare. Se constată însă și inadmi- 
sibile manifestări de neglijență din 
partea destinatarilor. Nepăsarea a- 
cestora este în flagrantă contradicție 
cu strădania întreprinderilor indus
triale care și-au ținut cuvîntul și au 
livrat produsele respective la timp 
și de calitate, cu conștiinciozitatea 
ceferiștilor care le-au transportat 
rapid și bine la destinație.

în gara Strehaia, pe un teren plin

de bălți și noroaie, zac de mai multe 
săptămîni numeroase damigene cu 
Detox emulsionabil (insecticid) ex
pediate Ocolului silvic din localitate 
de către uzinele chimice „9 Mai" din 
Capitală. Pe etichetele acestui pro
dus fabricat de industria noastră 
chimică serie : „A se păstra în încă
peri uscate, ferite de căldură și frig". 
Nu e greu de presupus ce fel de 
efecte „distrugătoare" va mai avea 
emulsia respectivă asupra celor 13 
specii de dăunători, urmați de un 
etc., scriși pe eticheta amintită.

— De ce nu le ridicați?
— Nu avem unde să le depozităm 

— răspunde foarte jovial reprezen
tantul ocolului silvic, Marin Baltag. 
Au venit toate o dată.

Sigur că au venit „toate o dată". 
Căci și dăunătorii atacă toți o dată. 
Iar în privința argumentului puțini 
sînt cei dispuși să creadă că ocolul 
silvic nu are... lemne pentru a în
cropi un adăpost necesar produselor 
de acest fel.

Pe rampele descoperite ale tuturor 
stațiilor dintre Craiova și Turnu Se
verin am putut vedea, de asemenea, 
mormane întregi de îngrășăminte 
chimice — în special superfosfați — 
neridicate de multe luni. Stau acolo 
și îngrașă „ogoarele" dintre linii, în 
timp ce griul și porumbul de pe ade
văratele ogoare le-ar primi ca pe o 
binecuvîntare. Este de neînțeles de 
ce comitetele raionale de partid, a- 
dunările generale ale cooperativelor 
agricole respective întîrzie să tragă 
la răspundere pe cei care lasă pe 
rampele gărilor cantități importan
te de îngrășăminte. Cooperativa a- 
gricolă de producție Voloiac din ra
ionul Strehaia a ridicat din 16 tone 
doar 10, restul lăsîndu-le... C.F.R.- 
ului. în gara Tîmna „odihnesc", de

asemenea, cantități însemnate de în
grășăminte care, în scriptele coope
rativelor agricole de producție din 
Albulești, Secu, Ruptura și alte
le, figurează probabil ca fiind 
împrăștiate pe... cîmp. Nedescăr- 
carea din vagoane și neridicarea 
îngrășămintelor la timp din gară 
duc uneori la ridicarea costului 
acestora cu 200 sau chiar 300 la sută. 
Cooperativa agricolă de producție 
Secu a plătit drept taxe de magazi- 
naj pentru 15 tone de îngrășăminte 
11 520 de lei. Cum pot tovarășii din 
consiliul de conducere al coopera
tivei să justifice în fața membrilor 
cooperatori irosirea unei asemenea 
sume ?

Abia sosiți Ia Orșova ne-a atras 
atenția forfota din jurul cisternei nr. 
3900043. Qe se întîmplase ? Secției 
locale de drumuri și poduri îi sosise 
un transport cu bitum așfaltic. Pen
tru a nu plăti taxe de magazinaj, a 
trebuit șă-1 descarce, deși nu-și asi
gurase mijloacele necesare pentru 
aceasta. După ce s-au umplut pină 
peste margini cele cîteva butoaie de 
metal (procurate probabil de la fier 
vechi) a fost necesar să se improvi
zeze un bazin, folosindu-se în acest 
scop cărămida aflată pe rampă — și 
neridicată — a unui alt destinatar. 
La întoarcerea din raid, după cîteva 
zile, pe rampa gării exista aceeași 
stare de lucruri.

Coletăria ocupă un loc important în volumul de mărfuri 
transportate pe calea ferată. Realități de felul celor con
semnate mai sus ridică imperios necesitatea analizării cu 
cea mai mare seriozitate a activității desfășurate în acest 
sector al transporturilor. E adevărat. Direcția generală a 
căilor ierate a luat unele măsuri menite să micșoreze 
distanța în timp între expeditor și destinatar, să asiguredistanța în timp între expeditor și destinatar, să asigure 
securitatea mărfurilor, să evite intirzicrile, să reducă pre- A 
fui de cost al transporturilor etc. Acest lucru este evident.
în unele stații însă — așa cum s-a văzut — coletele nu sînt 
manipulate totdeauna cu destulă grijă și spirit de răspun
dere ; se produc daune, întîrzieri și o serie de neajunsuri.

Pierderea de timp, deteriorările, risipa de materiale 
provocate atît din cauza manipulării neglijente în rețeaua 
de_ transport, cît și din pricina nepăsării manifestate de 
unii expeditori și beneficiari se cer depistate și combătu
te cu cea mai mare energie. Este de neînțeles de ce astfel 
de lipsuri — care pot ii dezvăluite cu ușurință, în urma 
unor controale sistematice în stații, în magaziile aces
tora, pe rampele de încărcare și descărcare — continuă 
să fie tolerate.

Din constatările iăcute atît în unitățile de transport 
C.F.R., cît și la expeditori și beneficiari reiese limpede că 
în acest domeniu trebuie să intervină energic forurile 
tutelare pentru a imprima un spirit sporit de răspundere 
în toate verigile de care depinde buna desfășurare a trans
portului de mărfuri pe calea ferată.
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Nii construcții 
universitare

In mai multe centre universita
re din tară se construiesc in acest 
an noi cămine și cantine studen
țești, precum și unele localuri pen
tru extinderea spațiului de invăfă- 
mint. In Capitală se află intr-un 
stadiu avansat de execuție trei că
mine cu aproape 1 200 de locuri și 
o cantină care va deservi 3 000 de 
studenfi, iar la Cluj și Petroșeni — 
cămine insumind peste 1 000 de 
locuri. Zilele acestea, la Timișoa
ra, in apropierea actualului com
plex social, a început construcția a 
încă trei cămine cu 1 200 de locuri 
și a unei cantine la care vor lua 
masa 3 000 de studenji. In cadrul 
lucrărilor pentru dezvoltarea com
plexului social studențesc este 
prevăzut și un dispensar medical. 
De asemenea, la Pitești și la Iași 
gu Început lucrările de construc
ție a două cămine studențești cu 

‘cite 400 de locuri fiecare. Un alt 
cămin va li construit și la 
Brașov. La Iași și la Cluj vor 
fi ridicate noi clădiri pentru facul
tățile de medicină veterinară. La 
Brașov se va extinde localul insti
tutului politehnic cu încă o aripă 
in care vor fi amenajate săli de 
seminarii. Tot in acest an va În
cepe extinderea spațiului de invă- 
tămint la Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu" din București, vor fi 
transformate și amenajate mai 
multe pavilioane la Institutul pe
dagogic de 3 ani din Oradea. 
(D. Tîrcob).

0 întâmplare 
și două atitudini

Cu citeva zile in urmă, mecani
cul Florian Petrucă făcea ma
nevrele obișnuite cu locomotiva 
In cariera de calcar de la Săndu- 
lești a fabricii de ciment din 
Turda. La un moment dat a oprit-o 
și a cobori!, uiiind să pună (rina. 
Locomotiva s-a urnit din loc și a 
pornit la vale. Impiegatul de miș
care a dat imediat alarma. Prinzind 
viteză, locomotiva putea să deraie
ze la curbe sau să tamponeze tre
nul Încărcat cu calcar ce plecase cu 
citeva minute Înainte dintr-o sta
ție Învecinată. In această situație 
acarul stat iei, Gheorghe Șchiop, 
s-a orientat rapid: a aruncat 
nisip, nuiele și mături pe o por
țiune destul de lungă a liniei ca 
să reducă viteza locomotivei. Lo
comotiva și-a încetinit intr-atila 
mersul incit acarul a reușit să sară 
pe scările ei și să frineze.

Intimplarea a avut epilogul 
ei firesc. Mecanicul Florian Pelru- 
că a fost sancționai pentru negli
jentă. Acarului Gheorghe Șchiop 
i s-a acordat un premiu. El a lost 
felicitat de Întregul colectiv. (AI. 
Mureșan, coresp. „Scînteii").

Sunetul
buciumului

La Capul Satului, raionul Cim- 
puiung-Moldovenesc, putefi face 
cunoștință cu Mihai Lăcătuș, unul 
din cei mai vestiți făuritori de ti
hnei. fluiere și buciume. Lemnul 
pentru bucium este mai pretențios 
decit lemnul de vioară. Pe toată 
lungimea lui. de 3—4 metri cit are 
instrumentul, el nu trebuie să aibă 

' nici cel mai mic nod sau fisură, iar

fibrele trebuie să lie uniforme. 
.Alegerea materialului lemnos din 
pCdure, crăpatul, conservatul, jupu
ită co/ii de mesteacăn cu care se 
Înfășoară buciumul nu se fac la in- 
timplare. Trebuie, de asemenea, ți
nui seamă că partea copacului din
spre nord produce sunetul cel mai 
frumos. Mihai Lăcătuș este și un 
bun interpret atit la buciumele pe 
care le confecționează, cit și la 
cimpoi, clarinet, cobză, vioară. El 
conduce o echipă artistică de fluie
rași și buciumași, compusă din 
peste 20 de interpret!. Laureat al 
mai multor copcursuri ca solist, din 
tilincă și bucium Mihai Lăcătuș a 
lrez.it interes și in rindul specialiș
tilor folcloriști de peste hotare. 
(N, Țuicii, coresp. „Scînteii").

La Institutul geologic se elaborează o nouă hartă a zăcămintelor din subsolul țârii (fotografia din stingă). Specialiști ai Institutului de proiec
tări chimice verifică macheta uneia din Instalațiile care vor intra în func țiune la Uzina de fire și fibre sintetice Săvlnești (fotografia din dreapta)

Informații
Joi seara, președintele Camerei de 

Comerț a R. P. Române, Victor Io- 
nescu, a oferit un cocteil cu ocazia 
Expoziției industriale austriece. Au 
luat parte Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii Minis
terului Comerțului Exterior și ai al
tor ministere economice, șefi de in
stituții centrale, personalități ale 
vieții economice.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Austriei, organizatorii 
expoziției, precum și oameni de 
afaceri austrieci prezenți cu aceas
tă ocazie la București.

(Agerpres)

ȘTIRI CU
La Teatrul Național din Cra

iova a avut loc premiera piesei „Gai
țele" de Alexandru Kirițescu, cea de-a 
7-a premieră prezentată de colecti
vul teatrului craiovean in actuala 
stagiune. Punerea în scenă aparține 
regizorului Valentina Balogh. Sceno
grafia este semnată de Viorel Buz.

★
Teatrul de Stat din Ploiești a pre

zentat joi, în premieră, piesa „Zoo — 
sau asasinul filantrop'’, comedie a 
scriitorului francez Vercors. Regia 
artistică aparține lui Emil Mândrie, 
iar scenografia este semnată de Mihai 
Tofan. Rolul principal este interpretat 
de George Măruță de Ia Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" din Bucu
rești. Aceasta este a 6-a premieră a 
teatrului ploieștean in actuala sta
giune.

UBSWnSBSBtBBOBOBBBI

ASCENSIUNEA 
MESERIILOR

(Urmare din pag. I-a)

A fost introdusă plăcufa în mașină, iar 
celula fotoelectrică a indicat imediat 
conturul care trebuia tăiat. Cineva a a- 
dus un șablon de lemn ca să măsoare 
schița. Nimeni nu a protestat, deși era 
clar că desenul fotografiat pe plăcuță 
este infinit mai precis decît cel efectuat 
cu ochiul liber. Oamenii însă simțeau 
nevoia să se-convingă practic de supe
rioritatea tehnică a trasajului optic. 
Abia în ziua următoare, cînd un alt 
grup de muncitori a cerut să se spe
cializeze în aplicarea noii metode, 
mi-am dat seama că experiența din a- 
jun fusese necesară..."

l-am nedreptăți însă pe muncitorii 
de la frasajul clasic dacă am uita să 
amintim aici că buna lor pregătire pro
fesională, experiența acumulată de-a 
lungul atîtor ani sînt folosite din plin 
în cazul trasajului optic. De aceea, 
mi se pare interesant să urmărim în 
ce măsură saltul calitativ din noul pro
ces de producție are consecințe asu
pra gîndirii și comportării muncitorilor 
respectivi.

Pe lîngă geometrie descriptivă și 
desfășurări de corpuri, trasatorul are a- 
cum nevoie de cunoștințe temeinice 
de fizică, trebuie să stăpînească la per
fecție desenul tehnic cu reducere la 
scară. Fiindcă trasajul nu se va mai 
face la mărimea naturală, ci la scara de 
1/10. Da, tradiționalele șabloane au 
fost înlocuite de plăcuțe — „negati
vele" — care sînt depozitate în fi
șele.

Asistăm la o „intelectualizare" a 
acestei meserii ? Fișele de la biblio
teca șantierului sînt un barometru care 
răspunde afirmativ. Trasatorii optici ci
tesc intens literatură de specialitate, 
beletristică, sînt la curent cu ultimele 
noutăți tehnice. Există o nevoie colec
tivă, venită din interior, de a ști cit 
mai multe, de a gîndi larg, precis, 
științific Proiectele sint analizate critic 
după lecturi aprofundate, li se aduc 
obiecții. Lui Victor Suzan i se pare că 
parapetul de la cargoul de 10 000 de 
tone trebuie trasat drept, nu curb. Mo
difică liniile, cere aprobări. I se dă 
dreptate. Schițele proiectanților și de-

Sesiune științifică
In Capitală au început ieri lucră

rile primei sesiuni de comunicări 
tehnico-științifice a Institutului de 
proiectare „Proiect București". Au 
luat parte reprezentanți ai Sfatului 
popular al Capitalei, ingineri pro- 
iectanți și constructori, cercetători 
în domeniul urbanistic, arhitecți 
etc. Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing. Simion Pop, di
rectorul institutului, după care s-a 
trecut la desfășurarea lucrărilor pe 
secții. Comunicările tehnico-științi
fice tratează despre aspecte noi în 
proiectarea ansamblurilor arhitectu
rale din București, lucrări ingine
rești cu caracter orășenesc, aspecte 
tehnico-economice ale proiectării 
construcțiilor și instalațiilor inte
rioare la locuințe și clădiri social- 
culturale.

LTURALE
Joi seara, interpreții bucureșteni ai 

operei „Trubadurul" de Verdi au 
avut ca parteneră pe soprana belgia
nă Gery Brunin de la Opera din 
Liege, care a deținut rolul Leonorei. 
Din distribuția spectacolului, dirijat 
de Cornel Trăilescu, au mai făcut 
parte Octav Enigărescu, Gheorghe 
Iliescu, Iulia Buciuceanu, Dumitru 
Brebenel și Geta Marinide.

★
Joi, sala mare a Palatului Culturii 

din Tg. Mureș a găzduit un concert 
al orchestrei de cameră din Moscova, 
condusă de Rudolf Barșai. Programul 
a cuprins Concertul nr. 5 pentru or
chestră de cameră de Rameau ,• Con
certul pentru 2 corni și orchestră de 
cameră de Vivaldi; Divertisment în 
re major de Mozait și Simfonia de 
cameră de Șostakovici.

sanatorilor sînt recalculate pe baza da
telor din „tabla de ordonare”. Even
tualele greșeli ies imediat la iveală, 
secției respective i se atrage atenția : 
„Trasajul optic nu este de acord 1“

In sala aceea liniștită, unde creația 
și gîndirea imaginativă își dau mina cu 
munca productivă am avut sentimentul 
că trasajul — această „brățară de aur” 
mai veche decît Cristofor Columb — 
ciștigă treptat caratele care o fac să 
strălucească din ce în ce mai puternic.

OAMENI
CARE 0 IAU 
ÎNAINTEA
TIMPULUI

(Urmare din pag. I-a)

— Pină la Congres o să terminăm, cu 
15 zile înainte de grafic, forarea la sonda 
aceasta, ajungînd la adîncimea de 2 400 
metri, ne spune brigadierul. Cît despre 
economii, cred că le vom dubla.

Seara tîrziu, la sediul întreprinderii de 
foraj Craiova, deținătoare a Steagului 
roșu de întreprindere fruntașă pe ramu
ră, au început să zbîrnîie telefoanele.

— Alo, aici sonda 259. Notați, vă rog. 
Azi, în prima zi de lucru, am forat la 
suprafață 243 metri.

— Raportează sonda 197. Am ajuns la 
adîncimea de 1 542 m, iar astăzi am 
forat încă 43 m. Sondorii raportează sea
ră de seară noi succese în întrecerea în 
cinstea Congresului partidului.

De pe întinsul plaiurilor oltenești se 
adună, asemenea pîraielor în Jiu, reali
zările sondorilor și montorilor care, toate 
la un loc, întregesc angajamentul luat 
de colectivul întreprinderii : să foreze 
peste plan pînă la 1 iulie 4 500 metri. 
Economiile vor atinge 1 milion și jumă
tate, iar forajul cu turbina va ajunge la 
78 la sută, cifră care este mai mare decît 
prevederile Directivelor Congresului a! 
Ill-lea al partidului.

In întrecerea cu timpul, sondorii au și 
luat-o înainte. „Pentru noi ziua de mîine 
începe azi", remarcă Constantin Mărgoi, 
secretarul organizației de partid.

PRAG A 13 (Agerpres). — După 
patru etape desfășurate pe ploaie 
și o binevenită zi de repaus, „Cprsa 
Păcii" a continuat ieri cu etapa a 
5-a, în cadrul căreia caravana ci- 
clistă a intrat pe teritoriul R. S. 
Cehoslovace. Pentru prima oară de 
la începutul întrecerii, cicliștii s-au 
bucurat de un soare primăvăratic 
și de șosele uscate. Lupta- sportivă 
de-a lungul celor 167 kilometri în
tre Dresda și Praga a fost intere
santă și trena rapidă a făcut ca me
dia orară să treacă de 44 kilometri, 
în ciuda traseului presărat cu nu
meroase urcușuri. Printre animato
rii etapei de ieri s-a numărat și 
Constantin Dumitrescu. Rutierul ro
mân a participat la acțiunea deci
sivă, evadînd din pluton la kilome
trul 88 împreună cu Petrov, Lebe
dev, Kudra și Dolezal. Cu tot con
traatacul energic al cicliștilor bel
gieni, această tentativă nu a putut 
fi oprită și avansul fugarilor a cres
cut la peste două minute. înainte 
de intrarea pe stadion sprintul este 
condus de Dumitrescu și Petrov, dar 
cei doi cicliști, ușor distanțați, ur
mează dintr-o eroare de marcaj un

De peste hotare
• Miercuri, la Praga, echipa selecțio

nată de fotbal a R.S. Cehoslovace a sus
ținut un nou meci de verificare înaintea 
jocului cu R.P. Română din preliminariile 
campionatului mondial. Selecționabilii au 
terminat la egalitate : 1—1 cu echipa de 
tineret a R.S. Cehoslovace.

• Intr-un meci amical de fotbal dispu
tat miercuri la Nurenberg, echipa An
gliei a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa R.F. Germane.

• La San Jose s-au întîlnit, in cadrul 
preliminariilor campionatului mondial de 
fotbal (grupa America centrală), repre
zentativele Costa Rica și Jamaica. Par
tida s-a încheiat cu victoria fotbaliștilor 
costaricani cu scorul de 7—0.

• In primul joc al finalei „Cupei cam
pionilor europenii" la volei feminin s-au 
întîlnit la Berlin (R.D.G.) echipele Dina
mo Moscova și Dinamo Berlin. Victoria 
a revenit voleibalistelor sovietice cu sco
rul de 3—0 (15—5 ; 19—17 ; 15—9).

• Prima întîlnire dintre echipele F.C. 
Strasbourg și Manchester United, con- 
tînd pentru sferturile de finală ale „Cu
pei orașelor tîrguri", desfășurată la 
Strasbourg, s-a încheiat cu victoria for
mației engleze cu scorul de 5—0 (2—0).

• In vederea apropiatelor campionate 
europene masculine de baschet, care vor 
începe la sfîrșitul lunii la Moscova, zi
lele acestea s-au desfășurat citeva me
ciuri internaționale de verificare. Echipa 
R. S Cehoslovace, care se află in tur
neu în Finlanda, a pierdut cu 59—63 în 
fața selecționatei acestei țări. La Tel 
Aviv, echipa Izraelului a dispus cu 71— 
68 (36—33) de echipa Belgiei.

DIRIJAREA AUTOMATĂ 
A CIRCULAȚIEI

Incepînd cu luna septembrie la 
Rio de Janeito nu vor mai exista 
agenți de circulație. La fiecare in
tersecție se vor monta aparate e- 
lectronice de supraveghere. Sarcina 
lor este să numere toate vehiculele 
care trec prin dreptul lor și să co
munice datele centralei unde, din 
zecime în zecime de secundă, se dă 
pe baza datelor venite din întreg 
orașul un tablou general al circu
lației. Mașinile calculează în ace
lași timp ce artere de circulație sînt 
mai libere și îndrumă traficul in di
recția respectivă. Aparatele de cal
culat se ocupă și de pietoni, oprind 
automat mașinile cînd grupurile de 
pietoni trec strada

CĂLDURI NEOBIȘNUITE

în Maroc s-au înregistrat călduri 
neobișnuite pentru luna mai. Ter
mometrele au arătat la umbră 49 
de grade în localitatea Hourigba, 
38 de grade la Marrakech, iar la 
Rabat și Casablanca, 35 de gra
de. Potrivit relatărilor presei, nu
meroase regiuni din Maroc sint a- 
menințate de secetă.

CERCETAREA VULCANISMULUI 
PLANETELOR

După părerea cunoscutului astro
nom Nikolai Kozirev, „vulcanismul 
constituie un fenomen răspindit în 
lumea planetelor și a sateliților a- 
cestora'. Manifestările vulcanice au 
loc intr-o serie de planete mici, in- 

traseu greșit și sosesc cu 38 de se
cunde în urma celorlalți trei care 
găsiseră drumul bun. Cehoslovacul 
Dolezal a trecut primul linia de 
sosire. în urma contestației făcute 
de Petrov și Dumitrescu juriul de 
arbitri a hotărît să le dea și lor 
același timp cu Dolezal, Lebedev și 
Kudra, adică 4 h 11’ 20". La in
terval de 2’ 18" au sosit belgienii 
Swerts și Springel, francezul La- 
brouille și polonezul Zielinski. Gro
sul plutonului în care se afla și ci
clistul român Zanoni a fost cro
nometrat cu timpul de 4 h 14’ 52". 
Moiceanu, Ziegler, Stoica și Arde- 
leanu au realizat timpul de 4 h 
16’ 04".

ÎN CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL conduce Alexei Pe
trov (U.R.S.S.), urmat de Lebedev 
(U.R.S.S.) la 2’ 41", Swerts (Belgia) 
la 4’ 34”. Dintre cicliștii români pri
mul este Constantin Dumitrescu, pe 
locul 9 la 7’ 07" față de lider.

PE ECHIPE în frunte se află 
U.R.S.S. Astăzi are loc etapa contra- 
cronometrului individual, Hlumec— 
Pardubice (54 kilometri).

Duminică în Capitală
RETURUL FINALEI C.C.E. 

LA VOLEI. Duminică seara, în 
sala Floreasca, echipele mascu
line Rapid București și Minior 
Pernik (Bulgaria), ținaliste ale 
actualei ediții a „Cupei campio
nilor europeni", susțin cel de-al 
doilea meci al iinalei. în prima 
partidă, desiășurată duminica 
trecută la Pernik, voleibaliștii 
bulgari au cîștigat cu 3—1. în 
cazul victoriei echipei bucurește- 
ne, urmează să se mai dispute 
un al treilea joc, pe teren neu
tru.

BUCUREȘTI — PIRINEI LA 
RUGBI .Pe terenul central din 
parcul sportiv Dinamo va avea 
loc duminică dimineață, cu în
cepere de la ora 11, meciul in
ternațional de rugbi dintre se
lecționatele de seniori ale Bucu- 
reștiului și Pirineilor.

MECIURI DE FOTBAL PE 
STADIONUL „REPUBLICII ". 
Cele două partide din campio
natul categoriei A programate 
duminică la București se desfă- 
șoară pe stadionul „Republicii", 
în următoarea ordine : Progre- 
sul-Farul (ora 15,15), Steaua-Di- 
namo Pitești (ora 17).

DE PRETUTINDENI
clusiv în Lună, pe planeta Mercur 
și pe sateliții planetei Jupiter. Pe 
baza rezultatelor unor recente cer
cetări, Kozirev consideră că meto
da cea mai bună pentru descoperi
rea și cercetarea vulcanismului pla
netelor este spectroscopia.

Celebra balenă „Jonas" a sosit in Japonia. Ea este expusă într-un mu
zeu din apropierea orașului Tokio. Uriașul mamifer cîntărește 20 tone 

și a fost prins în 1952 în apele Norvegiei

Cu zece ani în urmă, la 14 mai 
1955, a fost semnat la Varșovia Tra
tatul de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între R. P. Albania, 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă, R. P. 
Română, R. P. Ungară, Uniunea So
vietică.

Sînt bine cunoscute condițiile 
internaționale care au impus celor 
8 țări să încheie acest tratat. în 
anii de după cel de-al doilea război 
mondial cercurile reacționare occi
dentale au creat atmosfera războiului 
rece, au inițiat goana înarmărilor și, 
ca expresie a politicii agresive în
dreptate împotriva țărilor socialiste, 
au dat naștere blocului militar al 
Atlanticului de Nord care în 1954 a 
înglobat și Germania Occidentală, au 
înființat o largă rețea de baze mi
litare, au făurit blocurile SEATO 
și CENTO.

Tocmai în aceste împrejurări, ce
le 8 țări socialiste europene, pornind 
de la necesitatea imperioasă a asigu
rării muncii pașnice, a vieții libere a 
popoarelor lor, de la interesele păcii 
generale, au cre-at Tratatul de la 
Varșovia. Ideea fundamentală a a- 
cestui tratat, încheiat între țări so
cialiste frățești, suverane și egale în 
drepturi, este salvgardarea cu forțe 
comune a securității lor și a păcii 
în lume.

în toți cei 10 ani care au 
trecut de la semnarea Trata
tului de la Varșovia, țările partici
pante, țări socialiste interesate vi
tal în menținerea păcii prin însăși 
natura orînduirii lor, au promovat 
cu hotărîre o politică fermă de pre- 
întîmpinare a unui nou război mon
dial, de zădărnicire a planurilor 
cercurilor agresive, de dezvoltare a 
relațiilor internaționale pe baza 
principiilor coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale dife
rite. Ele au militat permanent pen
tru destinderea încordării, reglemen
tarea problemelor internaționale ar
zătoare, lichidarea rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial și asi
gurarea securității europene, stăvi
lirea cursei înarmărilor și înfăptui
rea dezarmării. Această politică se 
bucură de aprobarea și prețuirea 
opiniei publice, sporind neîncetat 
prestigiul socialismului în lumea în
treagă.

Prevederile Tratatului de la Var
șovia relevă caracterul său pașnic, 
defensiv. Spre deosebire de Pactul 
Atlanticului care este o grupare în
chisă de state, Tratatul de la Varșo
via este deschis participării oricărei 
alte țări europene, indiferent de 
orînduirea ei socială și de stat.

Țările socialiste s-au pronunțat 
consecvent împotriva divizării lumii 
în grupări ostile. Participanții au 
-înscris in Tratatul de la Varșovia 
năzuința lor de a vedea creat în 
Europa un sistem de securitate co
lectivă, cu participarea tuturor sta
telor europene, și au limitat durata 
tratatului pînă la intrarea în vi
goare a unui asemenea sistem. Ță
rile participante au afirmat în repe
tate rînduri că sînt adepte ale li
chidării blocurilor și grupărilor mi
litare și că sînt gata să înfăptuiască 
o asemenea măsură dacă membrii 
Pactului Atlantic ar adopta o ho- 
tărire similară.

în acest deceniu au crescut con
siderabil forțele care militează pen
tru menținerea păcii, raportul pe 
plan mondial s-a schimbat tot mai 
mult în favoarea acestora. S-a întă
rit necontenit puterea țărilor socia
liste. A crescut numărul statelor 
care au scuturat jugul colonial și 
care joacă un rol tot mai activ în 
lupta pentru apărarea păcii. Clasa 
muncitoare internațională, în frunte

PIERDERI ALE LABURIȘTILOR IN ALEGERILE MUNICIPALE
LONDRA 13 (Agerpres). — Alege

rile municipale din Anglia care se 
desfășoară de la începutul acestei 
săptămîni au intrat joi în faza finală, 
cînd alegătorii din 33 de orașe și 81 
de comune cu peste 50 000 de locui
tori s-au prezentat la urne pentru 
a-i alege pe viitorii consilieri muni
cipali.

MAȘINI „DE CITIT ADRESE"

Oficiile poștale din Geneva vor 
introduce în curînd mașini automate 
„de citit adrese". Capacitatea lor o- 
rară de cartare se ridică pină la 
2 500 de scrisori. 

cu partidele comuniste, mase popu« 
lare tot mai largi desfășoară acțiuni 
hotărite și combative pentru menți
nerea păcii.

în însuși cadrul N.A.T.O. și al 
celorlalte blocuri agresive create da 
puterile occidentale au loc mani
festări de împotrivire față de poli
tica „de pe poziții de forță", de în
cordare internațională, față de ten
dințele de dominație ale S.U.A,,11 
ceea ce duce la accentuarea con
tradicțiilor dintre țările membre 
ale acestora. Mințile lucide, cercu
rile largi ale opiniei publice, toate 
popoarele lumii se pronunță împo
triva orientării agresive în viața in
ternațională, pentru preîntîmpinarea 
unui nou război mondial, pentru 
salvgardarea și consolidarea păcii.

Intervenția armată în Vietnamul 
de sud, bombardarea teritoriului 
R. D. Vietnam, precum și debarcarea 
trupelor marinei de război în Re
publica Dominicană sînt expresii ale 
politicii agresive a imperialismului 
american. Blocul N.A.T.O. și celelalte 
blocuri militare legate de acesta sînt 
un instrument al acestei politici a- 
gresive, îndreptate împotriva dreptu
lui popoarelor de a dispune în mod 
liber de soarta lor, instrumente ale 
neocolonialismului.

La recenta sesiune a Consiliu
lui Politic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia, țările partici
pante au arătat că țelul principal al 
politicii lor externe „constă în asigu
rarea condițiilor pașnice pentru con
struirea socialismului și comunismu
lui în țările lor și în izbăvirea ome
nirii de pericolul unui război nu
clear mondial prin eforturile unite 
ale tuturor popoarelor iubitoare de 
pace". Consfătuirea a acordat a- 
tenție planurilor de creare în cadrul 
N.A.T.O. a forțelor nucleare multi
laterale, planuri care, indiferent ds 
formele concrete în care s-ar înfăp
tui, ar deschide accesul cercurilor re
vanșarde din R.F.G. spre arma ato
mică, ar prejudicia interesele păcii în 
Europa. Țările participante la Con
sfătuire au subliniat că dacă țări
le membre ale N.A.T.O. vor păși 
mai departe pe calea transpunerii 
în viață a acestor planuri, ele vor fi 
nevoite să ia măsurile necesare 
pentru asigurarea securității lor. 
Țările socialiste își păstrează neslă
bită vigilența, îngrijindu-se perma
nent de întărirea capacității lor de 
apărare.

Republica Populară Română — 
parte integrantă a sistemului so
cialist mondial — angajată in 
uriașa ei muncă pașnică, con
structivă, este animată de o înaltă 
răspundere față de interesele păcii 
și securității mondiale. La baza po
liticii ei externe se află prietenia 
și alianța de nezdruncinat cu cele
lalte țări socialiste. Umăr la umăr 
cu țările socialiste frățești, cu toate 
forțele păcii și progresului, țara 
noastră luptă pentru încetarea 
cursei înarmărilor, interzicerea ar
melor nucleare și distrugerea stocu
rilor existente, pentru realizarea unui 
sistem de securitate colectivă în Eu
ropa, pentru destindere și dezvol
tarea colaborării internaționale în
tre toate țările, indiferent de siste
mul lor social, pe baza principiilor 
egalității în drepturi, respectării 
suveranității și independenței, nea
mestecului în treburile interne. Po
porul nostru, care-și consacră toate 
forțele și capacitățile muncii pentru 
înflorirea patriei socialiste, va de
pune și de aci înainte eforturi, ală
turi de celelalte țări socialiste, pen
tru întărirea tuturor forțelor prin 
a căror luptă unită poate fi menți
nută și consolidată pacea lumii.

V. ILIESCU

Din localitățile unde, pînă in pre
zent s-au desfășurat aceste alegeri, 
se anunță că opoziția conservatoare ■ 
a obținut un cîștig de 81 de locuri I 
în timp ce laburiștii au înregistrat o 
pierdere de 61 de locuri (Reuter). In 
ce-i privește pe liberali rezultatele 
de pînă acum arată că au pierdut 14 
locuri.

VIERMI LUCITORI VOR DETECTA 
VIAȚA

In laboratoarele centrului de zboi 
cosmic Goddard, în Virginia (S.U.A.), 
se fac cercetări asupra unei mulțimi 
de viermi lucitori și licurici. Obiecti
vul lor este de a prelua de la aceste 
insecte o substanță chimică din cele 
mai prețioase : kuciferina. Luciferina 
este unul din corpurile chimice care 
provoacă reacția ce duce la formarea 
faimoasei lumini reci, emisă de vier
mii lucitori femele. Pentru ca reac
ția să aibă loc, este necesar ca luci
ferina să fie în contact cu o altă 
substanță specifică organismelor vii, 
denumită „Ă.T.P ” (adenozintrifos 
fat). Ideea savanților este de a tri 
mite în spațiul cosmic sateliți purtă
tori de luciferina. Dacă sateliții aceș
tia vor întîlni un germene viu, seva 
produce o reacție luminoasă. Oriei! 
de slabă ar ti această reacție, ea 
va fi totuși perceptibilă pentru sta
țiunile terestre, gratie unui puternic 
sistem electronic de amplificare. In- 
tr-un prim stadiu experimental, se 
preconizează lansarea de baloane 
care vor fi încărcate cu vase cu lu- 
ciferină și care se vor ridica pină 
la 25 000 metri.

RAVAGIILE CICLONULUI

Potrivit unui bilanț provizoriu, în 
timpul ciclonului care a devastat 
Pakistanul de esl au fost ucise cel 
puțin 50 de persoane și peste 200 
rănite Numărul victimelor din re
giunile mai îndepărtate nu este încă 
cunoscut. Un mare număr de per
soane au rămas fără adăpost.

lrez.it
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I)E PESTE HOTARE CORESPONDENTE DIN:

Cei șase“ 
au deschis
w

dosarul financiar
De la .Strasbourg, unde a iost 

discutat de Parlamentul european, 
dosarul cu problemele financiare 
ale Pieței comune a fost adus ieri 
ia Bruxelles. îh cadrul unei. se-, 
siuni a Consiliului ministerial „cei 
șase" au început, în capitala Bel-, 
giei, dezbaterile pe marginea pro
iectului Comisiei C.E.E. privind 
crearea unui buget lederal.

Proiectul amintit preconizează 
ca incepind cu 1 iulie 1967 pentru 
principalele produse agrare să nu 
mai existe taxe vamale in comer
țul dintre statele membre ale 
C.E.E. Concomitent, se prevede-să 
fie realizată și piața comună pen
tru produsele industriale. Venitu
rile provenite din taxele vamale 
percepute la importurile de 
mărfuri din afara Pieței comune ar 
urma să fie vărsate intr-un fond 
al comunității. Se intenționează ca 
acest fond — destinat să finanțeze 
acțiunile comune ale „celor șase", 
in special politica agrară — să fie 
pus la dispoziția Parlamentului eu
ropean. Acesta este însă numai 
un organ consultativ al C.E.E., dar 
Italia, R.F.G., Belgia și Olanda 
urmăresc să-i lărgească împuterni
cirile acordindu-i dreptul de a 
aproba bugetul federal.

Franța, care dorește să obțină 
acordul partenerilor săi în ce pri
vește finanțarea politicii agricole 
comune, respinge în schimb orice 
eventual control din partea Parla
mentului european, pe motiv că a- 
cest fapt încalcă principiul suvera
nității și. însuși Tratatul de la Roma. 
Referindu-se la aceasta, ziarul 
vest-german « Die Welt» scrie că 
„se așteaptă ,ca la Bruxelles să se 
dea „o luptă 
francez, care 
noua criză in

grea" cu guvernul 
ar putea duce la o 
sinul comunității".

un nou împrumut

IN SPRIJINUL COLABORĂRII
INTERBALCANICE

ATENA 13. (Agerpres). .— După 
încheierea celei de-a cincea întîlniri 

:a reprezentanților comitetelor de 
colaborare balcanică din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia și România, la 
.care a participat și un observator 
din partea Ciprului, a fost dat pu
blicității un comunicat.

în comunicat se arată că partici- 
panții la întîlnire au analizat pro
blemele dezvoltării colaborării din
tre țările balcanice în domeniile 
politic, economic, cultural și științi
fic. Comunicatul subliniază că . în 
ultima perioadă s-a realizat o apro
piere între .țările balcanice.

Participanții la întîlnirea
la Atena și-au exprimat neliniștea 
față de consecințele acțiunilor agre-

de

sive ale S.U.A. în • Vietnam, in Re
publica Dominicană și în alte re
giuni ale lumii.

întîlnirea și-a exprimat convin
gerea că problema cipriotă trebuie 
rezolvată conform dreptului po
porului cipriot de a-și hotărî singur 
soarta.

în comunicat se apreciază că rea
lizarea propunerilor privind crearea 
de zone denuclearizate în regiunea 
țărilor balcanice, a mărilor 
jurătoare, precum și în alte 
ale Europei ar constitui o 
tantă contribuție la lupta 
pace in lume și ar crea, în 
timp, condiții favorabile pentru ex
tinderea relațiilor prietenești reci
proce dintre popoarele balcanice.

încon- 
regiuni 
impor- 
pentru 
același

SAIGON 13 (Agerpres). — în îm
prejurimile localității sud-vietname
ze Song Be au continuat și în cursul 
zilei de joi luptele între forțele pa
triotice și trupele guvernamentale 
sprijinite de aviația americană, re
latează agenția U.P.I. Un pur
tător de cuvînt militar american a 
relatat joi că patrioții se găsesc încă 
in jurul acestui oraș, ținînd sub foc 
drumurile de acces. într-o cores
pondență din Saigon a agenției 
Associated Press se anunță că pu
ternice lupte au mai avut loc în lo
calitatea Bac Lieu, în apropiere de 
delta fluviului Mekong. Un atac 
prin surprindere a fost lansat de 
patrioți și la baza aeriană de la Da 
Nang, unde au fost răniți și uciși 
mai mulți soldați americani.

LONDRA EFORTURI SPRE A OCOLI ASCUȚIȘURILE

Stabilirea de relații diplomatice 
intre R. F. Germană și Izrael

La 13 mai, la Bonn și Tel Aviv a 
fost dat concomitent publicității co
municatul oficial privind stabilirea 
de relații diplomatice între R.F.G. și 
Izrael. în comunicat se subliniază 
că „Germania (occidentală — n. r.) 
și statul Izrael au stabilit, incepind

cu data de 12 mai, relații diploma
tice".

în același timp, în cele două ca
pitale au fost date publicității tex
tele scrisorilor schimbate între can
celarul Ludwig Erhard și primul 
ministru izraelian, Levi Eskhol.

Primul Congres 
al luptătorilor din armata 
de eliberare națională

...și efectul în țările arabe
Agenția M.E.N. a difuzat un co

municat oficial în care se arată că 
„în conformitate cu rezoluția adop
tată, la 15 martie a. c., de reuniu
nea miniștrilor de externe ai țări
lor arabe — în care se, cere state
lor membre ale Ligii Arabe să rupă 
relațiile diplomatice cu R.F.G. în 
cazul recunoașterii de către aceasta 
a Izraelului — întrucît la 13 mai 
guvernul R.F.G. a publicat o decla
rație în care recunoaște, în mod ofi
cial, Izraelul și stabilește relații di
plomatice cu această țară, guvernul 
R.A.U. a hotărît să rupă relațiile 
diplomatice cu guvernul R.F.G.". 
De asemenea, au anunțat oficial ru
perea relațiilor cu R.F.G. guvernele 
Siriei, Irakului, Arabiei Saudite și 
Libanului.

La Amman, Wasfi Teii, primul 
ministru al Iordaniei, a anunțat că 
guvernul său a rechemat persona
lul ambasadei iordaniene de la Bonn 
și că va fi publicată hotărirea Ior
daniei privind ruperea relațiilor di
plomatice cu R.F.G. La rîndul său 
guvernul Kuweitului a anunțat că 
consideră „nulă și neavenită" ho- 
tărîrea sa anterioară privind stabi
lirea de relații diplomatice cu gu
vernul vest-german.

Din surse demne de încredere s-a 
aflat că „guvernul tunisian va a- 
dresa o notă de protest guvernu
lui vest-german în legătură cu re
cunoașterea Izraelului" 
cesta. Aceleași surse 
nat însă că . „Tunisia 
trage ambasadorul de

de către a- 
au mențio- 

nu-și va re
ia Bonn".

(Agerpres)

Conferința Consiliului de solidaritate
a popoarelor Asiei și Africii

i

pe

îm- 
nu- 
Din

După mai multe discuții prea
labile — care au început în tim
pul vizitei premierului britanic, 
H. Wilson, la Paris, Anglia a 
reușit ieri să obțină de la Fon
dul monetar internațional (F.M.I.) 
un împrumut de 1 400 milioane 
de dolari. Agențiile de presă a- 
rată că noua „tragere" de la 
F.M.I. are ca scop rambursarea 
creditelor pe termen scurt soli
citate de Anglia în urma crizei 
lirei sterline din toamna trecută 
Și, în același timp, apărarea mo
nedei britanice de operațiile spe
culative la care este supusă 
piețele valutare occidentale.

Se relevă, insă că în acest 
prumut F.M.I. contribuie cu 
mai 475 milioane de dolari,
restul de 925 milioane de dolari, 
mai mult de 750 milioane sînt 
lurnizate de țările Pieței comune, 
în monedele lor naționale, în 
special de R.F.G. (300 de milioa
ne) și Franța (232 de milioane). 
Statele Unite care, în prima o- 
perație de susținere a lirei ster
line, din decembrie 1964, au avut 
un rol preponderent, nu au putut 
de data aceasta să împrumute 
F.M.I., întrucît acesta este supra
saturat de dolari. în legătură cu 
aceasta agenția France Presse 
arată : „Operațiunea de miercuri 
tinde să justifice opiniile expri
mate adeseori de (vest)-europeni 
și mai ales de Franța, care apre
ciază că F.M.I., ca și sistemul 
monetar internațional, nu se mai 
pot baza numai pe dolar și lira 
sterlină".

ACCRA 13 (Agerpres). — în loca
litatea Winneba au continuat 
miercuri lucrările ședinței plenare 
a celei de-a patra conferințe a 
Consiliului de solidaritate a popoare
lor Asiei și Africii. Au luat cuvîntul 
delegați ai U.R.S.S., Kenyei, Africii 
de sud. Nigeriei. Ugandei.

Șeful delegației sovietice a propus 
elaborarea unui program privind a- 
cordarea de ajutor popoarelor țări
lor din Asia, Africa și America La
tină care, luptă pentru libertate. El 
a recomandat, de asemenea, convo
carea unei sesiuni extraordinare a 
Comitetului internațional de ajutora
re a Vietnamului de sud cu partici
parea reprezentanților mișcărilor și 
organizațiilor antiimperialiste, națio
nale și internaționale. în vederea or
ganizării ajutorului internațional a- 
cordat Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud,' Repre
zentantul Kenyei a sprijinit lupta 
de eliberare națională a popoarelor 
din Asia și Africa împotriva impe
rialismului și colonialismului, iar 
Oliver Toipbo, lider al mișcării de 
eliberare națională din Africa de sud,

a condamnat regimul rasist din a- 
ceaștă tară și a cerut acordarea unui 
ajutor moral și material mai substan
țial luptătorilor pentru libertate. Șe
ful delegației Ugandei a condamnat 
în cuvîntarea sa intervenția ameri
cană în Congo (Leopoldville), pre
cum și violarea frontierelor Ugandei 
de către trupele guvernamentale 
congoleze. în cadrul ședinței de marți 
s-a dat citire mesajelor de salut a- 
dresate conferinței.

După încheierea ședinței plenare, 
miercuri seara și-au început activi
tatea cele patru comisii ale confe
rinței — politică, economică, organi
zatorică și comisia pentru probleme 
sociale și culturale.

HANOI 13 (Agerpres). — Citind 
agenția sud-vietnameză de presă 
„Eliberarea", agenția V.N.A. a anun
țat că între 2 și 6 mai 1965, în re
giunea eliberată din Vietnamul de 
sud a avut loc primul Congres ?’> 
eroilor și luptătorilor de frunte din 
armata de eliberare națională 
vietnameză. .Au luat parte 
ședințele — 
Eliberare 
Nguyen 
mitetului 
bri ai comandamentului forțelor ar
mate de eliberare sud-vietnameze, 
reprezentanți ai partidelor politice, 
ai organizațiilor de masă, precum și 
ai agenției de presă „Eliberarea".

Congresul a fost deschis de pre
ședintele Frontului Național de Eli
berare, care a subliniat faptul că ar
mata de eliberare, sprijinită de po
porul sud-vietnamez, obține victorii 
remarcabile în lupta împotriva tru
pelor guvernamentale și agresorilor 
americani. Nguyen Huu Tho a a- 
preciat congresul drept o dovadă 
a hotărîrii forțelor patriotice și a 
poporului de a lupta pînă la victo
ria finală".

Congresul a adoptat un apel către 
toți soldații și ofițerii armatei de 
eliberare sud-vietnameze, precum și 
un mesaj către popor in care chea
mă la continuarea luptei împotriva 
armatei guvernamentale și a spriji
nitorilor săi americani.

sud- 
pre- 

de 
sud, 
Co

Frontului National
din Vietnamul de

Huu Tho, membrii 
Central al frontului, mem-

în aceeași clădire în care a avut 
loc recent sesiunea unui alt bloc 
militar — SE A.T.O. — s-au încheiat 
acum lucrările sesiunii ministeriale 
a consiliului N.A.T.O. Delegațiile 
celor 15 țări membre au scurtat cu 
o zi dezbaterile. Potrivit părerii unor 
observatori, rațiunea pare a consta 
în aceea că discuțiile suplimentare 
ar fi fost de piisos, de vreme ce 
preocuparea centrală, îndeosebi a 
delegației americane, de a trece sub 
tăcere divergentele existente în ca
drul coaliției, și.-a găsit reflectare 
in comunicatul final

Accentuarea în cadrul alianței at
lantice a unor tendințe centrifuge 
a făcut să crească îngrijorarea 
Washingtonului, ceea ce explică 
de altfel și precipitata sosire 
a lui Dean Rusk la Londra în 
a doua zi a lucrărilor. Chiar 
și în textul comunicatului, acest as
pect este prezent prin sublinierea 
„necesității continue în cadrul ali
anței... de a menține un nivel ma
xim de armonizare în ce privește 
politica urmată de țările membre",

Sc afirmă că aproape fiecare pa
ragraf al comunicatului ar fi rezul
tatul unui compromis, tocmai pentru 
a se ocoli ascuțișurile. Aprecierile 
presei sînt aproape unanime în 
această privință: „Miniștrii N.A.T.O. 
au evitat ciocnirea părerilor" 
(„Times"); „Declarația N.A.T.O. a 
evitat să menționeze fisurile in-r 
terne" („New York Times"); „Co
municatul sugerează încă o dată 
că cele 15 state membre au 
fost de acord că nu sînt de a- 
cord asupra mai multor probleme 
politice actuale" („Guardian").

Problema Vietnamului a fost 
tratată în ședință secretă, ceea 
ce a permis „unor miniștri eu
ropeni și în special lui Maurice 
Couve de Murville, Halvard Lange 
și Paul Henri Spaak să-și exprime 
foarte deschis rezervele și neliniș
tea în fata evoluției evenimen
telor din sud-estul asiatic". „Minis
trul de externe francez Couve de 
Murville și secretarul de stat. Dcan 
Rusk — relatează ziarul „Sun" — au 
fost in ascuțit dezacord asupra poli
ticii americane, ...Patru proiecte pe 
paragrafe privind Vietnamul — re
dactate de Statele Unite, Franța, Ita
lia și secretariatul N.A.T.O. — au 
fost răsturnate". Ziarul „New York 
Times" relatează : „Couve de Mur
ville a insistat ca Statele Unite să 
plece din Vietnam". Remarcînd la 
rîndul său această confruntare, zia
rul „Guardian" adaugă că ministrul 
de externe francez „a fost sprijinit 
in Camera consiliului de citeva de
legații ale țărilor mai iniei". „Sun" 
relevă că „comunicatul nu mențio
nează vreun sprijin pentru politica 
americană".

La comunicatul final este anexată 
o declarație comună a S.U.A., An
gliei și Franței cu privire la „proble
ma germană". Și în acest domeniu 
s-au manifestat puncte de ve
dere diferite. După cum afir
mă „Financial Times", „Statele 
Unite au dorit să exprime răs
punderea celor patru puteri — Sta
tele Unite, Marea Britanie, Franța și 
U.R.S.S, — fată de problema germa
nă. Franța a dorit să se recunoască

faptul că Germania se află în cen
trul Europei și că de aceea este vor
ba de o problemă care privește în 
mod legitim țările europene". După 
concesii reciproce, s-a ajuns pînă la 
urmă la o formulare vagă, prin care 
se exprimă speranța că perspecti
vele de reluare a discuțiilor vor li 
examinate în continuare. Primele 
murmure de nemulțumire au venit 
bineînțeles de la Bonn, unde se aș
tepta cu nerăbdare o declarație care 
să dea cîștig de cauză integral 
punctului de vedere vest-german. 
O asemenea declarație, după cum a- 
rată presa britanică, urma să fie fo
losită de partidul cancelarului Erhard 
ca instrument de propagandă electo
rală în vederea alegerilor generale 
din luna septembrie. Referindu-se la 
decepția acestor cercuri, ziarul 
„Guardian" scrie că la Bonn se ex
primă acum aprecieri potrivit cărora 
„singura valoare a declarației cons-’, 
tă în faptul că ea reflectă în moif. 
clar diferentele profunde care exis-iz 
tă intre aliații occidentali fată do 
problema germană".

Diferitele aspecte ale frămîntări- 
lor care continuă în rîndul partene
rilor atlantici — inclusiv „consoli
darea și viitorul N.A.T.O." — au 
fost lăsate și de data aceasta in 
suspensie. „Alianța — scrie ziarul 
„Times" — rămîne nici mai mult 
nici mai puțin scindată decil era 
înainte". Lipsa unor concluzii opti
miste pare să fie de altfel o carac
teristică generală a comentariilor 
din presă.

Liviu RODESCU

ALGER
Glasul opiniei 
din Africa

publice

REGIUNI DIN R. 0. VIETNAM
BOMBARDATE Șl MITRALIATE

HANOI 13 (Agerpres). — La 12 
mai, avioane de luptă americane și 
sud-vietnameze au mitraliat și bom
bardat numeroase regiuni populate, 
situate de-a lungul șoselelor 
provinciile Thanh Hoa, Nghe 
Ha Tinh și Qnang Binh. Ele au 
traliat, de asemenea, vase care

din 
An, 
mi- 
na-

vigau pe rîuri de pe teritoriul R. D. 
Vietnam. în Jțiimineața aceleiași zile,
aceste 
valuri 
largul 
insula 
militarizate.

avioane au mitraliat în trei 
succesive insula Hon Mat, din 
coastei provinciei Nghe An și 
Con Co, din nordul zonei de-

Debarcarea marinarilor americani - în 
Republica Dominicană, continuarea ac
țiunilor agresive ale Statelor Unite în 
Vietnam stîrnesc reprobarea a nume
roși oameni de stat, a unor personallăți 
de vază și a opiniei publice din Africa.

Președintele Ghanei, Kwame Nkru- 
mah, în cuvîntarea rostită in faja parti
cipantelor la conferința organizației de 
solidaritate afro-asiatică de la Winneba, 
a denunțai polit'ca agresivă americană 
în Vietnam și în Republica Dominicană, 
subliniind că această politică sfidează 
opinia popoarelor din întreaga lume. In 
cadrul unui interviu, Salah Chehab, pre
ședintele comitetului kuweitian de soli
daritate afro-asiatică, releva, la rîndul 
său, că africanii condamnă acțiunile în
dreptate împotrivi libertății popoarele' 
din Vietnamul de sud și Republica Do
minicană de a-și hotărî singure soarta.

O rezoluție a comitetului permanent, 
ales anul trecut la Alger de conferinfa 
pentru denuclearzarea Mediteranei,' în
trunit la Roma zilele trecute, apreciază 
că încordarea actuală crescîndă în 
lume, creată de Statele Unite prin agre
siunea împotriva Vietnamului, prin in
tervenția colonialistă în Congo, prin a- 
mestecul militar direct în problemele 
interne ale Republicii Dominicane, este 
deosebit de periculoasă pentru pacea 
lumii. Politica „escaladărilor", subliniază

rezoluția, favorizează extinderea con
flictului. „Acum apare tot mai evident, 
în ochii popoarelor mediteraneene, peri
colul real pentru ele, care rezultă din 
prezenta in această regiune a bazelor 
militare și a armamentului nuclear".

La Rabat, Consiliul național al parti
dului de opoziție Isfiqlal, într-o moțiune 
politică își exprimă „îngrijorarea în le
gătură cu evenimentele care au loc în 
sud-estul asiatic, în unele țări din Africa 
și America Latină" și „condamnă acțiu
nile și politica americană față de sta
tele mici care au fost supuse agresiunii".

Întreaga presă, toate posturile de ra
dio acordă largi spatii și emisiuni rela
tărilor zilnice despre evoluția situație; 
încordate din aceste regiuni ale lumi-.

într-un comentariu cu titlul „De la 
Stanleyville la Santo Domingo”, „Alger 
republicain” scrie : „încă o dată, gu
vernul american intervine, sub aceeași 
răsuflată motivare : «Protejarea bunuri
lor și vieții cetățenilor americani». De 
fapt, la Santo Domingo a fost reeditată 
lovitura de la Stanleyville. De această 
dată însă nimeni nu mai poate fi înșelat. 
Nimeni, nici chiar prietenii Statelor 
Unite". „în realitate, continuă ziarul, a’ît 
în Vietnam, in Congo, cît și la Santo 
Domingo, peste tot Statele Unite nu se 
dau înlături de la agresiune militară 
directă, organizează adevărate cruciade

pentru a salva interesele economice și 
strategice ale monopolurilor, punînd în 
aplicare planurile generalilor săi. 'Se 
constată, conchide ziarul, că în prezint 
S.U.A. aplică aceeași politică, pe care 
președintele Johnson a criticat-o și a 
combătut-o în timpul campaniei electo
rale".

„Statele Unite, scrie cotidianul „Le 
Peuple", nesocotesc principiile de
mocrației, libertății și dreptului po
poarelor de a dispune singure de 
soarta lor. După părerea lor, singura 
politică pe care popoarele — în spe
cial cele mici — trebuie s-o promoveze 
este acceptarea condițiilor impuse de 
politicienii nord-americani“.

După ce remarcă faptul că astăz' 
Statele Unite „și-au rezervat dreptul" 
de a interveni oriunde consideră că 
„ordinea este tulburată", că au reeditat 
cunoscuta politică a „marii bite", re
prezentată de astă dată prin unități ul
tramoderne ale flotei a 7-a, prin avioa
ne cu reacție supersonice, gata în orice 
moment să sprijine marinarii și parașu- 
tișfii, același ziar adaugă : „Oricare ar 
fi acțiunile agresive ale imperialiștilor 
americani, mersul istoriei nu poate fi 
oprit".

Constantin BENGA

Pe urmele stăpînului atena Anchetă retroactivă
Gheorghe CERCELESCU

■B

A 31-a zi a grevei muncitorilor de la compania Peugeot. Direcția uzinei 
a trimis sute de scrisori de avertisment. Iatâ-le arzind în Piața Școlilor 
din Sochaux. in tata a 3 000 de greviști, hotăriți sâ continue lupta pentru 

satisfacerea revendicărilor lor

Totul s-a petrecut 
cu repeziciune, ca in
tr-un film polițist.

LEOPOLDVILLE. — 
Cabinetul 
ministru 
Munongo. 
sună. In 
voce gîtuită de 
mă rostește

timutului 
de interne.

Telefonul 
receptor o 

spai- 
sacadat :

— S-a furat tezau
rul de la Kolwezi...

— Cum ?! Ce ?! A- 
vionul! Plec imediat.

Agitație, forfotă, ză
păceală.

KOLWEZI. — Capi
tala provinciei Luala- 
ba. Mașinile poliției 
gonesc în neștire. Si
renele spintecă liniș
tea. Scrișnit de fri- 
ne. Polițiștii sar din

mașini cu automatele 
pregătite. Scena se pe
trece in fața ministe
rului de finanțe al 
provinciei. Ea se repe
tă în fața reședinței 
primului ministru Do
minique Diurqin; apoi, 
pe rînd, la locuința 
fiecărui ministru.

ELISABETVILLE. — 
Noapte. Mașinile go
nesc din nou, polițiștii 
ocupă poziții de tra
gere. Citeva schimburi 
de focuri. Alte ares
tări. Sînt prietenii ce
lor din Kolwezi.

LA ANCHETA. — 
Sînt prezenți, cu cătu
șele la mîini, membrii 
„guvernului" provin
ciei Lualaba și priete
nii lor din Elisabetvil-

le. Munongo (către ve
chiul său amic, 'Diur
qin) :

— Eu te-am insta
lat, îți amintești ? ! și 
ce-ai făcut, nenoroci- 
tule ?

Diurqin: Eu? Ni
mic. Am luat și eu niș
te bani...

— Da, dar sînt banii 
Congoului.

— Ei și? Parcă cei 
pe care i-a luat pre
mierul (Chombe) cînd 
cu Katanga nu erau 
tot ai Congoului! Eu 
n-am făcut decît să 
pășesc pe urmele stă
pînului, dar, recunosc, 
n-am atins perfor
manța lui...

Augustin BUMBAC

SCURTE ȘTIRI
DJAKARTA, Editura de stat 

„Balai Pustaka" din Indonezia a 
tipărit recent o antologie a prozei 
românești care cuprinde printre ' 
altele nuvela „Alexandru Lăpuș- 
neanu" de Costache Negruzzi, 
fragmente din romanul lui Nico- 
lae Filimon „Ciocoii vechi și noi", 
povestiri ale lui I. Creangă, I. L. 
Caragiale. M. Sadoveanu, precum 
și extrase din operele lui Tudor 
Arghezi, Geo Bogza, George Căli- 
nescu, Zaharia Stâncii.

MOSCOVA. La 13 mai au în
ceput la Kremlin tratativele între

Lal Bahadur Shastri, primul mi
nistru al Indiei, și Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

BERLIN. Baritonul român Nico- 
lae Herlea, artist al poporului, a 
obținut un mare succes miercuri 
seara ta „Deutsche Oper" din 
Berlinul de vest unde, sub ba
gheta și regia cunoscutului dirijor 
austriac Herbert von Karajan, a 
fost i prezentată . opera „Trubadu
rul" de Verdi.

SANAA. Radio Sanaa a anunțat 
înființarea Consiliului republican

Parlamentul grec a adoptat cu 
majoritate de voturi propunerea 
unui grup de deputați ai Uniunii de 
centru privind constituirea unui co
mitet de anchetă, care să cerceteze 
cauzele depășirii fondurilor aloca
te în timpul fostelor guverne E.R.E. 
pentru construirea unor obiective 
industriale, clădiri publice, șosele, 
piețe, baraje etc. în favoarea propu
nerii au votat deputății partidului de 
guvernămînt, Uniunii de centru, și 
deputății E.D.A. Au votat împotrivă 
deputății partidului progresist. încă 
înainte de vot, invocînd motive de 
ordin procedural, deputății partidu
lui de dreapta E.R.E. au părăsit in
cinta parlamentului.1

Inițiativa supunerii acestei pro
bleme dezbaterilor parlamentului a 
fost luată de deputății E.D.A. încă

acum o lună. Presa guvernamenta
lă a criticat aspru partidul Uniu
nea de centru pentru că nu a pro
pus el deschiderea dosarului depă
șirii devizelor lucrărilor publice 
care a pricinuit statului pagube 
evaluate la 2 miliarde drahme. Ho- 
tărîiile comisiei politice guverna
mentale, prezidată de Papandreu, 
de a însărcina deputății Uniunii de 
centru cu formularea oficială în 
parlament a propunerii, au lost a- 
preciale de cercurile politice ate
niene ca surprinzătoare.

în cursul dezbaterilor, deputății 
partidului E.D.A. nu au insistat asu
pra priorității legitime la vot a pro
punerii lor și au acceptat să se vo
teze întîi propunerea Uniunii de 
centru. Ziarul „Democratiki Alaghi"

releva că „esențial este conținutul 
propunerii E.D.A. și acuzațiile for
mulate de deputății acestui par
tid, acceptate de parlament". 
Ziarul „Mesimvrini", organul E.R.E., 
scrie că „Situația politică inter
nă, după părăsirea parlamentu
lui de către E.R.E., evoluează spre 
o mai mare încordare".

Potrivit observatorilor politici 
însă, în eventualitatea intensifică
rii atacului dreptei împotriva gu
vernului, premierul va răspunde 
cu trimiterea în judecată a respon
sabililor pentru dispariția în timpul 
guvernării E.R.E. a unor mari sume 
din fondurile secrete ale ministe
relor.

C. ALEXANDROAIE

al R. A. Yemen, prevăzut ele con
stituția provizorie. Noul organ se 
va ocupa de îndeplinirea hotărî- 
rilor Conferinței de la Kliamer 
privind instaurarea păcii în țară și 
aprobarea măsurilor social-econo- 
mice luate de guvern.

BELGRAD. La Belgrad a sosit o 
delegație a Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antihitlerist și a Comitetului foști
lor deținuți antifasciști din R. P. 
Română, condusă de general-colo
nel Mihai Burcă.

ANKARA între 14 și 17 mai vor 
avea loc în Turcia manevre mili
tare aeriene ale blocului militar 
C.E N.T.O. La manevre vor 
lua parte peste 100 de avioane a- 
partinînd forțelor militare aeriene

ale Iranului, Turciei, Marii Brita
nii și S.U.A. Pakistanul, membru 
al C.E.N.T.O , a făcut cunoscut că 
datorită „unor angajamente" nu 
va putea lua parte.

OSLO. La 13 mai au avut loc la 
Oslo convorbiri iugoslavo-norve- 
giene, la care au participat I. B. 
Tito, președintele R.S.F. Iugosla
via. și ’ Einar Gerhardsen, primul 
ministru 'al Norvegiei,

MINSK. A început festivalul cul
turii muzicale din țările socialiste. 
In cadrul concertului inaugural, 
care a avut ioc la 12 mai, or
chestra simfonică de. stat Uf Bielo- 
rusiei a interpretat opere ale com
pozitorilor români, unguri, polo
nezi și bulgari, în cadrul concer
tului a fost interpretată, printre

altele, Rapsodia I de Geoige 
Enescu.

MONTEVIDEO. Fostul pieșediri- 
te al Aigeutinei, Jnan Peron, aflat 
în exil în Spania, a încercat din 
nou miercuri seara să se întoarcă 
in America Latină. Compania Ibe
ria i-a refuzat însă eliberarea bi
letului de avion. în decembrie anul
trecut, într-o încercare similară, el a 
ajuhs la Rio de Janeiro, dar a iost 
obligat de autoritățile braziliene 
să se întoarcă în Spania.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A, a anun
țat că miercuri pe poligonul din 
Nevada a avut loc o nouă explo
zie nucleară subterană. Aceasta 
este cea de-a 10-a explozie nu
cleară subterană efectuată de 
S.U.A, in cursul acestui an.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Plata „Scînteii* Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se Iac la oficiile poștale. lactoril poștali ți difuzorii voluntari din întreprinderi șl institutiL Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii


