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Prin telefon 

de la Cannes

Pe ecranele 
festivalului

La Cannes, al XVIII-lea festi
val al filmului e în plină desfă
șurare. Ne aflăm in fața unei 
manifestări de marc amploare, 
o întîlnire mondială care se do-
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Uzina „Oțelul roșu'*

să depășească planul pe 1965 cu 6 00(1 
tone oțel Martin, 3 800 tone platine lami
nate, 750 tone tablă laminată, 250 tone 
bandă laminată la rece, să realizeze peste 
plan 2 000 000 lei economii la prețul de 
cost și 2 000 000 lei beneficii suplimentare, 
să sporească cu 0,8 la sută productivitatea 
muncii planificată. Pînă la 1 iulie va rea
liza 3 000 tone oțel, 2 900 tone platine la
minate, 500 tone tablă laminată, 150 tone 
bandă laminată la rece, 1 500 000 Iei eco
nomii la prețul de cost și 1 500 000 lei be
neficii suplimentare.

Schela de extracție - Craiova

să realizeze peste planul pe acest an : 
1 200 tone de țiței, 62 000 000 mc gaze uti
lizabile. 650 tone de gazolină, 5 000 000 lei la 
producția globală. 4 200 000 lei la produc
ția marfă, să obțină 4 500 000 lei economii 
la prețul de cost și 1 200 000 lei la beneficii 
suplimentare. Din care pînă la 1 iulie : 
1 000 tone de țiței, 51 000 000 mc gaze uti
lizabile, 500 tone de gazolină, 4 000 000 
lei la producția globală. 3 700 000 lei la 
producția marfă, 4 000 000 Ici economii la 
prețul de cost și 3 800 000 lei la beneficii 
suplimentare. ,

Uzina mecanică Sinaia

să depășească principalii indicatori de 
plan cu : 4 500 000 lei la producția globală, 
3 000 000 lei la producția țnarfă, 0,75 la 
sută la productivitatea muncii, 600 000 lei 
la prețul de cost, 1 700 000 lei la beneficii. 
Din care pînă la 1 iulie : 2 500 000 lei la 
producția globală. 1 800 000 lei la producția 
marfă, 200 000 lei economii și 700 000 lei 
beneficii.

Termocentrala electrică Luduș

s-a angajat să realizeze peste planul pe 
acest an : 2 000 000 lei economii la prețul 
«e cost prin reducerea cu 3,11 g a consu
mului de combustibil convențional pentru 
producerea unui kWh de energie electrică 
și prin scăderea cu 0.5 Ia sută, față de 
prevederile planului, a consumului pro
priu tehnologic ; să realizeze peste plan 
pînă la 1 iulie, 2 500 000 kWh energie elec
trică prin scurtarea perioadei de revizie a 
blocului nr. 2 și 1 100 000 lei economii la 
prețul de cost.

Întreprinderea forestieră 
Vatra Bornei

și-a propus să realizeze peste planul pe 
acest an : 1000 000 lei la producția glo
bală, 1 000 000 lei la producția marfă, 
1 000 000 lei la beneficii. Din care pînă la 
1 iulie: 580 000 lei la producția globală, 
555 000 Iei la producția marfă, 1570 mc 
cherestea de calitate superioară, 600 000 
lei beneficii suplimentare.

Cu 10 zile înainte de termen
Furnaliștii de la Combinatul siderurgic Hu

nedoara au consemnat pe graficul întrecerii un 
nou și important succes obținut în cinstea Con
gresului partidului. Ei au îndeplinit cu 10 zile 
mai devreme sarcinile prevăzute în planul de 
producție pentru primele 5 luni ale anului. Nu
mai în luna aceasta s-a produs în plus la fur
nalele de la Hunedoara, o cantitate de fontă 
echivalentă cu metalul necesar fabricării a 1 000 
de tractoare. De la începutul anului și pînă 
acum cantitatea de fontă realizată peste plan 
este de 35 000 de tone. Totodată, furnaliștii au 
atins și cel mai malt indice de utilizare a agre
gatelor cunoscute la Hunedoara. In același timp, 
la cele trei secții de furnale, consumul de cocs pe 
tona de fontă a fost redus în primele 4 luni ale 
anului cu circa 70—-80 kilograme, realizîndu-se 
pe această cale economii în valoare de peste 
13 milioane lei.
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NU DORIȚI

vedește an de an mai intere
santă.

La actuala confruntare iau 
parte 25 de țări de pe toate con
tinentele (pentru prima datei 
printre țările participante se nu
mără și R. P. Chineză). In 16 
zile au fost programate peste 
50 de filme (de lung și scurt 
metraj). Paralel cu festiva
lul au loc o serie de alte întîl- 
niri internaționale: adunarea ge
nerală a Federației criticilor ci
nematografici, Congresul Fede
rației internaționale a actorilor, 
„Piața filmului", adică vizionări 
permanente în trei cinematogra
fe ale orașului pentru cei care 
au venit la Cannes să cumpere 
și să vîndă filme.

Festivalul poate deveni 
festivalistul conștiincios 
de galeră cinematografică 
trebuie să vîslești zi și 
(Nu e o figură de stil: vizionă
rile pentru critici încep la 0,15, 
iar ședințele cinematecii — la 
0,30). Cel mai copleșit de obliga
țiile dulci și amare ale festiva
lului este totuși juriul care anul 
acesta are în fruntea sa ca pre
ședinte de onoare un membru al 
Academiei Franceze, Andrâ 
Maurois, și ca președintă o ac
triță de renume mondial: Olivia 
de Havilland. Din juriu fac par
te scriitorul sovietic Simonov, 
scriitorul francez Alain Robbe- 
Grillet. Precum se vede, Can- 
nes-ul nu duce lipsă de nume 
celebre. De altminteri, listele de 
invitați care apar în fiece zi în 
buletinele festivalului nu mai au 
nevoie de comentarii: Michele 
Morgan, Gina Lollobrigida, Alîda 
Valii, regizorii Otto Preminger, 
Grigori Ciuhrai, William Wyler 
și mulți alții.

In ce privește, programul pro- 
priu-zis, după 11 zile de proiec
ții putem descifra mai bine ten
dințele dominante. Temele care 
revin cu cea mai mare frecven
ță sînt cele inspirate de război 
(din 25 de filme de lung metraj, 
nouă au subiecte de război), Al 
doilea război mondial este privit 
din diferite unghiuri și sub di
ferite aspecte. Dezastrul flotei 
americane de la Pearl Harbour : 
„Prima victorie" (S.U.A.); prizo
nierii din lagărele naziste: „Cio- 
cîrlia" (U.R.S.S.); furia rasistă 
dezlănțuită, de Hitler : „Capcana" 
(R. S. Cehoslovacă). Francezii au 
prezentat un film extrem de dur 
și de emoționant despre jertfa 
inutilă a soldaților francezi în 
războiul din Vietnam : „Al 317- 
lea pluton". Fiecare din aceste 
filme merită, fără îndoială, cro
nica sa amănunțită. Acum însă, 
cînd nu sintem în momentul. de-< 
talierilor, se impun cîteva obser
vații generale. Prima: indife
rent de stil și de particularitățile 
artistice, aceste filme impun cu 
forță, aproape cu violență, ideea 
răspunderii individului nu nu
mai față de propria lui soartă, ci 
și față de soarta întregii ome
niri. In atmosfera însorită și 
multicoloră a Cannes-ului, festi
valul lansează un apel la cerce
tarea răspunderilor și la trezirea 
conștiințelor. In mod uimitor 
publicul acestui festival — care 
în decursul a mulți ani și-a cîș- 
tigat reputația c.ă acceptă cu greu 
teme grave și subiecte triste — 
a întîmpinat cu căldură tocmai a- 
semenea filme brodate pe teme 
grave și pe subiecte triste.

Ecaterina OPROIU

Socoteli

vecini

altfel binemeritată.

nrtiliitniliontire.

medie la suta de ha

■î+

Gotlob,

toate cooperativele.,
-k '■ .X1.- rx- z

429 000 LEI ÎN PLUS
ia fiecare sută de hectare?

Sa spune că o carte nu poate să ilustreze mai bine ce 
înseamnă agricultură intensivă și multilateral dezvoltată, 
decît poate să o facă „pe viu" raionul Sînnicolau Mare. Asta 
nu numai pentru că aici și-au dat întîlnire factori de vege
tație importanți pentru recoltă cum sînt : pămînt bun, apă 
freatică aproape de suprafață, un climat mai blind, ci și 
pentru că în acest colț al țării se află — și acesta e esen
țialul — oameni harnici și pricepuți, care lucrează cu forțe 
unite în cooperativele agricole, înarmați cu mașini moderne 
și metode științifice agrozootehnice. Factorii naturali au 
existat dintotdeauna, dar ultimii, care asigură dinamismul 
economiei raionului, sînt un rezultat al socialismului. Așa 
se explică în bună măsură faptul că 
agricole din raion' sînt

Oglindă imparțială
Cu toate acestea multe unități, 

care dispun de condiții asemănă
toare, obțin rezultate diferite. 
Nc-am oprit la cooperativele agri
cole din Tomnatec și Gotlob, care 
sînt vecine. Pentru a putea com
para cele două unități redăm prin
cipalii indici la suta de hectare, 
care constituie oglinda imparțială a 
rezultatelor economice. Realizările 
sînt superioare la cooperativa a- 
gricolă Tomnatec, care anul trecut

a obținut în
teren agricol un venit bănesc de 
805 000 lei. In același an. la Got
lob. la suta de ha s-a realizat un 
venit bănesc de 376 000 Iei. Cifrele 
sînt concludente. Dar oare celor de 
la Gotlob nu le-ar prinde bine un 
spor de peste 400 000 lei la suta de 
hectare ? Aceste diferențe între 
cele două unități se datoresc gra
dului diferit de intensivitate a pro
ducției. atît în ramura vegetală cît 
și în zootehnie. In această privință 
sînt semnificative datele din urmă
torul tabel :

T o m n a t e c G o t 1 o b

1962 1963 1964 1962 1963 1964

Venituri bă
nești din zoo
tehnie la 100 ha 63 168 66 068 120 602 29 526 45 514 72 500

Lapte marfă
la 100 ha (litri) 16 000 18 906 26 633 8 510 11 395 13 750

Numărul de
porci vînduți la 

100 ha arabil
14,4 23,3 59 34 35 38

Din analiza cifrelor de mai sus 
se poate constata că în ambele uni
tăți, de la un an la altul, s-a reali
zat o creștere a veniturilor bă
nești provenite din zootehnie. Rit
murile de creștere sînt însă mult 
diferite. Principalii indicatori ai 
producției zootehnice sînt supe
riori la cooperativa agricolă Tom-

natec. Să vedem cauzele acestei 
situații.

Ciștigă cine lucrează 
cu socoteală

Nu sînt prea mulți ani de cind 
cei din Tomnatec se mulțumeau cu

FAȚA
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Tinerețea Bacăului

între

faima, de 
mari cultivatori dc legume timpu
rii. In același timp, sectorul zoo
tehnic batea pasul pe loc.

— Ne-au prins bine îndru
mările și sprijinul primit din 
partea partidului, care ne-a a- 
rătat că numai îmbinînd armo
nios toate ramurile de produc
ție prin valorificarea deplină a 
posibilităților de care dispunem, 
putem face pași mari înainte.

.jie spupe tovarășul Petru Feneși, 
președintele cooperativei agri
cole.

Fapt este că la această unitate 
consiliul de conducere și organiza
ția de partid s-au ocupat și se 
ocupă stăruitor de asigurarea unor 
furaje de bună calitate, pregătirea 
cit mai rațională a hranei anima
lelor. Au extins cele mai valoroase 
plante furajere, cum sini lucerna, 
porumbul, borceagurile. mazărea, 
le-au amplasat pe terenuri potrivi
te. au asigurat executarea lucrări
lor la un nivel agrotehnic ridicat 
și recoltarea, transportul și depo
zitarea nutrețurilor în condiții co
respunzătoare.

In ridicarea calității rațiilor o 
mare însemnătate are cultura lu- 
cernei, plantă valoroasă, bogată în 
proteină, vitamine și săruri mine
rale. care se cultivă pe 170 ha. Pe 
20 de hectare lucerna s-a irigat cu 
ajutorul aspersoarelor și s-au apli
cat îngrășăminte, 
recoltă de 10 000 de 
Anul acesta se irigă 
lucerna.

— Și la noi, la 
condiții pentru a se obține pro
ducții mari și de calitate la toa
te culturile furajere, numai că 
acestea n-au fost totdeauna bi
ne folosite, ne spune tovarășul 
Vasile Ilieș, președintele coope
rativei agricole. Vechiul con
siliu de conducere nu s-a ocu
pat mai deloc de problema asi
gurării furajelor. O parte din 
lucerna semănată în primăvara 
anului trecut a fost pășuna tă, 
deși acest lucru nu este indicat.

Constantin BORDEIANU

obținîndu-se o 
kg fin la ha.

40 de ha cu

Hidrocentrala Ra- 
cova. Se lucrează 
la montarea unei 

noi turbine
Foto : R. Costin
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NEOMENIEI
EUGEN FRUNZĂ

pentru 
un fel 
la care 
noapte.

ExistM ceva care în limba 
de toate zilele se cheamă 
omenie. Desigur că termenul 
suferă oarecum de imprecizie. 
Dar cine nu-i simte adînca și 
grava rezonanță ?

In societatea socialistă, 
ceea ce se înțelege prin ome
nie capătă și dimensiuni și a- 
plicații noi. Angajați în uriașa 
operă colectivă destinară pro
priei lor fericiri, oamenii se 
simt mai aproape unii de alții, 
părtași ai aceleiași cauze. în 
raporturile dintre indivizi se 
încetățenesc, mai mult ca ori- 
cînd, legile fundamentale de 
generozitate, de întrajutorare 
și respect reciproc. Și pentru 
că istoria limbii urmează isto
ria societății, bunul nosiru cu- 
vînf omenie, moștenit din 
veac în veac, își trăiește as
tăzi maturitatea.

Cit de anacronice apar, în 
acest context, faptele despre 
care vreau să discut I

Am obiceiul să cercetez 
uneori sălile de ședință ale 
tribunalului și sa asist la dez
bateri. Și iată un proces în

cer» acuzat e tatăl și recla
mant propriul său fiu. Tatăl 
— pensionar, cu sănătatea șu
bredă, văduv. Fiul, după, ce 
a reușit — cu ajutorul părin
ților — să urmeze și să ab
solve o facultate, a fost an
gajat într-un post corespun
zător, apoi s-a căsătorit, s-a 
gospodărit. La proces apare 
îmbrăcat impecabil. Ochelarii 
fumurii, cu ramă subțire de 
metal aurit, îi acoperă discret 
privirea. Are un aer distant, 
necruțător. Cere tribunalului 
sentința, pe baza ,,probele» 
incontestabile". Vrea despă
gubiri. Astă iarnă, lipsind 
domnia sa cîteva săplămini de 
acasă, tatăl — care ocupă o 
mică odaie în același aparta
ment — a cutezat să-i folo
sească plapuma. Se defectase 
caloriferul și omul a simțit 
nevoia unui plus de căldură, 
întors, fiul a constatat fărăde
legea și (bineînțeles cu mar
tori) a stabilit daunele. Și, 
proces la tribunal, după ce 
eforturile comisiei de impă-

ciuire s-au dovedit Infruc
tuoase.

11 urmăream din sală pe a- 
cest om tînăr, înțepat și plin 
de sine, care acuza cu o voce 
severă și rece. îl urmăream 
și pe tatăl său. Cu umerii 
aduși, sprijinit în baston, pă
rea un îndurerat și naiv semn 
de întrebare.

Un alt caz. In fața instan
ței, o femeie de 74 de ani 
și cei trei copii ai săi. Un 
băiat și două fele. Feciorul, 
tehnician în industrie. împreu
nă cu soția cîștigă 
2 300 lei lunar. O 
funcționară, soțul ei 
încasează lunar circa
lei. Cealaltă fată, necăsăto
rită, are și ea salariu.

Care e problema ? Bătrî- 
na mamă, care nu mai poale 
munci, are nevoie de un spri
jin material. A rugat ba pe 
unul, ba pe altul dintre copii, 
l-a rugai pe toți laolaltă, l-a 
rugat să-i asigure o existență 
modestă. Ce-i drept, una din 
fete', cea necăsătorită, i-a 
oft.it in cele din urmă adă-

peste 
fiică e 
la fel.

1 900

post și hrană. Dar de ce 
toată sarcina să cadă numai 
în seama ei l Ceilalți nu vor 
să miște un deget. Au ei unde 
și cum să-și cheltuiască ba
nii. Prin urmare, să fie lăsați 
în pace I

La insistențele judecătoru
lui, cu chiu cu vai se trece 
la i..i soi de tîrg care, măr
turisesc, mă revoltă și mă 
umilește ca simplu auditor 
în sala de ședințe.

— Cît vrei să-i acorzi pe 
lună mamei dumitale ca s-o 
ajuți la bătrînefe l— 
sează judecătorul, 
celor doi în cauză.

— 50 de I 
fiul.

— 20 de I 
fiica, după o 
tură chibzuință.

A urinat tîrgul de care am 
pomenit. Cînd ieșeam din 
sală, judecătorul, epuizînd 
toate argumentele, anunța că 
tribunalul va decide conform 
legilor în vigoare, care apără 
existența și demnitatea omu
lui.

•se adre- 
pe rînd,

lei, răspunde

răspundelei,
lungă și ma-

Am relafaf acesfe cazuri, 
cu amărăciune. Sînt, desigur, 
cazuri izolate. Dar ele alcă
tuiesc o față a neomeniei. 
Și nu cred că exagerez para- 
Irazind un vechi proverb : 
„Spune-mi cum te porți cu 
părinții și îți voi spune cine 
ești".

în societatea noastră ase
menea manifestări apar cu 
atit mai reprobabile cu cit 
stima față de om, compor
tarea civilizată și leală, ome
nia — cu tot ceea ce con
ține mai frumos această no
țiune — sînt un corolar al 
noilor raporturi, între cetă
țeni, fie și necunoscuți între 
ei. Darmite cînd e vorba 
de rude apropiate I Socialis
mul nu construiește numai 
uzine moderne și blocuri de 
locuit, mari hidrocentrale și 
monumente de cultură. El 
construiește și caractere ome 
nești.

lată de ce îmi îngădui să 
pledez cu toată puterea îm
potriva neomeniei.

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

DIN INDONEZIA
DJAKARTA

Ou-prilejul împlinirii a 45 de ani de la întemeierea Partidului 
Comunist din Indonezia,; Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Român adresează Comitetului. Central al Partidului Comunist din In
donezia, tuturor comuniștilor indonezieni un călduros salut frățesc și 
cele mai sincere felicitări.

In perioada care a.-trecut de la crearea sa, Partidul Comunist din 
Indonezia'a străbătut un drum eroic, militînd cu devotament și abne
gație pentru cauza- libertății, democrației și socialismului. Istoria lui 
este legată de, cele mai nobile aspirații ale poporului indonezian, de 
lupta plină de sacrificii, pe care acest brav popor a dus-o pentru sfă- 
rîmarea Jugului, colonial și cucerirea independenței naționale, de efor
turile sale pentru a-și făuri un viitor luminos.

Partidul-Muncitoresc Român, întregul nostru popor urmăresc cu 
profundă simpatie activitatea desfășurată de Partidul Comunist din 
Indonezia, de. Comitetul, său Central, pentru întărirea unității tuturor 
forțelor patriotice progresiste ale țării, pentru progresul economic și 
social., al Indoneziei, nutresc sentimente de solidaritate frățească cu 
lupta fermă a comuniștilor indonezieni împotriva imperialismului și 
a politicii sale agresive,, a uneltirilor neocolonialiste, pentru pace și 
prietenie, între popoare.

Deși ; sînt separate prin mii de kilometri, popoarele român și in
donezian șe simt apropiate prin calde simțăminte de prietenie care-și 
găsesc o expresie vie în relațiile cordiale de colaborare dintre țările 
noastre. Poporul român acordă o înaltă apreciere contribuției pe care 
o aduce Indonezia, la promovarea țelurilor păcii, libertății și indepen
denței popoarelor.

Intre Partidul Muncitoresc Român și Partidul Comunist din In
donezia s-au statornicit relații frățești care se bucură de prețuire re
ciprocă ; dezvoltarea acestor relații corespunde intereselor ambelor 
partide, constituind totodată o contribuție la întărirea unității miș
cării comuniste internaționale, sub steagul marxism-Ieninisrnului și 
internaționalismului proletar.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv. și tuturor comuniștilor indonezieni, 
noi. și mari succese în activitatea pe care o desfășurați pentru propă
șirea patriei dv. și fericirea poporului indonezian, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii.

Trăiască Partidul, Comunist din Indonezia I
Trăiască;prietenia dintre poporul român și poporul indonezian!

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMAN

Textul acestui mesaj a fost în- 
mînat de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizn, secretar al C.C. al 
P.M.K., tovarășului D. N. Aidit, 
președintele Comitetului Central

al Partidului Comunist din Indo
nezia, cu prilejul întrevederii pa 
care a avut-o la Djakarta în ziua 
de 22 mai.
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NOTE
DE LECTOR

Cînd neorealismul, care constituie, 
fără îndoială, cea mai viguroasă 
și mai interesantă mișcare în scri
sul italian contemporan, își caută 
predecesorii, se amintește și de 
„Indiferenții" lui Alberto Moravia. 
Fără a corespunde pe deplin carac
teristicilor stilistice și estetice a ceea 
ce urma să fie curentul neorealist, 
romanul acesta, cu preocupări do
minant analitice, a sfîșiat brusc de
corul literaturii mussoliniene. După 
un număr de ani, fenomenul a- 
vea să se repete și în cinematogra
fie. In timpuț războiului, într-o pro
ducție dominată de evocări istori
ce zgomotos patriotarde, de melo
drame și „comedii de salon", cîteva 
filme, printre care „Obsesia" lui Vis
conti, au pătruns pe străzile mizere 
de periferie, au înfățișat oameni o- 
bișnuiți și triști, sentimente adevă
rate.

Romanul „Indiferenții" a apărut în 
1929 și a fost prima carte a unui scri
itor de douăzeci și doi de ani. Era 
în perioada în care fascismul avea 
iluzia triumfului deplin, deși sub
teran se consolida rezistența re
voluționară care a acționat apoi 
neîntrerupt, pînă la sfîrșitul războiu
lui. Literatura oficială era chemată 
să elogieze — direct sau indirect — 
„noua eră". Tendințele literare a- 
greate erau emfaza, sforăielile de 
bătrînețe ale lui D’Annunzio și con
venționalul dulceag al literaturii pa- 
triarhaliste. Cu toate capitulările și

ALBERTO MORAVIA:
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LA „ȘABLONUL TEATRE

ndsferenții“

Așa e Calea Rahovei de cînd o 
știu bucureștenii. Pe cît de circulată 
și de zgomotoasă între șoseaua Ale
xandriei și „Chirigiu", pe atît de li
niștită de la „Chirigiu" în .jos, spre 
Splai. Deschiderea unui restaurant 
tocmai în acest perimetru al orașu
lui, lipsit de „vad" comercial, a a- 
părut unor specialiști drept o în
cercare riscantă.

...Luna mai 1963. Părerea specialiș
tilor se adeverea. Restaurantul 
„Bumbești" trăgea să moară. Clienți 
puțini... Se lucra mai mult în gol. 
Că trebuia desființat nu mai încăpea 
vorbă. Rămăsese ca Direcția comer
cială a Capitalei să stabilească des
tinația definitivă a localului care ur
ma să fie evacuat. Pus în fața aces
tei situații penibile pentru obrazul 
său de comerciant, responsabilul res
taurantului a cerut o păsuire.

...Luna mai 1965. Restaurantul 
„Bumbești" desface de trei ori mai 
multe produse decît oricare dintre 
localurile din aceeași categorie.

Ce s-a întâmplat ? „Nimic extra
ordinar, după cum povestește res
ponsabilul — același din 1963. N-am 
mai stat cu mîinile înfipte în șolduri, 
așteptînd clienții. Ne-am așternut pe 
treabă".

Profilarea restaurantului pe pro
duse de zahana a fost primul succes. 
Au urmat măsurile pentru ridicarea 
nivelului de deservire, introducerea 
formelor noi de prezentare a pro
duselor, a combinațiilor culinare în
drăznețe Reputația restaurantului 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgerului.

— Ce părere aveți despre restau
rantul Bumbești ?

Unul dintre consumatorii aflați în 
local, s-a întîmplat să fie un turist 
grec. Mi-a scris pe carnețel nota 10.

E nota pe care „Bumbeștiul" o 
m-erită cu prisosință. în galantare, 
pe cîțiva metri pătrați, pare că s-au 
adunat bunătățile Pămîntului. Ceri 
o friptură și ospătarii vin cu un pla
tou întreg. „Pe alese" te îmbie ei.

Și „Bumbești" nu constituie un caz 
singular. „Cerbul Carpatin" din Bra
șov, „Doina" din București și altele 
sînt restaurante despre care s-a dus, 
de asemenea, vestea.

Meniuri din... 
condei

CULINAR"
• Fenomenul „Bumbești"
• 80 de unități - același meniu
• Responsabilul și personalitatea localului
• Bună cuviință? Poftiți la categoria I
• Ținta atacului: lipsa de spirit comercial

compromisurile ivite, n-au intrat pe 
făgașul acestei literaturi multe din
tre operele acelor ani. Nu s-au g- 
daptat dramaturgia și nuvelele chi
nuite de întrebări grave ale lui Lu
igi Pirandello, nici proza calmă și 
inteligentă a lui Massimo Bontem- 
pelli.

„Indiferenții" constituia mai mult 
decît un simptom de inaderență la 
arta oficială a fascismului. Romanul 
dădea acestei arte o replică pe plair 
psihologic, dar cu semnificații lim
pezi. De aceea, a fost înțeles, în 
genere, în adevăratul său sens, 
drept portretul crud și adevărat al 
unei categorii de tineri „din anul al 
șaselea al erei fasciste".

Romanul surprinde cîteva zile din 
viața unei familii burgheze din 
Roma. Mama, Mariagrazia, conven
țională și egocentrică, trecînd me
reu de la văicăreală la tirade, e 
preocupată doar să-și păstreze ve
chiul amant care a ruinat-o. Acesta, 
Leo Merumeci, e un tip de triumfă
tor al epocii. Sangvin, șiret și fără 
scrupule, combină goana după plă
ceri cu afacerile veroase, o ruinea
ză pe Mariagrazia și o seduce pe 
fiica ei, Caria.

Sub semnul „indiferenței" — cu- 
vîntul revine obsedant în carte — 
trăiesc cei doi tineri : Michele și 
Caria. Personajele acestea par lo
vite de paralizie morală și afectivă, 
nu știu să se bucure, să se revolte, 
să se entuziasmeze Circulă prin via
ță cu aere de somnambuli, aspiră 
vag la o schimbare, dar n-au mi
nimul de energie pentru a o provo
ca, acceptă pasiv impulsurile din 
afară, voințele mai puternice. Caria 
cedează dorințelor stăruitoare ale 
lui Leo, se agață de afirmația az- 
vîrlită de acesta la întîmplare că 
astfel i se va schimba existența. își 
dă seama că s-a înșelat, dar con
tinuă din inerție, acceptă căsătoria.

La Michele paralizia morală e mai 
accentuată. Știe „de cel puțin zece 
ani1" că Leo e amantul mamei sale 
și că i-a ruinat, dar nu are energie 
să se indigneze. O izbucnire se sol
dează jalnic cu scuze cerute aman
tului șf acceptate de acesta cu mă
rinimie. Cînd află de legătura din
tre Caria și Leo, se silește să reac
ționeze mai violent, plănuioște o 
răzbunare. Pleacă să-l ucidă pe se
ducător și trage în el cu un revol
ver pe care uitase să-l încarce. O 
umbră de umor negru stăruie în a- 
ceastă scenă, ca și în „sfîrșitul fe
ricit" : familia se duce la bal mas
cat.

în prefața la traducerea cărții, 
Georgeta Horodincă i-a apropiat pe 
bună dreptate pe eroii din „Indife
renții" de Antoine Roquentin din 
„Greața" lui Jean Paul Sartre și de 
Meursault din „Străinul" lui Camus. 
Aceste personaje sînt particularizări 
ale fenomenului de înstrăinare care 
apasă asupra individului în capita
lism, ilustrează desprinderea omu
lui de esența umană. Dar „înstrăi
narea" e datată istoric. Michele nu 
e un indiferent oarecare, nu e un vi
sător oarecare. Indiferența lui s-a 
născut prin reacție la tonul de 
paradă din jur. Faptul nu e po
menit în carte, e explicat însă 
de întregul context istoric. Amo
ralitatea și pasivitatea s-au creat 
într-o familie a burgheziei italie
ne dintre cele două războaie, în 
care brutalitatea și viclenia lui Me- 
rumeci au găsit spațiu liber. Miche
le și Caria sînt lamentabile produse 
umane ale Italiei din 1929. Ideea nu 
e rostită. Dar capacitatea debutan
tului Moravia de a îmbina adevărul 
analizei cu observația care locali
zează social, face clar sensul. Ca
pacitatea aceasta se traduce în pu
terea de viață a lamentabilelor per
sonaje și în intensitatea atmosferei. 
Cartea de debut a lui Alberto Mo
ravia are un loc deosebit în întrea
ga lui operă. Romanul „Indiferenții" 
ne vorbește clar, după aproape pa
truzeci de ani, despre Italia din 1929 
— despre Italia lui Leo Merumeci, 
Mariagrazia și a abulicului Michele.

Silvian IOSIFESCU

Dar, întreprinderi și trusturi de 
alimentație publică sînt multe ; e 
cazul deci să continuăm vizitele.

Restaurantul „Mediaș" din Capi
tală. Luminos, aerisit, bine mobilat, 
peste tot curățenie. Ambianța plă
cută trezește pofta de mîncare. Con
sulți lista de bucate : ciorbă de pe- 
rișoare, ciorbă de văcuță... Felul doi : 
sărmăluțe, tocăniță... Felul trei': bu
dincă, orez cu lapte... Totul la ale
gere. Nu sînt bune ? Ba sînt. Aceas
ta este și părerea consumatorilor. 
Dar să ne închipuim că cei care au 
fost ieri clienții „Mediașului" iau 
a doua zi masa la „Pensiunea Bule
vard". Cer lista de bucate. Felul în- 
tîi : ciorbă de perișoare, ciorbă de 
văcuță. Felul doi : sărmăluțe etc. O 
coincidență ? Să vedem. în apropie
rea „Pensiunii" e „Dunărea". Dai 
fuga. Aceleași bucate. începi să intri 
la bănuie’i. Nu cumva toate restau
rantele T.A.P.L.-București oferă 
clienților zilnic aceleași mîncăruri ?

în alte orașe cei care și-au pus în 
gînd să demonstreze că gustul poate 
fi șabloni7at lucrează după „rețe-

tarul" Capitalei, dar pe scară mai 
largă. în Craiova, la restaurantul 
„Dinamo" lista de bucate începe tot 
cu... ciorbă de perișoare, la „Miner
va" la fel, la „Oltenia" tot așa. Me
niuri standardizate ? A secat inspi
rația specialiștilor în arta culinară ? 
Nu de mult, Ministerul Comerțului 
Interior a scos o carte ale cărei co- 
perți cartonate cuprind între ele 
1 226 de pagini. Este descris amă
nunțit, cu exemplificări grafice, mo
dul în care se gătesc mîncărurile ro
mânești — în total 2 011 feluri! A- 
tunci, dacă se cunosc rețetele de pre
gătire a peste 2 000 de feluri, de ce 
se prepară doar cîteva ? Și mereu 
aceleași ?

Dăm cuvîntul pentru răspuns unui 
responsabil de restaurant și direc
torului T.A.P.L. din Craiova.

Ion Lăzăroiu, responsabilul restau
rantului „Oltenia". „De ce să lărgim 
sortimentele ? De ce să le schimbăm 
de pe o zi pe alta ? Nu înțeleg ! — 
vi s-a plîns cineva?".

în fața acestei logici din beton ar
mat ce mai poți spune ?

Popa Florin — directorul T.A.P.L. : 
„Cîtă vreme nu avem reclamații"...

— ...De ce să schimbați sortimen
tele de la o zi la alta... Dar, de ce 
credeți dv. că e mai bine și mai ren
tabil ca toate cele 80 de unități craio- 
vene să vindă la ora mesei aceleași 
feluri de mîncare ? Ar fi oare îm
potriva disciplinei T.A.P.L.-ului ca, 
pe lîngă diferite produse comune, 
fiecare unitate să ofere și o „specia
litate a casei", ca punct de atracție 
pentru consumatori ?

Tovarășul director — indispus de 
insistența noastră și de „problema 
la care nu m-am gîndit pînă acum" 
— a cumpănit răspunsul.

— De, știu și eu... a zis într-un 
tîrziu. Fiecare restaurant să se re
marce „prin ceva" ? E bine, dar e 
greu.

Vrînd nevrînd, se pare că tovară
șul director a pus punctul pe i.

„E greu". Așa o fi. Imprimarea 
unei personalități fiecărui restaurant, 
ridicarea deservirii pe o treaptă su
perioară implică, desigur, cheltuire 
de energie, inventivitate, inițiativă, 
studierea cererii de consum și o 
foarte bună aprovizionare. Nu e mai 
bine să nu-ți bați capul, să hotărăști 
printr-o singură întorsătură de con
dei meniul unui oraș întreg : ciorbă 
de perișoare, sărmăluțe?...

Cînd vorbesc despre personalitatea 
„restaurantului", consumatorii se 
gîndesc, implicit, și la personalita

tea responsabilului. Ei văd în cali
tățile și defectele deservirii, calită
țile și defectele celui care gospodă
rește unitatea comercială pe care o 
vizitează. Responsabilul este, așadar, 
figura spre care cetățeanul iși în
dreaptă privirea și în cazul în care 
este mulțumit și în cazul cînd are 
ceva de reproșat. El este dator, dacă 
ține la propriul său prestigiu, să ma
nifeste inițiativă, simț gospodăresc, 
pentru a imprima unității o notă de 
civilizație, un specific.

Localuri cu... 
vorbe

Reputația unui restaurant nu „stă" 
numai în calitatea mîncărurilor. în
tr-un local modern, consumatorul se 
bucură și de o deservire exemplară.

Cum te așezi la masă, ospătarii de 
la restaurantul „Marea Neagră" din 
Constanța te întreabă : „Ce gustare 
luați ?“. Ai impresia că e vorba des
pre o mare operativitate. Cînd colo, 
de fapt, ești luat la rost. Ai fost 
„sondat" de ospătar, care vrea să 
știe dacă merită să te ia în seamă. 
Dacă iei o gustare, bei și o halbă. 
Dacă refuzi mîncarea, nu bei...

La început consumatorul crede că 
e victima unei glume proaste. Dar 
insistă zadarnic să i se aducă ceva 
de băut. Fără mîncare nu se poate 
Așa e la „Marea Neagră". De ce e 
așa ? Unitatea desface preparate pro
prii la care realizează beneficii de 
70 la sută. La băuturi nu cîștigă de
cît 14 la sută. Băutura e o povară, 
o angara neplăcută pe capul restau
rantului.

Conducerea T.A.P.L. ne-a consolat 
spunîndu-ne că „Marea Neagră" e un 
local vechi, cu mentalități demoda
te, anacronice. O excepție. Ne-am 
dus atunci la „Modern". Aici co
manzi, să zicem, o friptură. Automat 
ospătarul iți trîntește pe masă un 
borcan, încă nedesfăcut, cu castra
veți. Ce să faii cu 400 grame de 
murături la o sută de grame de frip

tură ? „Ce vă prisosește, puteți lua 
acasă" te consolează el confidențial.

Care a fost „expertul" cu ideea ? 
Ia-1 de unde nu-i. Nimeni nu-și a- 
mintește cine a dat această dispoziție 
năroadă, dar toată lumea o respectă 
cu ardoare.

„...De ce nu aveți șervețele pe 
mese ?“.

— De ce nu avem șervețele pe 
mese ? Enache Anastase, responsa
bilul restaurantului „Dorna" ne-a 
privit ca și cînd l-am fi întrebat do 
ce nu vinde cremă de ghete. „Păi 
dumneavoastră nu știți — ne-a re
adus el cu binișorul la realitate — 
dv. nu știți că scrumiere și șervețele 
oferă numai marile restaurante ? Noi 
vă putem pune la dispoziție numai 
la cerere specială. De altfel acum nu 
avem deloc".

Am vizitat din simplă curiozitate 
depozitul restaurantului. Ce să vezi ? 
Printre lăzi, sticle, butoaie, coșuri și 
damigene, au ieșit la iveală cîteva 
zeci de mii de șervețele.

Pentru servirea unui meniu chel
nerii fac uneori de la masa clientu
lui pînă la bufet 10—12 drumuri, 
pentru șervețele, pentru sare, pen
tru oțet... Și, în timp ce aleargă pen
tru a aduce „la cerere" „mărunțișu
rile", consumatorii așteaptă.

In alte localuri se face „economie" 
la curățenie și la politețe. Responsa
bilul de la bufetul „Grivița" are ur
mătoarea părere : „Ești în restau
rant de clasa I ? Să fii servit „la cleș
te". Dar cînd te duci la un local de 
categoria a IlI-a ce pretenții să ai ?“. 
Și ospătarii se conformează : cu o 
oră înainte de închidere adună fețele 
de mese de sub nasul clienților, sting 
luminile și dau semnalul : ora închi
derii ! Ar trebui să li se arate o dată 
acestor „gazde" plătite că nu are ni
mic de-a face categoria restauran
tului cu bunăcuviința, cu ordinea și 
curățenia.

Din păcate, discuțiile avute cu to
varășii din conducerea Trusturilor 
de alimentație publică din orașele a- 
mintite n-au relevat vreo tendință 
spre mai bine.

Este timpul ca în acest sector im
portant și vast de activitate — ali
mentația publică — să se imprime 
un puternic spirit de combativitate 
împotriva mentalităților înapoiate, a 
primitivismului, să se creeze un cli
mat propice dezvoltării inițiativei, 
formelor avansate de comerț.

Există numeroase exemple care 
ilustrează ce varietate de forme, ce 
nivel înalt de deservire pot fi asigu
rate în alimentația publică. Extin
derea operativă și pe scară largă a 
acestor experiențe să constituie pen
tru Ministerul Comerțului Interior, 
sfaturile populare și organizațiile co
merciale respective obiectul unor e- 
xaminări cît se poate de serioase. 
Din ele să rezulte, bineînțeles, mă
suri eficiente, care să declanșeze o 
adevărată ofensivă împotriva atitu
dinilor înapoiate și șablonarde, a lip
sei de spirit comercial.

Gheorghe GRAURE

Teatrul de stat de operetă : Prințesa circului (orele 10,30), Lăsațl-mA 
să cint (orele 19,30). Teatrul Național „I. L Caragiale" (sala Come
dia) : Eminescu (orele 10), înșir-tn mărgărite (orele 15), Vizita bătrh 
nei doamne (orele 19,30), (sala Studio) : Moartea unui artist (orele 
10), Mașina de scris (orele 15), Patima de sub ulmi (orele 19,30). Tea
trul de Comedie : Vedere de pe pod — orele 10,30 ; Șeful sectorului 
suflete — orele 20. Spectacole prezentate de Secția română a Tea
trului de stat din Tg. Mureș. Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr 1) • Comedia erorilor (orele 20), (sala 
Studio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Fii cuminte, Cristofor (orele 10,30 
și orele 20). Teatrul ,,C. 1. Nottara" (sala Magheru) : Doi pe un 
balansoar (orele 10; spectacol prezentat de Secția română a Teatru
lui de stat din Tg. Mureș); Hipnoza (orele 15,30), Luna dezmoșteni
ților (orele 19,30), (sala Studio) : Zizi și... formula ei de viață (orele 
10,30), Sonet pentru o păpușă (orele 16), 3.3.3, (orele 20). *4rul
Muncitoresc C.F.R. : Băiat bun dar cu lipsuri (orele 10), Pălăria flo
rentină (orele 19,30). Teatrul ,,Barbu Delavrancea" (Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 34) : Noaptea la drumul mare (orele 20). Teatrul Mic (Str. 
C. Miile nr. 16): Spectacol „Jacques Prevert" (orele 10,30). Vulpile 
(orele 15,30). Himera (orele 19,30). Teatrul ,,Ion Creangă" (Str. Ere- 
mia Grigorescu nr. 24) : Un vis vesel (orele 10,30). Studioul Institu
tului de artă teatrală și cinematografică ,,I. L. Caragiale" (Str.*30 
Decembrie nr. 9) : Intîlnire la Senlis (orele 10,30), Schițe Caragiale 
(orele 20). Teatrul .Țăndărică" (sala din Calea Victoriei nr. 50) : 
Katia și crocodilul (orele 11) Drumul piperului (orele 16), (sala din 
Str. Academiei nr. 18) : Năzbîtiile lui Țăndărică (orele 11), Eu și ma
teria moartă (orele 20,30). Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala 
Savoy) ■ Revista dragostei (orele 20), (sala Victoria) : Veselie la 174 
(orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Așa se 
joacă pe la noi (orele 20). Circul de stat : AL Baba șl cel 40 de 
acrobați (orele 16 și orele 20).

CINEMATOGRAFE
Spre culmi : Sala Palatului R. P. Române (seria de bilete 1465 — 

orele 19,30). Laleaua neagră — film pentru ecran panoramic : Pa
tria (9, 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). Merii sălbatici : Republica (10; 12; 
15, 17; 19; 21). Casa Ricordi : Capitol (8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15), 
Grivița (9,30; 12,15: 15; 17,45; 20,30), Grădina ,,Doina" (Str. Doamnei 
nr. 9 — orele 20). Fernand cow-boy : Luceafărul (completare 'Am ori 
de artă românească — 9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Fei viar 
(completare Albinele și oamenii — 9; 11,15, 13,30; 15,45; 18,15; 20,45), 
Melodia (completare Comori de artă românească — 9,45; 12; 14,30; 
16.45; 19; 21,15). Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare (completare 
Comori de artă românească — orele 20), Grădina „Progresul" (Str. 
Ion Vidu nr. 5 — completare Comori de artă românească — orele 
20). Fantomele din Spessart : Carpați (10; 12; 14; 16). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) : București (completare Șopîrle
— 9.30; 12,30- 17.30; 20,30). Tomis (completare Șopîrle — 9,30; 12,30; 
16,30; 19.30). lanoșik — cinemascop (ambele serii) : Festival (comple
tare 1 Mai 1965 — 9: 12,45; 16,45; 20.30; la grădină — Pasajul Eforie
— orele 19,45). Excelsior (10,30; 15,30; 19,30). Aurora (completare
1 Mai 1965 — 9,45; 13,15; 16,45; 20,15). Pe urmele lui Ahmed : Victoria 
(completare Scoarțe populare — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Vieți
uscate : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30: 20,30). Hanka : Lumina 
(9,30; 11,45: 14; 16,15; 18,30; 20,45), Giulești (14; 16,15; 18.30: 20,45),
Arenele Libertății (Str. 11 Iunie — orele 20). Flamura (10 ; 12.15 ; 
16; 18,15; 20.30). Gaudeamus igitur ; Union (completare 1 Mai 1965
— 11; 16; 18,15; 20,30), Unirea (completare Celule amețite — 11;
16; 18,15; la grădină — orele 20). Program pentru copii : Doina 
(10: 11,15; 12,30). Doi băieți ca pîinea caldă ; Celule amețite : 
Doina (13.45; 16,30; 18,30; 20,30). Festival Chaplin — Sport nr. 
2/1965 : Timpuri Noi (9,30; 11.45; 14; 16.15: 18,30; 20,45). Legea si 
forța : Cultural (completare Expediție în pod — 15; 17,15). Joe 
limonadă — cinemascop : înfrățirea între popoare (11,30; 15,45; 
18; 20,15), Bucegi (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30; la grădină orele 20). 
Cartouche — cinemascop : Crîngași (16; 18,15; 20,30). Unde ești 
acum, Maxim ? — cinemascop • Dacia (completare Dincolo de 
cercul polar — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Fata în doliu :
Buzești (11.30; 15: 17; 19), Miorița (completare Palmira — 10; 12:
14; 16; 18,15; 20,30). Cronica unui bufon ? Flacăra (completare 
Pionieria nr. 2/1965 — 10; 16; 18; 20). La patru pași de infinit : 
Vitan (16; 18; 20). Titanic vals : Munca (completare Petrică și
încă cineva — 16; 18,15; 20,30). Regina cîntecelor : Popular
(11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30). Scaramouche — cinemascop : Arta
(completare Sport nr. 2/1965 — 10; 12,30; 15,30: 18; 20,30; la grădină 
orele 20), Volga (completare 1 Mai 1965 — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,45; 21). Parisul vesel : Moșilor (completare Călătorie imaginară
— 15,30; 18: 20,30; la grădină orele 20). Nevasta nr. 13: Cosmos
(15.45; 18; 20,15). Cauze drepte — cinemascop : Viitorul (15,30; 18; 
20,30). Mofturi 1900 : Colentina (completare Ultimul rol — 16; 
18,15; 20,30; la grădină — orele 20). Pădurea spînzuraților — cine
mascop (ambele serii) : Floreasca (completare Pionieria nr. 
2/1965 — 10,30; 16; 19,30). Cei trei mușchetari — cinemascop
(ambele serii) : Rahova (15 30 ; 19,15 : la grădină — orele 20).
Rachetele nu trebuie să decoleze — cinemascop : Modern (com
pletare Țărmul ospitalier — 9,45; 12; 14,15; 16,30: 18,45; 21). Co
moara din Vadul vechi : Progresul (completare Peste dealuri și 
coline — 15,30; 18; 20,15).

TELEVIZIUNE

Cum va
Timpul probabil pentru zilele de 

24, 25 și 26 mai. In țară : Vre
mea în curs de încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi locale, 
mai frecvente la începutul interva
lului. V!nt potrivit. Temperatura în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse

ti vremea
între 7 și 17 grade, Iar maximele în
tre 18 șl 78 de grade, local mal ridi
cate In București : Vremea în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi temporare la începu
tul Intervalului. Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere.

Orele 8,50 — Gimnastica de înviorare la domiciliu. 9,00 — Re
țeta gospodinei. 9,30 — Emisiunea pentru copil și ttneretul școlar 
— Filmul „Din peripețiile lui Moș Ene“ — Ritm și creație — Poșta 
copiilor — Telejurnalul pionierilor. 11,00 — Emisiunea pentru 
sate. 16.45 — Duminică sportivă. Fotbal — meci de verificare : 
lotul R.P.R. — Sparta Rotterdam. In cadrul emisiunii își dau con
cursul Stela Popescu, Doina Levința, Alexandru Lulescu, Nlcu 
Constantin. Trio Caban. Clntă o formație instrumentală condusă 
de Paul Ghențer. 19.00 — Jurnalul televiziunii. In jurul orei 19.20 
Transmisiune de la Sofia : Aspecte de la campionatul european de 
gimnastică. 20,30 — Aventurile lui Robin Hood (XXIII) : Richard, 
inimă de leu și (XXIV) : Rămășagul. 21,30 — Emisiunea distractivă : 
Variațluni pe teme de primăvară 22,00 — Filmul muzlcal-dlstractlv, 
realizat de Studioul de Televiziune „Mens sana In corpore sano". 
22,35 — Buletin de știri. 22,45 — Telesport. In încheiere : buletin 
meteorologic.

FOIL]
de NICUȚÂ TÂNASE

E T O A N ]E
Luntre și punte

Dacă mă dau de trei 
ori peste cap știți ce 
se întîmplă ?
— Iți vei rupe șira 
spinării, veți spune 
dumneavoastră.

Aflați că n-ați 
•ghicit. Eu dacă mă 
dau de trei ori peste 
cap mă transform in 
ce vreau eu. Vreau să 
mă fac tirbușon, tir
bușon mă fac. Vreau 
să mă fac luntre ? 
Gata I De punte nici 
nu mai vorbesc. Pen
tru punte mă dau nu
mai de două ori peste 
cap.

Cum adică? De unde 
am învățat să mă fac 
ce vreau eu ? Din fol
clor. Numai Făt-fru
mos să poată ? Eu ce 
cusur am ?

Ce faceți în după- 
amiaza asta ? Vreți să 
veniți cu mine ? Am 
să mă dau de trei ori 
peste cap și am să 
mă transform în foi
letonist. Hai urca- 
(i-vă pe covorul meu 
fermecat șt întovără- 
șiți-mă pînă la Școa
la de contabili agri
coli din Hrănești — 
București.

Am ajuns. Voi lua 
un interviu directoru
lui acestei școli. Eu 
iau interviul, dumnea
voastră ascultați.

Eu: — Tovarășe
Lemnaru, o cunoașteți 
pe MNEMOSYNA?

El: — Lucrează la 
noi ?

Eu : — Din păcate 
nu, dumneaei e din 
mitologie, este zeița 
memoriei.

El: — N-o cunosc.
Eu : — Dar cu me

moria cum st ați ?
El : — Am ținere de 

minte.
Eu : — Foarte bine.

De un tovarăș Lem
naru ați auzit ?

El: — Eu sînt.
Eu: — Dumnea

voastră sînteți Ion 
Lemnaru. Altul ?

El: — Tatăl meu. 
Eu: — Altul.
El: — Ștefan Lem

naru, fratele meu.
Eu : — Zeița memo

riei nu v-a părăsit, să 
fie cu dumneavoastră 
întotdeauna !... Spuneți 
vă rog, l-ați adus la 
școala pe care cu o- 
noare o conduceți ?

El: — Da.
Eu : — Cu ce inten

ție ?
El: — Este un fra

te mai mic de-al meu 
și l-am angajat ca 
pedagog aici la mine 
ca să-l am sub supra
veghere. Prin locurile 
pe unde a lucrat îna
inte o luase razna cu 
morala.

Eu : — Proverbul cu 
mărul putred îl cu
noașteți ? Ori mîncați 
mere rase ?

El: — Da.
Eu : — De ce v-ați 

adus acest frate ca 
pedagog și nu l-ați 
povățuit să meargă 
să-și facă meseria lui 
de lăcătuș, într-o uzi
nă ? Să fie el pedago- 
git ?

El: — Știu încotro 
bateți. A fost acum 
cîteva săptămîni o 
comisie de la raion. 
S-a discutat povestea 
asta. l-am desfăcut 
contractul de muncă. 
E rezolvată problema. 
Nu mai e la noi.

Eu: — Tovarășii
care au venit în „vi
zită" au analizat nu 
numai comportarea 
fratelui dumitale, da
că apelăm la MNE- 
MOSYNA s-au referit

și la comportarea 
dumneavoastră.

El: — E adevărat. 
Am recunoscut că am 
greșit. Mi-am făcut 
autocritica.

Eu :— Îmi pare rău 
că autocritica n-are o 
zeiță, l-aș fi trimis o- 
frande. Vă rog, ați au
zit de Petru cel Crud ?

El: — Da, la istorie. 
Eu : — Mă iertați că 

pun o întrebare indis
cretă. Sînteți cumva 
rudă cu el ?

El: — Nu.
Eu : — Deci susți

neți că nu sînteți crud.
El: — Am peste 40 

de ani.
Eu : — Nu mă refe

ream la ani, ci la cru
zime. Vă amintiți că în 
ziua de l.III a.c., 16 e- 
levi din școala dum
neavoastră (nu perso
nală) n-au servit mi
cul dejun pentru că 
prietena dumneavoas
tră, pedagoga Ani Ra- 
coveanu, era ner
voasă ?

El: — I-a trimis pe

elevi la clasă. Dacă 
mîncau, întirziau la 
ore A fost analizată 
de comisia care a ve
nit de la Lehliu și po
vestea asta. Și...

Eu : — Știu, v-ați 
făcut autocritica. To
varășe Lemnaru, școa
la pe care o conduceți 
este o școală de dă
dace ?

El: — Nu. De conta
bili agricoli.

Eu : — Atunci de ce 
îi puneți pe elevi să 
vi-l dădăcească pe Re
mus, copilul dumnea
voastră ?

El: — Am fost cri
ticat și pentru asta.

Eu : — Și v-ați fă
cut autocritica. O ulti
mă întrebare : vă re
profilați pe box ? Vă 
pregătiți cumva pen
tru o întîlnire cu Va- 
sile Mariuțan ?

El: — Nu.
Eu : — Dacă-mi este 

permis, atunci de ce 
vă antrenați pumnii 
cu obrajii elevilor ? Și 
mai ales fără mănuși? 
Să știți că e împotri
va regulamentului, și 
dacă află de la Fede
rația de box o puteți 
păți... Să nu care cum
va să spuneți că v-ați 
făcut autocritica și-n 
chestia asta. Nu. Lu
crurile s-au petrecut 
după ce a plecat co
misia. Aud ? Vă fa
ceți acum autocritica ? 
Mulțumesc.

★
Nu vă supărați, prin

tre invitații mei pe co
vor a fost cumva și 
vreun tovarăș de la 
consiliul agricol? Dacă 
n-a fost, să se facă ci
neva de-acolo luntre 
și punte și să dea o 
fugă pînă la Bră- 
nești...

Pseudografologul
O ușă I O clanță I Apăs 

pe clanță I Ușa se des
chide. Pătrund In încăpere. 
Un întuneric să-l tai cu 
cuțitul. Am un briceag la 
mine dar nu tai cu el în
tunericul pentru că sînt 
milos. Aud o mișcare. în
treb :

— E cineva aici 1 
In beznă se aude :
— Da.
— Ce Iaci l
— Caut I
— Pe întuneric ?
— Da.
— Ce cauți ?
— Un individ... Să nu 

cumva să aprinzi lumina. 
Stai acolo lîngă ușă și nu 
mai da voie să intre ni
meni... Pînă la urmă îl gă
sesc.

— Nu-I găsești mai 
ușor pe lumină !

•— Fără bancuri I Taci I
Am tăcut. Și se făcu o 

liniște de se auzeau și 
microbii respirînd. Infr-o 
atmosferă misterioasă ca 
asta cei care stau prost 
cu inima pot deveni în
geri. Mi-am luat pulsul : 
198 de bătăi pe minut. 
Cam mult. N-am mai pu
tut rezista. Am strigat 
disperat :

— Aprind lumina I
— Aprinde-o I a răs

puns vocea foarte calmă.
Și se făcu lumină I Di

rectorul administrativ al 
întreprinderii în care mă 
găseam, cu mînecile că
mășii suflecate, începu să 
meșterească la niște rol- 
filme. Developase în întu
neric. Îmi zice :

— Pină nu-l găsesc pe 
individ nu stau de vorbă 
cu nimeni.

Se apucă să mărească 
niște poze. Mă uit în 
tava cu fixativ. Ce credeți 
că descopăr în tavă ? în- 
chipuiți-vă, niște fotogra
fii alb-negru. 1). O urmă 
de pantof cu ta^.'ă de mi- 
croporos. 2). O urmă de

gheată cu urechi și gumi
lastic. 3). Fotografia unei 
furculițe în mărime natura
lă. 4). Altă urmă de pan
tof, dar cu placheu de 
bronz. 5). 16 fire de păr 
de diferite nuanțe. 6). 43 
de fire de praf fotografia
te din profil. 7). Aceleași 
fire de praf luate din 
față. 8). O mulțime de 
amprente digitale... După 
ce-a pus la uscat pozele 
s-a-ntors spre mine :

— Dumneata în ce 
problemă mă cauți î

— Aceeași I
— Aha. Ești grafolo

gul.
Se deplasă la birou și 

scoase din geantă o lan
ternă, un microscop, o 
lupă, după care mai 
scoase 695 de bucăți 
de hîrtie scrise de 695 de 
oameni. Îmi înmină tean
cul de manuscrise și-mi 
spuse :

— Biroul meu îți stă la 
dispoziție. Apucă-te de 
lucru.

— Știi, zic, eu nu am 
priceput prea bine ce tre
buie să fac.

— Să-l găsești pe in
divid.

— Care individ l
— Nu ți-am dat amă

nunte î Am primit de la

rii domnește o dezordine 
condamnabilă etc.

— Dar eu am trecut pe 
la cantină. Era o masă 
bună. De domnișoara O- 
limpia am aflat că a fost 
transferată în altă parte. 
Am trecut și prin curtea 
întreprinderii, am văzut 
curățenie, spații verzi, 
m-am interesat dacă se 
mai fac „chermeze" și 
mi s-a răspuns că s-a ter
minat cu povestea asta. 
Că se obișnuia înainte... 
Dar te rog spune-mi cine 
a scris la ziar l
— Dacă aș ști, mi-aș 
mai bate eu capul atît 
cu laboratorul fotografic, 
te-aș mai chema pe dum
neata ca grafolog să...

ziarul „Scinteia" o seîi-
zare.

— Ce sesizare 1
— Că la cantina între.-

prinderii noastre masa
lasă de dorit, că o parte
din alimente se transpor
tă la domiciliul adminis
tratorului cantinei și al di
rectorului administrativ, a- 
dică la domiciliul meu, 
că am sărbătorit aniver
sarea unui an de cînd sînt 
director administrativ, că 
am dat o masă tovără
șească cu ocazia împlini
rii a 6 luni de la angaja
rea ospătăriței Olimpia, 
că în curtea întreprinde-

Desene de 
EUGEN TARU

— Dar pentru ce atlta 
trudă cu fotografiile î 
Pentru ce e nevoie de 
grafolog dacă s-au luat 
măsuri 1

— Nici aflta lucru nu 
te duce capul ? Vreau să-l 
găsesc pe individul care 
a sesizat.

— Ce-ai cu el l
— Să-l dau afară. Dar 

apucă-te de lucru și lasă 
vorba. Caută-mi-l pe in
divid că d-aia te-am che
mat.

Am zimbit pe dinăun
tru și am început să răs
foiesc 695 de coli de hîr
tie. El, cu lupa lui care 
mărea de vreo 16 ori, 
compara poza unui fir de 
păr șaten cu poza unei 
urme de pantof cu talpă 
de microporos. Apoi a- 
ceste două poze le așeză 
față în față cu amprenta 
646. Zise :

— Urma asta a panto
fului cu talpă de micro
poros am găsit-o și-n 

curtea întreprinderii, și pe 
scăole cantinei și am
prenta de pe furculiță se 
potrivește cu cea de oe 
manuscrisul 646.

Se mai uită încă o dată 
la fila 646. In momentul 
cînd să strige „Evrika 
sună telefonul și el zise 
in receptor :

— Directorul adminis
trativ la telefon.

O voce. Probabil a se
cretarei.

— Vino pină la tova
rășul director general.

Și directorul adminis
trativ S-A DUS...

Ați observat cred că nu 
am dat numele întreprin
derii în care s-a petrecut 
povestea asta. Să știți că 
intenționat am făcut-o. 
De ce l Pare neverosimi
lă. E prea de tot. Si, to
tuși... așa a fost.

Și directorul administra
tiv s-a dus fără să afle că 
nu eram grafplog.
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Fluxul marilor creații
A

• Intîlnire paralelă cu Dunărea, la Porțile de Fier 
și la... București. 3 250 000 ore energie intelectuală 
consumate pentru ca fluviul să fie oprit.

9 Interviu la 33 m sub oglinda apei, cu minerii și 
geologii, in tăcerea timpului geologic.

• Dublu atac, de pe mal și din apă. Draga Tarcău 
a coborît de 1a Bicaz.

• Strategie la nivelul tehnicii mondiale. Dunărea în 
cleștele marelui batardou.

• Primul constructor sosește pe șantier încă din 
anul... 1840! Cota apelor Dunării.

PRIMELE
PAUL

A N G H E L
Instantaneu, Gura Văii: Prinsă in cleștele marilor agregate, Dunărea 

cedează... pas cu pas

LA. . . . . PORȚILE DE FIER"
Ora 6.12, 

ora panoramica
îmi potrivesc cronometrul după 

ora Porților de Fier !
Este o nouă cotă a timpului 

nostru constructiv și, de aceea, tl 
rog pe cititor să ne urmeze ges
tul, potrivindu-și minutarele emo
ției după marele cadran al bă
tăliei din defileul fluviului.

E ora 6 și 12 minute. Uriașa 
vale e cufundată în aburi, deși 
Dunărea n-a ațipit, frămîntată de 
insomniile primăverii și de mî- 
nia tulbure din ape. E ora cînd 
fluviul ți se pare enorm. învăluit 
în aburi, el crește nu numai din 
orizont în orizont, dar parcă și pe 
verticală, curgînd la vale cu 
munți cu tot, intr-un uruit de pie
tre și valuri, care este simfonia 
milenară a Porților de Fier.

O sparge soarele, o sparge di
namita de Ia șoseaua de corona
ment. Este primul salut trimis zil
nic Dunării. Canonada exploziilor 
desenează o linie de cîțiva kilo
metri, o linie de foc suspendată 
în muntele abrupt, viitoarea linie 
pe care vor fulgera acceleratele, 
dispărînd în 19 tuneluri și opă
rind vijelios peste cîteva zeci de 
poduri și viaducte. Jos, marele 
lac de acumulare 1

Nu-1 căutați ! E acoperit, în 
I prezent, de aburi... Dar cînd a- 

burii se ridică, poți vedea de aici, 
de pe estrada viitoarei șosele 
și a viitorului drum de fier, pa
norama marelui șantier care se 
află la ora premergătoare asal
tului.

6 și 301 Soarele a inundat 
valea, fluviul a ieșit din letargia 
nocturnă, îl domină acum zgomo
tele muncii care își trimit ecou
rile de la un mal la celălalt. Co
loanele de camioane, marile es- 
cavatoare, screpere, buldozere, 
macarale cu braț gigant s-au pus 

i în mișcare, încă din zori, impu- 
nînd fluviului o mișcare nouă. 
Aburii s-au retras, Dunărea a in
trat în bătaia plină a soarelui, 
dar în curînd se vor ridica trîm- 
bele de pulberi care vor întinde 
un voal peste marele șantier.

Avem răgazul să medităm la 
cele ce vor fi. Ne putem sustrage 
o clipă zgomotului de pe șantier, 
poposind pe un alt front al bătă
liei, pe un front unde nu se aud 
nici explozii, nici uruit de maca
rale, nici țipătul asurzitor al sire
nelor, ci — in mod surprinzător 
— doar liniștea și scîrțîitul peni
ței !

Ora 7.30* București

E 7,30, ora Porților de Fier, dar 
aceeași oră a Dunării bate so
nor... la București.

Ne vom întoarce aici, deși în- 
trcerea a însemnat, de fapt, 

ceputul călătoriei noastre, 
i/e-am potrivit cronometrul după 
cronometrul Porților de Fier, încă 
de la București, unde am avut 
prima întîlnire — paradoxală 1 — 
cu Dunărea, cu fluviul viitorului, 
cu fluviul învîrtind turbinele ma
rii hidrocentrale.

...Am luat liftul, am urcat la ul
timul etaj a) unui bloc obișnuit. 
Dunărea se află sus, la ultimul 
etaj. Marea hidrocentrală de la

Porțile de Fier se află și ea aici, 
într-una dintre încăperi. Ea exis
tă, funcționează, produce lu
mină !...

Sună deci și aici, în inima Ca
pitalei, aceeași oră a Porților de 
Fier. E 7,30 1 E ora cînd proiec- 
tanții, inginerii, tehnicienii, labo- 
ranții de la Institutul de studii și 
proiectări hidroenergetice se a- 
șează prompt la birouri sau la 
planșete, începîndu-și progra
mul zilnic de lucru. Ei se așea
ză, de fapt, cu toate etajele blo
cului pe care îl ocupă, în fața 
Dunării. Da, bătălia cu Dunărea 
a început aici și ea continuă 
încă, în laboratoare, ateliere, pe 
planșete.

Fluviul a trebuit să fie oprit în 
loc, mai întîi în mod abstract. La 
această mare operă intelectuală 
au conlucrat, prin studiile lor, nu
meroși cercetători și proiectanți. 
Geologi și geofizicieni, climato
logi și hidrologi, specialiști în 
construcții hidrotehnice și arhi- 
tecți, energeticieni și economiști 
au supus Dunărea unui asiduu și 
complex examen,, de teren și de 
bibliotecă, din care s-a cristali
zat, pînă la urmă, imaginea de
finitivă a fluviului învins. Prima 
victorie asupra fluviului s-a re
purtat, deci, pe planșetă și în 
laborator, la I.S.P.H. București și 
la Energoproject-Belgrad, prin e- 
forturile simultan conjugate' ale 
cercetătorilor și proiectanților ro
mâni și iugoslavi, care au pece
tluit, prin ea, o rodnică prietenie 
de muncă. Ei sînt primii oameni 
care au avut imaginea materială 
a fluviului învins, a utiașului nod 
hidroenergetic și de naviga
ție de Ta Porțile de Fier, 
cu ecluzele și centralele de 
pe cele două maluri, cu barajul 
care ține piept Dunării pe 441 de 
metri, cu impresionantul lac de 
acumulare ce se va întinde pe 
230 km în munți. Ei sînt primii 
care au socotit energia pe care 
ne-o va dărui fluviul, cele peste 
10 miliarde kW/ore anual. (Cota 
de energie care va reveni țării 
noastre va înlocui o cantitate de 
1,8 milioane de tone combustibil 
convențional pe an, ceea ce în
seamnă mai mult decît echivalen
tul întregii extracții de cărbune a 
României din anul 1938). Pentru 
obținerea lor s-au cheltuit și se 
vor cheltui, la nivelul muncii de 
proiectare și studiu, totalizînd 
numai efortul românesc, 3 250 000 
ore de energie intelectuală. Lu
mina a țîșnit mai întîi din ener
gia minții !

S-a dat pentru aceasta o gi
gantică bătălie mută, o bătălie a 
cugetării, studiului, fanteziei te
merare — preludiu la înfruntarea 
materială cu valurile, dar un pre
ludiu despre care Dunărea nu 
știe nimic. Cine sînt eroii bătă
liei nevăzute ?... Zelul reporte
rului de a transcrie nume s-a di
zolvat într-o întreagă listă o- 
nomastică. E o familie cu 
multe nume. A reține cîteva e 
puțin, prea puțin. Reținem doar o 
ciudățenie din limbajul proiec
tanților, pentru umorul ei aparte. 
Știți cum se numesc barajul, 
centralele și ecluzele cu toate 
anexele lor?... Obiect! Obiec
tul principal !!! Un „obiect” de... 
1 000 m lunqime și 60 m înălțime, 
în volum de aproape 3 milioane 
de metri cubi beton. Obiectele 
mai mici au, evident, volume și 
dimensiuni mai „mici", raportate 
la volumele și dimensiunile prin

cipale pe care le-am notat mai 
sus. Șefi de proiect ai părții ro
mâne : ing. Focșa Vladimir și ing. 
Vasiliu Alexandru. Șef colectiv 
obiect-centrală : ing. Constantin 
Tarhon; șef colectiv obiect-eclu- 
ză : ing. Marin Popescu și ing. 
Scvorțov Felix ; șef proiect obiect 
baraj : ing. Mircea Vasiliu etc. 
Aceasta pentru malul românesc. 
In replică, pe malul vecin, ace
leași obiecte, cu aceleași răs
punderi, dar cu nume sîrbești.

Și acum, o altă ciudățenie, de 
același ordin lingvistic. Ne-a îm- 
părtășit-o unul dintre inginerii de 
la institutul nostru de proiectări, 
tov. Scvorțov Felix, șeful atelie
rului din I.S.P.H. care se ocupă 
de concepția proiectului Porțile 
de Fier, și care ne-a inițiat cu 
bunăvoință în specificul și în is
toria muncii acestui institut. In
tre Orșova și Tekija, cele două 
centre unde lucrează colectivul 
mixt româno-iugoslav, s-a creat o 
limbă specială, pentru uzul cer
cetătorilor români și sîrbi, un 
dialect al prieteniei, ivit ad-hoc 
și numit limba Porților de Fier. 
Colaborează două vocabulare, 
reprezentînd cele două grupe de 
colaboratori. O limbă sub auspi
ciile căreia s-a obținut prima vic
torie, oprirea teoretică a Dunării, 
adică proiectul marelui sistem hi
droenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, azi în curs de 
materralizare.

— Care este etapa actuală în 
munca de proiectare ? — l-am 
întrebat pe tov. Al. Diaconu, in
giner șef al sectorului Dunăre 
din I.S.P.H.

— Definitivăm, în prezent, ceea 
ce se numește sarcina de proiec
tare. Am cheltuit, pentru aceasta, 
peste 600 000 ore-normă, iar a- 
cum ne apropiem de sfîrșit. Sar
cina de proiectare include stabi
lirea parametrilor de bază ai lu
crării — putere instalată, indici 
tehnico-economici, deci toate ele
mentele esențiale ale construcției. 
Se muncește intens, de aseme
nea, la concretizarea proiectului 
tehnic și a proiectelor de execu
ție, lucrări care vor duce la de
terminarea exactă a fiecărui o- 
biect, cu elementele de execuție 
pînă la detaliu.

— Ce înseamnă detaliu, la ni
velul Porților de Fier?

Drept răspuns, ing. Felix Scvor- 
tov a desfășurat zeci de metri de 
hîrtie de calc, adevărate covoare 
decorate capricios, cu scheme, 
releveuri, hărți din care întreaga 
operă se putea citi... pînă și cu 
lupa.

— Cunoașteți pîriul Jidoștița, 
un fir slab de apă, care străbate 
colonia de la Gura Văii ? Dre- 
narea, taluzarea, betonarea albiei 
au fost desenate metru cu metru, 
întreaga vale pe care se află 
orășelul constructorilor este stră
bătută de o rețea de conducte și 
de țevi, al căror traseu a fost mi
nuțios desenat, .mai întîi pe hîr- 
tia de calc... Izvorul Sfîntu Petru 
e invizibil, chiar la fața locului. 
Iată-1 aici — cîțiva metri de hîr
tie de calc 1 — cu toate lucrările 
de amenajare pe care le pre
tinde.

— E limpede. (Dar foșnesc su
lurile, proiectantul mai desface 
unul) : — încă un detaliu 1 Fora
jele geologice realizate de pe 
pontoane, în albia fluviului, ne-au 
dat un aspect general al funda
ției viitorului baraj, edificator 
pentru proiectant, dar insuficient,

totuși. Ne trebuia un examen pe 
viu, sub Dunăre. Am hotărît, de 
aceea, pentru ambele maluri, să 
săpăm cîte un tunel îngust sub 
fluviu, cam la cota de fundare a 
centralei și a barajului. Iată vîr- 
ful tunelului...

Degetul a atins, pe hîrtie, o 
Cotă. La dimensiuni reale, sub 
fluviu, această cotă era ocupată, 
chiar la ora cînd discutam, de 
un om cu un perforator: maistrul 
miner Teodor Mocăniță.

Ora 11.25, sub fluviu

E 1-1,25, ora Porților de Fier. 
Aceeași oră bate aici, sub albia 
fluviului, unde muncesc minerii. 
Coborîm sub fluviu. Dar apele 
Dunării au inundat între timp 
puțul subteran, din care preven
tiv au fost evacuate instalațiile.

Coborîm atent, cu lămpile de 
carbid, pe scările șiroinde, abso
lut verticale 1 — simțind în creș
tet bocancul omului de deasupra 
și dibuind cu piciorul casca de 
metal a omului de dedesubt. Pu
țul e un tub, pe care se poate 
strecura doar un singur om. Fo
rat de pe sol pînă la adîncimea 
de 33 de metri, el este jumătate 
betonat, iar jumătatea inferioară 
armat cu grinzi, încovoiate a- 
cum sub presiunea rocilor um
flate de apă. Lampa maistrului 
miner Gheorghe Alexandru lu
minează semnificativ liniile de 
presiune, scoțînd din beznă com
pactă cîte o fisură, o burdușite a 
peretelui, o crăpătură în lemn. Se 
cer intervenții, rapide 1 Pe lîngă 
noi, prin tubul paralel, au și fost 
lansate materiale, iar zgomotul 
sec punctează o secvență tene
broasă dintr-un film de Jules 
Verne.

...Ajungem, în sfîrșit, la lăr
gime. Sîntem la cota 33, treizeci și 
trei de metri de la oglinda apei. 
Ni se deschid trei drumuri : spre 
Orșova — galeria amonte, spre 
Turnu Severin — galeria aval, 
spre inima Dunării — galeria per
pendiculară pe axul viitorului ba
raj care va crește în curînd din 
valuri.

Se scot, deocamdată, apele 
infiltrate. Deasupra noastră 
curge Dunărea, cu cele peste 
36 000 000 tone de apă pe oră. 
Și, totuși, nu se aude nici 
un zgomot, nici un susur, nici un 
fîșîit. S-au făcut injecții cu 
beton în pereții laterali, iar 
firele de apă, țîșnite prin fisuri, 
au fost oprite. Nici măcar un 
picur prelins... Dacă ai pune, to
tuși, urechea pe tavan, sub uria
șul'pîntece de piatră al fluviului, 
ai auzi, poate, tumultul de ener
gie care frămîntă. albia, colosala 
trepidație de talazuri si va
luri, abia strunite de țărmuri. 
Dacă...

Dar geologul Nicolae Ciolovan 
nu pare să guste metafora, el e 
preocupat, ca și maistrul miner, 
de comportarea rocilor. Ne a- 
flăm în inima celor mai vechi roci 
de pe pămîntul nostru, în ori
zontul arhaic, față de care exis
tența Dunării e abia o filă din 
uriașul calendar al geologiei. 
Sînt roci măcinate, bătrîne Ele 
au suportat călcîiul cîtorva ere, 
iar azi — un azi geologic ! — ele 
suportă apăsarea de milioane de 
tone a fluviului. Ele vor trebui să

suporte și greutatea marelui ba
raj. Este scopul cercetării care 
se întreprinde aici, în subteran. 
Experiența, în mic, va hotărî ma
rile soluții. Se studiază curba de 
rupere a rocilor, gradul de corn- 
presibilitate, priza pe care o face 
roca cu betonul. Toate sînt date 
deosebit de importante pentru 
proiectanți, iar mai apoi pentru 
constructori.

Dar, între timp, au apărut mi
nerii. Sînt oameni din echipele 
lui Dumitru Antonescu, Gheorghe 
Neagu, Florea Mirancea, care au 
coborît special să pregătească 
locul de atac pentfu reînceperea 
lucrului. S-a reparat lumina. Ga
leriile par mai largi. Spre Oișova 
— în echivalența ei subterană — 
se bat găuri de pușcare. Se bat 
și spre Turnu Severin. Se bat și 
spre inima fluviului. Nu uitați, 
sîntem la 33 metri în adine ! Se 
lucrează în trei schimburi, zi și 
noapte, iar omul care a condus 
cu autoritate și competență de 
veteran acest atac sub fluviu 
este maistrul Teodor Mocăniță. 
Ați auzii de el de pe cînd lucra 
la Bicaz, ați auzit de isprăvile lui 
și de pe cînd lucra la Argeș, la 
puțul Rotunda. Șeful șantierului 
subfluvial, ing. Mihai Măreț.

Este inutil, credem, să prezen
tăm, moment cu moment, modul 
cum s-a lucrat aici, în adine. Ne 
oprim la episodul pe care îl a- 
vem sub ochi, notînd numai cota: 
33 de metri sub oglinda Dunării 1 
l-am rugat pe mineri să se lase 
fotograiiați cînd vor sui la zi, ca 
să marcăm momentul. Sînt mi
nerii Dunării 1

S-a pușcat. Galeria frontală a 
înaintat spre inima fluviului cu 
încă un pas... Aici, chiar deasu
pra noastră, va fi ecluza, iar în 
uriașa cameră deschisă vor pluti 
vase de mare tonaj. Un miner își 
destinde spinarea și mîinile, după 
efort, cu un gest care, fără să 
fie statuar, e simbolic. Am sen
zația că acest miner ține în bra
țele întinse arc toată albia de 
piatră a fluviului în care navele 
plutesc zbuciumat, ca niște coji 
de nucă.

Ieșim la zi. Cu cîteva clipe 
înainte, chiar deasupra creștetu
lui, plutise remorcherul „Drăgă- 
șani", tîrînd în susul curentului 
șlepuri încărcate din greu. La 
proră, un cunoscut, radiotelegra
fistul Micu Gheorghe. Ne dănt 
binețe.

Amiază toridă. Sîntem pe 
mal, în primul front al luptei. 
Dunărea a angajat anul acesta 
în bătălie, cele mai puternice 
forțe ale ei, bănuind chiar din 
susul continentului că înfruntarea 
de aici, de la Porțile de Fier, va 
fi aprigă. La Orșova, cota ape
lor în creștere zilnică. Din 
1942 și pînă azi, spun local
nicii, niciodată fluviul nu s-a 
revărsat mai tumultuos, conver
tind în aceeași albie toată 
furia afluienților deșteptați de 
o primăvară violentă. Căldura 
a urcat exploziv de la poale spre 
piscuri, din Schwarzwald pînă la 
Cazane, din Alpii Albaștri și pînă 
în Tatra, dezlănțuind torentele 
care s-au întîlnit la Porțile de 
Fier. Apa dă să iasă din albie, 
șoseaua și linia ferată de pe ma-

Iul nostru se string una într-alta, 
lipite de stîncă, sălciile și-au a- 
bandonat pletele în valurile mari. 
Condițiile luptei sînt deci deosebit 
de grele, dar ca niște strategi, 
constructorii au 
cui înfruntării, 
toare.

Pentru a face 
leagă mai bine 
peste greutăți, de amplasare, vom 
schița sumar dispoziția strategică 
a combatanților. Dunărea ocupă 
practic tot frontul de luptă, iar 
principalul front va fi chiar al
bia ei. Nouă, constructorilor a- 
dică — reporterul trece, bineînțe
les, în această tabără — nu ne-a 
fost lăsat ca teritoriu decît o 
coastă abruptă, loc de curse cu 
obstacole pentru capre negre. Li
nia ferată și șoseaua se află în
tre acest perete și peretele fluid, 
de apă. Prima grijă : strămuta
rea șoselei și a drumului de fier, 
sus, pe culme, la o mare înăl
țime, unde terasamentele trebuie 
tăiate cu dinamita în stîncă. Dar 
o grijă specială : stîncile pot a- 
fecta șoseaua de jos, care se a- 
flă în plin trafic. Deci, balastul 
trebuie transportat cu maxime 
precauții, în camioane care 
poartă parcă inscripția Atențiune 
copii 1 Dar frontul s-a deschis cu 
energie, pe mulți kilometri, o în
treagă linie de excavatoare, ca
mioane, oameni răspîndiți în tră
gători, mareînd astăzi sever 
coasta abruptă, dominînd din 
înălțime șantierul de jos.

El e însemnat prin două diguri 
în construcție, capetele extreme 
ale batardoului, care au intrat 
ascuțit în apă, strîngînd Dunărea 
într-un fel de clește. Un același 
clește s-a deschis, în replică, din
spre malul iugoslav. Totuși, chiar 
prin strămutarea șoselei și a 
drumului de fier, locul de des
fășurare a luptei aici, la noi, ră- 
mîne strimt, incomod. Ca să-și 
lărgească frontul, ca să ampla
seze convenabil agregatele pen
tru 
de 
să 
bia 
să 
pînd bune părți din albie, 
rectînd actualul mal sinuos și 
organizînd, pe 
niște platforme solide pe care 
să se poată zidi. Numai um
pluturile din această zonă pre
tind un volum de peste 2 000 000 
m c de pămînt, parte adus 
noua șosea, parte scos din 
fluviului.

Am asistat, aici, la un 
fer ciudat de elemente, în 
doar cu natura locului și cu fan
tezia constructorilor. Dunărea e 
silită să ne dea pămînt, pămîn
tul alungă Dunărea și o restrînge, 
dar Dunărea, îndîrjită de această 
tragere pe sfoară, se înfurie și 
atacă mai violent pămîntul. Pen
tru ca lucrurile să se petreacă 
fără veste, prin surprindere, 
lupta a fost abil organizată, Du
nărea fiind încolțită simultan din 
albie și de pe mal. Atacul de 
pe mal e organizat în citeva 
puncte : la portul nou, la depo
zitul de palplanșe, la cele două 
capete ale batardoului. Atacul 
din apă e condus de pe bordul 
unor nave speciale, pe care le 
cunoașteți, celebrele drăgi. N-am 
fi poposit poate pe nici una, cu- 
nosoînd calibrul acestor puterni
ce mașini ,dacă nu ne-ar fi atras 
un nume de cunoștință veche : 
Tarcău.

Cîteva mișcări din lopeți și 
iată-ne sus, la babord, apoi în 
cabina dragorului.

ales anume lo- 
aici, la strîm-

Cititorul să înțe- 
în ce constau a-

beton, depozitele, 
beton, constructorii 
smulgă teren chiar
Dunării, invitînd-o 

se restrîngă. Cum ?...

fabrica 
trebuie 
din al- 
energic 

Astu- 
co-

pămîntul nou.

de la 
albia

trans- 
rimă

Ora 13, 
pe draga Tarcău

De unde îi cunosc pe acești 
flăcăi, cu vorbirea legănat muzi
cală, cu fețe bălane și ochi al
baștri sau verzi, ca eroii lui Sa- 
doveanu ? Ichim Tudor, meșter 
dragor, e moldovean dinspre 
Ipotești. Nica Dumitru, șeful elec
trician, e din Munții Neamțului. 
N-am dus ancheta mai departe, 
fiindcă gazdele mi-au pus în față 
un argument esențial : draga 
Tarcău a fost coborîtă chiar în 
această primăvară din munții 
Tarcăului, cu echipaj cu tot, pen
tru ca să fie lansată în Dunăre, 
la Porțile de Fier. Cum a ajuns 
o dragă în munți ?

Am cercetat jurnalul de bord 
al comandantului, tov. Marin 
Constantin, un veteran al agre
gatelor plutitoare, care a consim
țit să rămînă la pupitrul de co
mandă chiar la vîrsta de 65 de 
ani, cu același entuziasm ca la 
17.

—- Am dus draqa la Bicaz, în 
1956. Draga se mișcă greu pe 
apă, socotiți deci cum se mișcă... 
pe uscat. Călătoria, o aventură. 
Am urcat-o însă la munte, am 
montat-o în albia Bistriței și am 
rămas pe ea pînă cînd s-au ter
minat definitiv lucrările în albia 
lacului de acumulare. Apoi, am 
tăiat-o și am pornit-o cu ea 
la vale, spre Porțile de Fier. In 
martie, anul acesta, am dat-o la 
apă. La 19 aprilie, orele 10.30, 
am început lucrul...

Ora Porților de Fier a sunat 
deci pentru draga Tarcău la 19 
aprilie, cu 10 bătăi și jumătate. 
10,30 1

— Cu cine ați mai venit de la 
Bicaz ?

— Sînt pe bord toți, îmi răs
punde comandantul. Oameni de 
nădejde. Popa Victor, Marin St. 
Nicolae, Marianovici Dumitru. Dar 
cei mai mulți dintre cunoscuți lu
crează pe mal. Uite-i 1 Au venit 
cu sutele, și de la Argeș, și de 
la Bicaz.

Am trecut pe mal.

Ora 14.30, 
ora strategiei

Pregătirile pentru asalt sînt în 
plină desfășurare.

In biroul inginerului Sălăjan, 
șeful șantierului baraj, am asis
tat la o palpitantă discuție între 
specialiștii noștri și între un spe
cialist străin, privind tehnica de

folosire a noilor utilaje cu aju
torul cărora fluviul va fi oprit. 
Din nou scheme, hărți, hîrtie de 
calc, prospecte, un adevărat 
plan de bătaie asupra căruia 
specialiștii insistă pînă la limpe
zirea fiecărui amănunt. Construc
ția marilor celule din palplanșe 
— operație care va începe cu
rînd — se va face cu utilaje ia 
nivelul tehnicii mondiale.

Capetele batardoului au și in
trat în fluviu. întreaga construc
ție, în lungime de 1 500 m, va rupe 
din Dunăre o uriașă suprafață, o 
vastă incintă în care, după eva
cuarea apelor, se va putea lucra 
în bune condiții la fel ca pe 
uscat. In această incintă va fi 
scobită ecluza, apoi fundația 
centralei și cea a marelui baraj.

— Cînd veți bate prima celule^ 
în albia fluviului ?

— Experiența am și început-o, 
ne răspunde ing. Gh. Sălăjan. Am 
stabilit tehnica montării palplan- 
selor, am verificat modul de 
funcționare a vibrosonetelor, aș
teptăm platformele mecanizate, 
care se construiesc Ia Galați. Im
portant, în actuala etapă, este 
să ne consolidăm temeinic pe 
mal, să extindem în apă suprafa
ța șantierului și să extindem, de 
asemenea, colonia de locuințe de 
pe valea Jidoștitei. Ne sosesc 
zilnic constructori. Trebuie să-i 
cazăm în condiții confortabile.

Lupta pentru cucerirea spațiu
lui se dă și aici, ca și în albia 
fluviului, dar pe verticală. Valea 
e îngustă, frămîntată, cu pante 
ropezi, acoperite cu păduri. Pri
mii kilometri i-am străbătut însă 
printr-un adevărat orășel de ca
bane și blocuri, așezate capri
cios pe mai multe nivele, ca în
tr-o stațiune alpină. Mai departe, 
valea devine și mai strimtă, iar 
pădurea mai deasă.

Ne-a atras în această pădure 
o poiană creată ad-hoc și am 
găsit în ea... un excavator. La 
manetă, excavatoristul Ion Mihai, 
ajutat de un alt tînăr, Vasile 
Oțet. Intraseră cu excavatorul în 
pădure acum trei zile. Mai îna
inte se tăiaseră copacii, se smul
seseră cioatele, excavatorul săpa 
acum groapa de fundație a unui 
bloc. Alături, la cîțiva pași, e- 
chipa de zidari a lui Mihai Vai- 
nopol ajunsese sus, la roșu, cu 
zidul unui alt bloc de cîteva a- 
partamente. Ing. Predoiu, șe
ful acestui șantier din pădure, 
ne-a explicat că orășelul se va 
extinde pînă sus pe coaste.

Ritmul construcției este intens, 
rapid, el nu stă sub presiunea a- 
pelor Dunării, ca dincolo, dar la 
fel de presantă ca și torentul flu
viului este năvala de oameni 
spre șantier.

Vom reveni la fluviu.

Ora Orșovei— 18.40

Directorul tehnic al marii între
prinderi hidroenergetice a Porți
lor de Fier, ing. I. Leuștean, îmi 
servise o formulă de început pen
tru acest reportaj, prevenindu-mă 
cu ironia omului competent în 
construcții, dar și în reportaj !, că 
voi fi silit să fac uz de ea.

N-am reușit să folosesc for
mula pînă acum — o clasică în
trebare de reporter — dar sînt 
silit să închei totuși cu ea :

Care e primul om sosit pe șan
tier ? Și ing. N. Mănescu, și ing. 
Leuștean, și ing. Sălăjan și alții 
ne-ar fi putut oferi la această în
trebare o listă lungă de nume.

N-am pus întrebarea fiindcă a- 
veam răspunsul pregătit. Primul 
om a sosit pe șantierul Porților 
de Fier acum 125 de ani ! Pare 
ciudat, dar el a sosit pe șantierul 
marii hidrocentrale acum 125 de 
ani, adică în anul 1840. Este 
omul care a luat pentru prima 
oară cota apelor Dunării, la 
Orșova !

Cititorul se va întreba ce legă
tură se poate stabili între marea 
construcție de azi și între exis
tența acelui om de acum 125 de 
ani care ne-a servit primul, în 
mod metodic, cota apelor Du
nării 1

Transcriem dintr-un text de au
toritate : „La baza întocmirii stu
diilor pentru lucrările de la Por
țile de Fier au stat, în primul 
rînd, măsurătorile de debite, des
fășurate concomitent cu observa
țiile zilnice de nivel, pe un inter
val de 125 ani, la stațiunea Or
șova".

Omul de la Orșova a legat deci 
prima verigă din lanțul uriaș de 
zile și ani care duce la marea 
hidrocentrală. II vom socoti pri
mul sosit și deci primul construc
tor. Ce existență va fi dus ?... Nu 
ne-a lăsat nimic altceva, nici un 
document, decît cota apelor Du
nării, notată zilnic în cursul unei 
vieți. L-a urmat altcineva, la fel 
de anonim, pentru care calenda
rul a însemnat același lucru — 
cota apelor Dunării.

Ora reporterului stă sub pre
siunea rotativei. E 2,10, ora soma- 
tivă a tipografiei. Dar în cazul 
de față ora reporterului se con
fundă cu ora constructorilor, cu 
tensiunea de la Porțile de Fier, 
cu cota apelor Dunării.

L-am înțeles, în fine, pe acel 
om — ni se pare un singur om, cu 
o vîrstă matusalemică de 125 de 
ani — care stînd pe malul mo
noton și pustiu al fluviului, la 
Orșova, a luat zilnic pulsul ma
relui balaur, avertizîndu-ne din 
vreme asupra forței pe care o 
vom înfrunta. O înfruntăm.

Cota apelor Dunării îi intere
sează astăzi nu numai pe navi
gatori, dar și pe noi, constructorii. 
Vom aștepta ora transmisiei, vom 
răsuci butonul, vom sta cu răsu
flarea întîrziată lîngă aparat. Ci
frele ne vor destăinui, zilnic, ten
siunea și dramatismul luptei de 
pe marele șantier, încleștarea o- 
mului cu fluviul.

La Porțile de Fier au sunat 
primele bătăi.
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DRU
„Munca cu oamenii” : aceste sim

ple rePetalc cuvinte dau
măsura unei statornice și mereu 
mai bogate preocupări cotidiene a 
organizațiilor de partid, a comu
niștilor.

Are această muncă siîrșit ? Se în- 
cheie planuri și etape, o campanie 
agricolă ia locui alteia, un loc pus
tiu devine_izvorul_de_tărie al unei 
hidrocentrale, pionierii de ieri au 
devenit me m b ri__de_ p arțid — i ar 
munca cu oamenii, cu plusul de ex
periență adăugat în opera_ de con
strucție socialistă, se ailă perma
nent în miezul preocupărilor.

Forța de ațracție_politică ș[ pu
terea transiormatoare a acestei 
munei în rîndul_maselor se bizuie 
pe justețea și înțelepciunea politicii 
partidului, pe legătura proiundă cu 
viața, cu masele. Obiectivele ei sînt
inspirate din sarcinile cele mai ac
tual e ale construcfiei socialiste, ale 
dezvoltării noii conștiințe. O mun
că print.re oameni și pentru oameni.

Ce condiționează maxima ei efica
citate ? în ce forme speciiice T Care 
este arta de a ajunge la inima oa
menilor ? Ce calități se cer ? Există 
în această privință o bogată expe
riență acumulată de către organi
zațiile de partid. Am desprins as- 
pecte, cu titlu de răspuns Ia între
bările de mai sus, din munca poli- 
tică de masă desfășurată în regiu
nea Argeș.

0 problemă 
„tehnică" 
sau valoarea 
concretului

După numeroasele recla
mați! sosite pe adresa Uzi
nei de piese auto din Coli- 
bași, problema calității cutiei 
de viteze devenise acută. 
Cei mai multi înclinau să 
dea vina pe erorile de pro
iectare. Părerile erau totuși 
împărțite... Se impunea un 
„consult". încredințat de că
tre comitetul regional de 
partid unui colectiv de acti
viști și cadre de specialitate. 
Cutia de viteze a fost desfă
cută parte cu parte și cer
cetată pe toate fetele (la 
propriu și la figurat).

Riguroasă, științifică, a- 
naiiza făcută era de o lim
pezime de cristal. Principa
la răspundere o purtau sec
toarele de fabricație : calita
tea execuției fusese lăsată 
pe planul al doilea. Planul 
de măsuri, întocmit pe a- 
ceastă bază, la indicația bi
roului regional de partid, a 
fost amplu dezbătut în toate 
organizațiile de partid ale 
uzinei. In grupele sindicale, 
pînă la ultimul om.

îl întreb pe tovarășul in
giner

Ion TIȚA 
activist al Comitetului re
gional de partid
care a participat la „con
sultul" de la Colibași :

— Pînă atunci calitatea nu 
fusese obiectivul nr. 1 î

— Teoretic. E drept, se 
vorbea pe această temă în 
toate ocaziile. Dar munca 
politică de masă era dusă 
„la general", fără prea mul
tă forță de convingere. A- 
cum insă...

— Ce credeți că i-a dat 
impuls ?

— Punctele de reper pre
cise ale analizei economice. 
S-a pus degetul pe rană. Iar 
munca de masă a căpătat 
prospețime și vigoare. Știe 
CE și CUM să țintească.

Spicuim... Discutarea a- 
tentă și combativă, la cap 
de linie, a reperelor neco
respunzătoare. O rubrică de 
mare interes Ia gazetele de 
perete : „Ne vorbesc bene
ficiarii"... atît cei din atara 
uzinei cît și cei dinăuntrul 
ei. Intr-o dimineață, la ga
zeta de perete a secției pre
lucrări mecanice II a apărut 
de la beneficiar (secția mon
taj) următoarea notă: „Dati 
mai multă atenție manipu
lării pieselor. Prezintă lo
vituri. Aceste repere ne 
creează greutăți la monta), 
Intrucît e nevoie să le ajus
tăm. Ce părere are tov. dis
pecer Ionescu Ion în aceas
tă privință ?" Zilnic, opera
tiv, a început să fie editat și 

difuzat în secții „Buletinul 
calității". Simpozioane de 
felul : „Posibilități de îmbu
nătățire a agregatelor uzi
nei". Cineva a avut saluta
ra idee de a imprima la 
magnetofon conferințe ținu
te la „Universitatea tehnică 
radio" pentru a fi apoi re
transmise în secțiile și ser
viciile uzinei. Idei, pasiune, 
țintă.

Intervine în discuție un 
alt activist din comisia eco
nomică a comitetului regio
nal,

Gh. TUDORACHE
inginer mecanic

— Cîteodată se uită că 
îndărătul problemei „tehni
ce" — eminamente tehnice 
o văd unii — se află oame
nii. Cel mai simplu e să dai 
vina pe mașină, pe mate
rial, pe cauzele „obiective". 
Analiza făcută ne-a convins, 
la fața locului, că majorita
tea neajunsurilor nu țineau 
de faimoasele condiții „o- 
biective". Asta-ți cere însă 
să demonstrezi. Să vezi din
colo de metalul neînsuflețit.

— Un exemplu...
— Iată unul. S-a observat 

că maneta de schimbare a 
vitezelor avea un joc ne- 
permis de mare la articulații. 
Cauza ? Nu se respecta gra
dul de netezire a unor su
prafețe prelucrate. Maistrul, 
ba chiar controlorul de cali
tate, susțineau că mai bine 
decît atita nu se poate. Ar
gumente „tehnice". Nu se 
poate ? Hai cu toții la ma
șină ! Am consultat desenul 
și elaloanele de netezire îm
preună cu strungarul. Omul 
și-a pus la contribuție toată 
atenția și ambiția. Piesele au 
început să iasă de sub cuțit 
altfel. Demonstrația era fă
cută !

— De ce nu ieșeau și îna
inte așa ?

— Fiindcă maistrul, Ste- 
lian Mocioiu, le accepta o- 
ricum.

— Știa doar că piesele nu 
sînt de calitate. De ce închi
dea ochii ?

— Pentru el, ca și pen
tru alții, „planul" nu se le
ga de „calitate". Fie cum o 
fi, dă-i bătaie ! Mentalitate 
îngustă, păgubitoare. Iar a- 
ceastă inerție o prezenta 
drept „cauză obiectivă"

— Și era lăsat în pace?
— E drept, i se mai atră

sese și înainte atenția, dar 
nu i se făcuse, de față cu 
toți, în mod practic, proba. 
Am tras cu toții concluzia 
că eficiența muncii politice, 
crearea unui curent de opi
nie înaintat — în cazul de 
la Colibași în problema ca
lității —sînt determinate de 
fixarea unor obiective pre
cise, concrete, mobilizatoare.

„Radiografia" făcută cu
tiei de viteze a dat intr-ade
văr profunzime, substanță 
muncii politice de masă a- 
jutînd-o să fie „pe fază". Im
plicit — convingătoare, păr
tașă directă la efortul co
lectiv.

MUL SPRE ___
VICTOR VlNTU

INIMĂ
Șl CONȘTIINȚĂ
Cuvîntul și experiența activiștilor de partid in munca politică de masă
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La cinci minute după ieșirea din subteran : discuție de la om la om. („O muncă fără puncte și subpuncte", 
cum spune Gheorghe Ologu — primul din dreapta — secretarul organizației de bază a lotului Cernat). In

stantaneu pe șantierul Hidrocentralei de pe Argeș

| Fără
puncte 
si 
subpuncte

Cineva a făcut un calcul: 
pentru a ajunge la toate 
punctele de lucru ale șantie
rului hidrocentralei de pe 
Argeș sînt de străbătut pes
te 300 de kilometri. Unu) 
dintre cele mai izolate punc
te: lotul Cernat. 80 de kilo
metri depărtare de Corbeni, 
„creierul" șantierului. Te 
călăuzește un drumeag fo
restier șovăielnic. Intr-un 
fel de luminiș, pleoapă des
chisă în pădure, constructo
rii și-au durat o așezare mi
niaturală clădită deasupra 
șantierului subteran. în a- 
dîncuri, pe sub munți, mi
nerii taie în rocă un tunel 
prin care apele Cernatului, 
împreună cu ale cîtorva rî- 
uri învecinate, vor ajunge 
In albia viitorului lac de a- 
cumulare pentru a spori zes
trea energetică a impetuosu
lui Argeș.

— Cînd am venit aici, a- 
cum vreo patru ani, eram 
singur. Primul. Mi-au ieșit 
In intimpinare ulmii... iși a- 
mintește

Gh. OLOGU
maistru mecanic

— Iată-ne astăzi vreo trei 
sute. De toate meseriile.

Aici, în creierul munților, 
1 s-a născut băiatul. I-a dat 
numele șantierului, al apei, 
al viitorului izvor de lu
mină : Cernat. E tînăr mais
trul. 26 de ani. O treime și 
i-a petrecut pe firul unei 
veritabile ștafete hidroener
getice — la Sadu, la Bicaz, 
apoi aici. Așa îneît, la 22 de 
ani, a ajuns fată-n față cu ul
mii de la Cernat, avea expe
riență de constructor. Iar 
primii trei comuniști, primii 
membri ai organizației de 
partid, i-au încredințat lui 
sarcina de secretar. Reales 
mereu, pînă astăzi.

Cei trei comuniști au de
venit 32. Plus 12 candidați. 
Alți 18, dintre cei mai vred
nici din „familia" construc- 
lorilor de la Cernat, si-au 
tăcut aici cererile de primi
re în partid.

— Ce probleme vi s-au 
pus ?

— Educarea și calificarea 
oamenilor, închegarea trep
tată a colectivului — răs
punde Ologu. Vin oameni 
diferiți pe șantier. Alături de 
adevăratul constructor, con
știent și mindru de meseria 
lui, întîlnești un altul cu 
cine știe ce apucături, venit 
să împuște banul cît mai u- 
șor. Vin destui fără experi
ență, fără calificare, aflați 
la primul lor șantier. Dar cu 
ei, mai buni sau mai slab 
pregătiți, trebuie să stră
pungi muntele. Problema for
mării și închegării colecti
vului de constructori e per
manent pe „ordinea de zi" 
a muncii organizației de 
partid. De cînd eram numai 
trei și pînă astăzi.

— Asta vorbind în gene
ral. Dar vreo metodă deose
bită pe care ați folosit-o ?

— Ce să vă spun ? La în
ceput nu știam cum să cu
prindem masa. Unii veneau, 
alții plecau. Puncte de lu
cru îndepărtate. Cînd și cum 
să stăm de vorbă mai de la 
inimă la inimă ? Și am des
coperit...

Seara la dormitor, după o 
zi de muncă, limbile se 
dezleagă. Cum s-a muncit 
azi, ce-a mai spus șeful de 
echipă, iși amintesc oamenii 
de casă, fac cîte o glumă. 
Inimile se deschid. La sfat 
cu ei, comuniștii din acti
vul de partid, ingineri, maiș
tri. Cineva scoate din 
buzunar ziarul și citește 
noutățile cu glas tare. Dis
tanta dintre paturi devine 
mai mică. La fel, distanța 
dintre „veteranii" șantierului 
și noii sosiți. Vine vorba des
pre îngrijirea utilajelor, des
pre doi care s-au certat, 
despre calificare. Omul intră 
în „familie".

—■ Gulinescu, Șerban Va- 
sile, Zamfiroiu, Panait și 
mulți alții — precizează O- 
logu — aici au crescut. S-au 
calificat. I-am primit în par
tid.

Convorbirea aceasta cu 
inimosul secretar de partid 
de la Cernat am avut-o după 
o consfătuire de producție. 
Participant! la consfătuire : 
electricienii și mecanicii, 
„mina dreaptă a minerilor". 
In discuție : disciplina, în
grijirea utilajelor, dar mai 
ales planul. Cîtiva au în
trebat de ce a fost sporit 
planul sectorului. în reali
tate, era vorba de recupera
rea unor rămîneri în urmă. 
Lucrările de la Cernat sînt 
strîns legate de termenul de 
dare în funcțiune a hidro
centralei. Dar pînă atunci 
nimeni nu-i ajutase pe oa
meni să înțeleagă.

— Aici e o slăbiciune a 
muncii noastre, comentează 
Ologu. Uneori sarcinile de 
producție ajung la oameni 
într-un mod strict adminis

trativ. Ați văzut în consfă
tuire : organizatorul de gru
pă sindicală, Cercel, munci
tor harnic de altfel, a discu
tat pină și despre excursii. 
Despre recuperări a uitat 
însă...

— Cauza ?
— Se fărimițează cîteoda

tă munca politică. Faci și 
una, și alta, și a treia. Și 
pierzi legătura cu obiecti
vul principal: realizarea 
planului.

— Cazuri de indisciplină ?
— Mai puț-ne. Acum opi

nia colectivului e mai puter
nică, bw. formată. De cînd 
a crescut organizația noastră 
de partid. Unele cazuri le 
discutăm în ședințe. Folosim 
insă și alte mijloace ; după 
om. E greșit să aștepți și să 
lași totul în scama unei șe
dințe „tari".

— Deci o luare de atitu- 
dine fără... 
vînt" ?

„înscriere la cu

— Lucru sigur. Să vă po
vestesc un caz. Venise la
noi un buzoian, Victor Io-
nescu. Lăcătuș. Vedeam că
știe meserie. Numai că per
foratoarele de mină pe care 
le repara el, a doua zi apă
reau din nou în atelier. 
Ăsta încurcă toată treaba 
minerilor, mi-am spus. Hai 
să vedem ce face... Și ce fă
cea ? Cirpăcea. L-am descu
sut... Venise cu acest nărav 
din cooperativa unde repara 
el biciclete și mașini de cu
sut. L-am plimbat puțin prin 
subteran, așa, ca într-o doa
ră, să vadă ce zic oamenii 
despre „munca" lui. Oame
nii noștri l-au făcut să se 
simtă nu un pleșcar, ci mun
citor industrial. Cazul s-a 
petrecut ceva tnai de mult... 
Acum e șef de echipă și-i 
freacă pe toți pentru cali
tate.

Ologu adaugă :
— Munca de la om la om. 

N-ai cum s-o planifici, s-o 
cuprinzi pe puncte și sub
puncte într-un plan de mun
că. Ai zice chiar că nici nu 
se vede in vălmășagul de 
probleme al zilei. Dar lasă 
urme. Cînd o faci cu suflet 1

Secretul:
V sa 

însuflețești 
ideea

Călătorind prin peisajul 
argeșean, Iți ies mereu Îna
inte, ca niște tipsii pe care 
anotimpul călduros le um

ple treptat cu fructe și stru
guri, terasele sculptate pe 
dealuri și coline.

La mama vitei : podgoria 
Drăgășanilor. Comitetul ra
ional de partid a încredin
țat unui colectiv de specia
liști — cercetători de la 
stațiunea experimentală, 
ingineri, profesori din in- 
vătămintuf agricol — sarci
na de a studia pantele și 
versanții, palmă cu palmă, 
în vederea plantărilor de 
vii noi. S-a cristalizat un 
plan de perspectivă de în
tinerire a podgoriei pe un 
front larg.

— Ne-am dat seama că 
reușita acțiunii depinde de 
pătrunderea și însușirea 
ideii în fiecare cooperativă 
agricolă de producție, pînă 
la ultima brigadă. Oamenii 
trebuiau convinși prin gra

La Zăvideni a apărut sâptămlnala „foaie volantă* a 
cooperativei agricole de producție. Oameni! — ochi 

șl urechi

iul de netăgăduit al avan
tajelor economice. Ziua de 
mîlne, a intrării pe rod, 
trebuiau s-o aibă sub pri
viri. Să vă arăt ceva...

Și tovarășul

N. BADULESCU 
prim-secretar al Comite
tului raional de partid 
Drăgășani
scoate la iveală niște su
luri mari de carton, cam 
obosite: semn de întrebuin
țare. Planșe și grafice amă
nunțite : ponderea viticul
turii în raion, dinamica 
plantărilor, direcții de pro
ducție, avantajele soiurilor 
superioare.

— Ele au călătorit, pur
tate de activiști de partid, 
de specialiști, prin toate a- 
șezările raionului, explică 
tov. Bădulescu. Au stîrnit 
dezbateri vii in adunările 
de partid, in adunări popu
lare, la căminele culturale.

— Vă referiți la planșe 
și grafice ?

— Nu numai. Acțiunea a 
fost susținută prin demon
strații practice și expoziții
de produse viticole, prin 
schimburi de experiență și 
filme documentare. Cicluri 
de conferințe, brigăzi știin
țifice, programe speciale la 
stațiile de radioficare... 
Practica acestei acțiuni ne-a 
dovedit încă o dată rezulta
tele care se pot obține des- 
fășurind o bună muncă po
litică de masă, capabilă să 
antreneze mulțimi de oa
meni.

— Așadar, după dv„ a fi 
convingător înseamnă...

— ...să știi să dai suflet 
ideii, prin toate mijloacele.

— Vorbim de eficacita
tea muncii politice de masă, 
în cazul acțiunii de care e 
vorba... ?

— Măsurăm prin cifre. 
Erau in podgoria Drăgășa
nilor, unele vechi de dece- 

nil, cam 7 000 de hectare de 
vie. tn ultimii ani, li s-au 
adăugat alte 3 500 de hec
tare.

La cooperativa agricolă de 
producție din Zăvideni oa
menii s-au strîns în fața u- 
nui panou. A apărut „foaia 
volantă". Cîteva ceasuri mai 
tîrziu, multiplicată, această 
„foaie" (de fapt 2—3 pagini 
dactilograliale) ajunge în 
cîmp sau la vie, la brigăzi 
și echipe. Oamenii se adună 
roată, urmărindu-l pe cel 
care citește, cu glas tare, 
acest „ziar" săptămînal al 
cooperativei. A muncit bine 
brigada sau nu ? Ce zice de 
cutare sau cutare? (Citez, 
la întîmplare, din ultima 
„foaie" apărută : „...avem și 
șefi de echipă care nu au 
pus prea mult suflet, exem
plu este Petrescu Nicolae 
care s-a ocupat mai mult de 
interesele personale decît 
de cele colective..."). Tot
odată sînt fixate, pe sectoa
re de producție, sarcinile 
din săptămîna următoare. 
„Foaia* e un ferment de 
opinie.

Apariția ei de luni e pre
cedată de săptămînalul 
de sîmbătă „Sfat al agrono
mului". Operativ se urmă
rește graficul de lucru din 
zilele care au trecut și se 
stabilește cel din zilele ur
mătoare.

— „Sfatul" și „foaia" — 
spune tovarășul

N. BUZATU
instructor raional
— sînt două succese în 
munca noastră de masă. Am 
constatat că in vremea din 
urmă a crescut mult numă
rul propunerilor care se fac 
pentru bunul mers al coope
rativei.

— Tovarășe Buzalu, eu 
am sciis odată, mai de mult, 
un reportaj despre munca 
politico-educativă la Zăvi
deni. Nu eiau, pe atunci, a- 
ceste forme. Nici atitea pro
puneri din masă. Cum vă 
explicați ?

— Fenomen de creștere, 
de adincire. A sporit in
fluența organizațiilor de 
partid din brigăzi. In sinul 
lor, munca politică e mai vie 
și găsește căi mult mai 
scurte spre oameni.

— Dar stilul de muncă al 
instructorului ?

— Știți că lucrez de mulți 
ani în Zăvideni. Mi-aduc 
aminte că la început stăteam 
mai mult pe la sediul coope
rativei. Mă cam pierdeam in 
bîrtii și situații. Am învățat 
acum că îndrumarea și con
trolul cel mai eficace se 
fac in mijlocul oamenilor. 
Uneori dintr-o simplă discu
ție la prașilă desprinzi mai 
mult decît dintr-un întreg 
proces-verbal.

I Calea 
directă

— Cum ?
Pe aceeași temă din capi

tolul anterior — a „căilor 
spre oameni" — am aflat 
răspunsuri și într-un alt colt 
al regiunii. Printre comuniș
tii cooperativei agricole de 
producție din Uliești, una 
dintre fruntașele raionului 
Găești. în viata brigăzilor 
s-a Încetățenit metoda dis
cuțiilor la fața locului.

S-a observat, în toiul lu
crărilor de întreținere de a- 
nul trecut, că într-una din 
echipele brigăzii a V-a de 
cîmp treaba se făcea cam 
de mîntuială. Sapa trecuse 
pe acolo ca într-o mîngîiere. 
Inginera agronom a obser
vat. „Hai să vedem cum s-a 
prășit" — și a adunat echi
pa. Dezvelind ușor cuibul 
plantei, buruienile au ieșit 
la iveală. Concluziile s-au 
tras de îndată, cu sapa — 
de către cei rușinați.

Există cazuri de ambiție. 
Unul dintre șefii de echipă. 
Ștefan Ciucă, susținea 
morțiș că lucrările făcute de 
el (la rărit) n-ar avea cusur. 
„Jos căciula, dacă la alții 
arată cultura ca la minei". 
S-a organizat, așadar, o vi
zită la vecini... adică la alte 
echipe. După plimbare, Ciucă 
n-a avut motive să fie prea 
mîndru. Intrată în practica 
organizațiilor de partid din 
brigăzi, metoda „plimbatu
lui" s-a îmbogățit. De la 
simpla constatare prin com
parație, comuniștii au făcut 
din aceste vizite schimburi 
de experiență ; un mijloc 
practic — cu ajutorul ingi
nerei agronom — de adin
cire a cunoștințelor agro
tehnice.

— Calea directă, demon
strația pe viu e cea mai 
convingătoare — e de părere

I. DRAGAN
secretarul comitetului de 
partid
Ține treaz spiritul de răs
pundere față de calitatea 
lucrărilor.

— Probabil că de maro 
folos vă sînt adunările lu
nare ale brigăzilor.

— Intr-adevăr,
— Ce se discută în cadrul 

lor ?
— Stadiul lucrărilor agri

cole, cum s-a muncit.
— Un exemplu mai inte

resant de la o ultimă adu
nare ?

— Nu s-au mai ținut de 
mult. Știți, am avut multe de 
făcut. Și nici așa. cazuri 
deosebite, n-am avut.

Din păcate, o înțelegere 
greșită. Ca și cum tinerea 
regulată a adunărilor pe bri-^ 
găzi ar depinde neapărat de' 
„cazuri deosebite". Un teren 
atît de propice desfășurării 
muncii politice de masă — 
nefolosit...

Vigoare 
prospețime 
adresă

Cîteva din drumurile spre 
oamenii și faptele de r i 
sus le-am făcut întovărășiri,- 
du-1 pe tovarășul

Gh. NASTASE 
secretar al Comitetului 
regional de partid Argeș

Impresionează legătura ne
mijlocită, firească pe care 
o stabilește cu „terenul", 
priceperea de a pătrun
de în preocupările oa
menilor și de a cristaliza 
— prin sesizarea „noului", 
a experienței Înaintate — 
obiective ale muncii politi
ce de masă. însușiri la care 
se adaugă talentul de a fi 
convingător; de la logica 
unei argumentații pînă la 
firescul, plasticitatea expri
mării.

L-am solicitat să comen
teze observațiile culese de 
pe teren (cuprinse în aceas
tă pagină |, pe marginea su
biectului arta de a te adre
sa oamenilor.

— Dacă o considerăm 
„artă", atunci, ca toate ar
tele, ea iși trage seva din 
viață. Trebuie să-ți pui în
trebarea • ceea ce le voi 
spune oamenilor va lăsa 
urme in conștiința lor ? Ni
ciodată nu te poți duce cu 
un cuvint dinainte format, 
uniform, șablonat. Asta vă- 
duvește munca politică de 
vigoare și eficiență.

— Și desigur studiul a- 
tent al realității...

— Cazul cutiei de viteze 
de la Colibași e conclu
dent. tn urma studiului, ați 
văzut cit de limpede s-au 
putut fixa apoi reperele 
muncii politice de masă. 
Stilul de muncă operativ, 
eficient, impune o activita
te diferențiată. E anacronic, 
de pildă, ca în organizarea 
unui schimb de experiență 
între cooperative agricole 
de producție să nu ții sea
mă de condițiile specifice de 
teren, de tradiții, de forțele 
respective. Mai ales in con
dițiile actuale, cind rolul 
propagandei aqricole, al ce
lei tehnice sporește necon
tenit, pe măsura cerințelor 
dezvoltării bazei materiale.

— Relația dintre concret 
și convingător?

— Oamenii nu se mulțu
mesc cu argumente genera
le Ați văzut și din expe
riența plantărilor din raio
nul Drăgășani cită valoare 
are o muncă politică dusă 
competent, substanțial. Fi
rește, nu e simplu. Trebuie 
să invețl necontenit și să 
știi să antrenezi in această 
muncă oamenii cei mai pre
gătiți, cu o experiență de 
viață bogată, și, in aceU4l 
timp, cu însușiri de buu 
propagandist.

— Ce credeți că stinje- 
nește, in unele cazuri, des
fășurarea unei astfel de 
munci politice de masă ?

— Avem din păcate acti
viști și membri ai birouri
lor organizațiilor de partid 
care nu înțeleg exact nece
sitatea și sensul acestei 
munci. Lucrează sporadic, 
doar cind se ivesc „proble
me". în locul unei acțiuni 
politico-educative temeini
ce, preferă rezolvări admi
nistrative. Or, am putut a- 
piecia la Cernat, în creie
rul munților, prețui muncii 
de Ia om la om... Unii însă 
înțeleg prin muncă politică 
de masă cadrul strict al șe
dințelor, Ifpslnd-o astfel de 
caracterul ei spontan, dina
mic și mai mult — aș zice, 
pasionant. Sau o îneacă In 
hirtli Inutile. Am găsit la 
raionul Găești un labei ex
trem de amănunțit al tine
rii unui ciclu de conferințe. 
Un singur „amănunt" fuse
se omis printre nenumăra
tele coloane: tema expu
nerilor l

— în concluzie?
— Esențialul, repet: stu-^' 

dlerea neobosită a vieții, 
pornind de la exemplele 
inaintate, pilduitoare. Forța 
ideilor partidului, claritatea 
țelului competența și pa
siunea imprimă prospețime, 
vigoare, putere de convin
gere. E o „artă" dificilă, dar 
răsplăt”ă din plin.
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INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala dr. Rolf Lahr, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
R.F. Germane, care s-a aflat în 
țara noastră cu prilejul inaugurării 
Expoziției tehnice a R.F. Germane. 
Oaspetele a fost salutat la plecare 
de Pompiliu Macovei, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion Cîm- 
peanu, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț a R.P. 
Române, și de alte persoane oficia
le. A fost de față York von Warten- 
burg, șeful Reprezentanței comercia
le a R.F. Germane la București.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Capi

tala o delegație a Comisiei Naționale 
a R.P. Romine pentru U.N.E.S.C.O., 
condusă de acad. Iorgu Iordan, vice
președinte al Biroului Comisiei, care 
va lua parte la lucrările celei de-a 
2-a reuniuni a Comisiilor Naționale 
pentru U.N.E.S.C.O. din țările balca

nice. Lucrările reuniunii vor avea loc 
la Sofia între 23 și 28 mai.

★
O delegație a Ministerului Sănătă

ții și Prevederilor Sociale, condusă 
de prof. dr. Ion Țurai, membru co
respondent al Academiei R. P. Ro
mâne, șeful catedrei de chirurgie a 
I.M.F.-București, a părăsit sîmbătă 
dimineața capitala, pentru a partici
pa la lucrările celui de-al 28-lea 
Congres al chirurgilor din Uniunea 
Sovietică, ce se va desfășura la 
Moscova între 24 și 29 mai.

★
Sîmbătă seara, Filarmonica de stat 

din Cluj a prezentat în sala Casei 
universitarilor din localitate un con
cert simfonic la care și-a dat con
cursul pianistul american Eugene 
Istomin.

Programul concertului, dirijat de 
Mircea Cristescu, a cuprins „Sime
trii" de Cornel Țăranu, suita a Il-a 
de George Enescu și concertul pen
tru pian și orchestră nr. 2 în si be
mol major de Brahms.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Muncitoresc Român, Comitetul Central al partidu
lui nostru are onoarea să vă transmită felicitările sale cordiale și sincere.

Sîntem ferm convinși că Comitetul Central al Partidului Muncito
resc Român, condus de dv., va continua cu succes desăvîrșirea construirii 
socialismului în Republica Populară Română și va face tot ce-i stă în 
putință pentru a promova cauza nobilă a păcii, democrației și socialis
mului în lume.

Dragă tovarășe Ceaușescu, permiteți-ne să vă urăm deplin succes 
în activitatea dv. viitoare și viață lungă și rodnică în slujba poporului 
român muncitor și iubitor de pace, a întregii mișcări comuniste și mun
citorești internaționale.

Cu salutări socialiste,
Comitetul Central al Partidului Tudeh 

din Iran
Președintele Biroului C.C.,

RADMANEȘ

Comunicat comun ai P.C.U.S;. și F.L.N.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității co
municatul comun al P.C.U.S. și 
Partidului Frontul de eliberare na
țională din Republica Algeriană De
mocratică și Populară (F.L.N.) cu 
privire la vizita în Uniunea Sovie
tică a delegației acestui partid, con
dusă de Omar Ben Mahjoub, mem
bru al C.C. al F.L.N.

în comunicat — relatează TASS 
— se constată că „punctele de ve
dere ale celor două partide au fost 
identice în toate problemele discu
tate". P.C.U.S. și F.L.N. și-au re
afirmat „atașamentul față de cauza 
păcii și politicii coexistenței paș
nice între statele cu orîndulri so
ciale diferite, subliniind totodată că 
coexistența pașnică „nu exclude

nicidecum riposta împotriva agre
siunii imperialiste". Ele au con
damnat cu hotărîre „intervenția 
imperialismului american în Viet
namul de sud și acțiunile lui a- 
gresive împotriva R. D. Vietnam, 
care creează o primejdie pentru pa
cea generală", precum șl „interven- 

/ ția americană fățișă în Republica 
Dominicană".

P.C.U.S. și F.L.N. și-au exprimat 
hotărîrea de a continua lupta pen
tru pace și împotriva primejdiei u- 
nui război mondial, împotriva im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru libertatea și 
Independența tuturor popoarelor a- 
suprite.

încheierea lucrărilor ‘
CONGRESULUI C.G.T.

PARIS 22 (Agerpres). — Cel de-al 
35-lea Congres al C.G.T. (Confede
rația Generală a Muncii din Fran
ța) și-a încheiat lucrările.

Cuvîntarea de închidere a fost ros
tită de Benoit Frachon, secretar ge
neral, care a declarat printre altele : 
„Toate lucrările congresului nostru 
toate hotărîrile și rezoluțiile noastre, 
sînt pătrunse de grija realizării uni
tății mișcării muncitorești, pe baza 
interesului comun care unește clasa 
noastră exploatată, dincolo de di
versitatea părerilor politice și cre
dințelor religioase : o singură clasă 
muncitoare, o singură organizație 
sindicală — acesta este cuvîntul nos
tru de ordine".

în domeniul politic, C.G.T. propune 
unirea forțelor democrate pe baza 
unui program comun.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
Dincolo de voalul de

Pe șantierul tabricii de produse refractare din Alba Iulia
Foto : R. Costin

Sub titlul „Fisurile alianței", ziarul vest- 
german „DIE WELT" publică un articol pe 
marginea recentei sesiuni a Consiliului 
N.A.T.O., din care extragem :

„Dacă conferinja ministerială a N.A.T.O., 
care a avut loc la Londra, poate fi con
siderată un jalon pe drumul parcurs de 
alianfa atlantică, atunci ea reprezintă, pro
babil, ultima întîlnire la care, avîndu-se 
în vedere șubrezirea latentă a unității 
interne, s-a mai putut evita o ciocnire 
dramatică.

In mod evident, se lărgește prăpastia 
în ce privește aprecierea problemelor po
litice majore, precum și cea dintre telu
rile naționale ale statelor-membre. Capa
citatea de acțiune politică a alianței, după

cum s-a dovedit din nou la Londra, a fost 
puternic diminuată.

Și ordinea ierarhică din cadrul alianfei, 
cîndva bine stabilită și bazată pe supre
mația militară a Statelor Unite, se năruie... 
Americanii, ca și englezii, fac de pa 
acum cu precauție calcule privind con
secințele care ar rezulta pentru planifi
carea militară dacă francezii ar părăsi 
Organizația militară a N.A.T.O.

De data aceasta, statul cel mai puter
nic al alianței a sim)it la Londra cel mai 
direct simptomele destrămării. Statelor 
Unite, ale căror interese vitale sînt soli
citate în prezent mai puțin în Europa 
decît în Asia de sud-est, alianța le-a re
fuzat solidaritatea cu acțiunile lor în

mătase
Vietnam. Acolo, America nu numai cM 
luptă singură, dar N.A.T.O. nu i-a acor
dat, de fapt, nici măcar girul său politic.

Pentru situafia creată Washingtonul 
poartă vina sa. Dacă se va plînge că 
rolul său conducător este contestat, va 
trebui să-și amintească cît de rar își 
consultă aliafii sau cît de tîrziu îi in
formează despre măsuri care ar putea 
avea urmări asupra Europei.

După alegerile prezidențiale franceze 
și după alegerile pentru Bundestagul 
vest-german se va pune probabil capăt 
perioadei de menajamente. Ori Franfa, 
ori S.U.A. vor da la o parte voalul de 
mătase care, acum, la Londra, a camu
flat situafia reală din N.A.T.O.".

A început întrecerea C U F S 8 P ă C I I*
boxerilor europeni

BERLIN 22 (Agerpres). — Cea 
de-a 16-a ediție a campionatelor 
europene de box a început sîmbătă, 
la „Werner Seelenbinder Halle" din 
Berlin (R. D. Germană). Pentru de
semnarea celor 10 campioni euro
peni participă 172 de boxeri din 24 
de țări. în primul meci al compe
tiției. italianul Sperați l-a învins la 
puncte pe finlandezul Meronen (ca
tegoria muscă). în limitele catego
riei ușoară, polonezul Kulej (cam
pion olimpic la Tokio) a cîștigat prin 
k.o. în prima repriză meciul cu en
glezul Hawkins, sovieticul Frolov 
l-a învins în repriza a doua (k. o. 
tehnic) pe olandezul Gerlach, iar 
maghiarul Toth a dispus la puncte 
de spaniolul Barrera. Boxerii români 
intră în competiție astăzi.

• O etapă cu situații neprevăzute
TORUN 22 (Agerpres). — Penul

tima etapă a „Cursei Păcii", desfă
șurată ieri între orașele Poznan și 
Torun (146 km), a decurs într-o 
notă de acalmie pînă la kilometrul 
106 unde s-au desprins din pluton 
danezul Ritter și sovieticul Dohlia- 
kov. în urmărirea lor au plecat ro
mânul Stoica și olandezul Deenen, 
reușind să-i ajungă după vreo 15 
kilometri de rulaj cu 45 la oră. La 
intrarea In oraș cel 4 au un avans 
de 1 minut, dar plutonul vine cu 
mare viteză. La trecerea podului 
peste Vistula se produce o buscu
ladă în care sînt antrenați polone
zul Zielinski, românul Dumitrescu 
și alții. Ciclistul nostru, lovit ușor 
în cădere, a continuat cursa, dar a 
sosit cu o întîrziere de 40 secunde 
ce l-a făcut să piardă locul 3 în 
clasament. între timp Stoica și Doh- 
liakov intraseră detașați pe stadion

și luptau, roată lingă roată, pentru 
victoria în etapă. La ultimul viraj, 
Dohliakov derapează și cade în fața 
lui Stoica, proiectat la rîndul său 
în afara pistei, astfel încît olande
zul Deenen trece primul linia de 
sosire, iar Dohliakov și Stoica îl 
urmează pe jos, cu bicicletele de
fectate de mînă. Clasamentul eta
pei : Deenen — (Olanda) a parcurs 
146 km în 3h 54T8", Dohliakov 
(U.R.S.S.) 3h 54'29”. Stoica (R. P. 
Română) același timp, Smolik 
(R.S.C.) 3h 54’50” și în același timp 
cu el grosul plutonului. Cla
samentul general individual : Lebe
dev (U.R.S.S.), Dolezal (R.S.C.) la 
2’08", Kudra (R.P.P.) la 2'31", Said- 
hujin (U.R.S.S.) la 3'04", C. Dumi
trescu (R.P.R.) la 3'M", Peschel 
(R.D.G.) la 3’49".

Astăzi se aleargă ultima etapă, 
Torun — Varșovia (215 kilometri).

Azi în Capitală
FOTBAL. — Lotul reprezentativ 

al țării noastre susține un meci 
amical, pe stadionul „23 August", 
în compania formației olandeze 
Sparta Rotterdam. Partida începe 
la ora 17 In deschidere, de la 
ora 15,15, are loc meciul dintre 
lotul de tineret și Petrolul Ploiești.

HALTERE. — In sala din str. 
Șelari nr. 6, începînd de la ora 
10, se va desfășura întîlnirea in
ternațională de haltere dintre , re
prezentativa R. P. Chineze și se
lecționata sindicală din R. P. Ro
mână.

RUGBI. — Meciuri din campio
natul republican: Dinamo-C.S.M.S. 
Iași (stadion Dinamo, ora 9), Gri- 
vița roșie-Progresul (Parcul Copi
lului, ora 11).

ATLETISM. — Campionatul Ca
pitalei, rezervat copiilor (stadio
nul Tineretului, ora 10); etapa a 
IlI-a a campionatului republican 
pe echipe : Dinamo-Metalul-Ba- 
nat (stadionul Dinamo, ora 17).

Pe ecranele 
festivalului

(Urmare din pag. I-a)

Cealaltă tendință o constituie ati
tudinea critică pe care o serie de re- 
g.zori occidentali o manifestă față 
de mediul înconjurător. Mînia auto
rilor se îndreaptă in special spre i- 
moralitatea societății din care fac 
parte. In „lubiții", o regizoare sue
deză de mare talent (M. Zetterling) 
înfățișează un tablou al relațiilor 
de familie în lumea burgheziei sue
deze de la începutul secolului, un 
tablou de o mare brutalitate și cru
zime. Trebuie spus însă că viru
lența criticii are de suferit de pe 
urma faptului că autorii s-au fixat 
mai mult asupra unor cazuri pato
logice care stârnesc nu revoltă, ci 
mai degrabă compătimire și chiar 
dezgust. Filmul „Pianele mecanice", 
al cunoscutului regizor spaniol An
tonio Bardem, a fost fluierat, a în
registrat un răsunător eșec de cri
tică. Nimeni nu a înțeles cum auto
rul unei opere de o asemenea valoare 
cum a fost „Moartea unui ciclist", 
a acceptat să se cufunde într-o po
veste anodină despre un băiat oxi
genat și frumos, Care a pășit pe o 
cale împotriva firii (deși există în 
film și o intenție de critică la a- 
dresa lumii de paraziți dintr-o lo
calitate balneară spaniolă). „Obse
datul", filmul regizorului american 
William Wyler, nu izbutește să fie 
altceva decît biografia naivă și u- 
neori ridicolă a unui obsedat sexual. 
Prea multe complexe, prea multă 
psihiatrie și în general prea multă 
anormalitate în aceste filme care 
vor să fie critica unei societăți.

Capitolul comediei a fost repre
zentat pînă acum printr-un film en
glez ..The Knack" (într-o traducere 
aproximativă „Șpilul"), o povestire 
interesantă despre tineretul britanic, 
tratată într-o manieră originală, 
care denotă o mare inteligență ci
nematografică. „Yoyo", ultimul film 
al lui Pierre Etaix (autorul și in
terpretul principal al „îndrăgostitu
lui", care a rulat și pe ecranele 
noastre), este inspirat din perioada 
glorioasă a filmului mut. Festiva

lul și-a pus multe speranțe în co
media acestui creator de talent, dar 
ele au fost împlinite numai parțial.

Pentru următoarele zile sînt aș
teptate cu un interes deosebit fil
mul lui Ciuhrai („A fost o dată un 
moș și-o babă"), filmul american 
consacrat vieții lui Kennedy, filmul 
italian „Momentul adevărului". De 
o presă bună se bucură filmul nos
tru „Pădurea spînzuraților", pro
gramat pentru 25 mai. Acum cîte- 
va zile a fost prezentat la radio 
Monte Carlo și cu acest prilej au 
dat interviuri președintele Consiliu
lui cinematografiei, Mihnea Gheor
ghiu, și regizorul filmului, Liviu 
Ciulei. Despre „Pădurea spîn
zuraților", marele cineast francez 
Rent Clair a făcut aprecieri deose
bit de elogioase.

Nu doriți 
429000 lei in plus 
la fiecare sută 
de hectare?

(Urmare din pag. I-a)

Din această cauză 8 ha cu 
lucernă au fost compromi
se Cu toate că ponderea 
lucernei în structura bazei fu
rajere este mică, anul acesta, 
din cauza lipsei de semințe, pe 
cele 30 de ha destinate acestei 
culturi s-au însămînțat plante 
mai puțin valoroase. Cum s-ar 
zice, plătim oalele sparte. Sîn
tem hotărîți ca anul acesta să 
ne asigurăm toate semințele de 
plante furajere din producție 
proprie.

Ridicarea calității nutrețurilor, 
ca unul din cele mai importante 
mijloace de îmbunătățire a hrăni- 
rii animalelor, depinde într-o mă
sură hotărîtoare de felul cum se 
fac recoltarea și depozitarea. De 
acest lucru a ținut seama consiliul 
de conducere de la cooperativa a- 
gricolă din Tomnatec.

— Eu, ca brigadier zootehnic, 
spune tovarășul loan Costinaș, 
de la Tomnatec — m-am bucu
rat cînd am aflat de inițiativa 
luată de consiliul de condu
cere de a organiza campa
nii de recoltare a furajelor. La 
aceste campanii, în afară de 
cei de la legumiculturăi și con
tabilitate, au participat efectiv 
toți membrii cooperativei. în li
mita timpului disponibil au lu
crat la strînsul furajelor și în
grijitorii de animale, interesați 
direct în obținerea de nutre
țuri de cea mai bună calitate. 
O parte din lucernă a fost us
cată cu ajutorul curenților de 
aer dirijat. Prin acest procedeu 
s-a obținut un nutreț cu un con
ținut mai bogat cu 30—40 la 
sută în proteină și de cîteva ori 
mai bogat în caroten, față de 
cît se realizează prin uscarea în 
brazde. Consiliul, de conducere 
a luat și altă măsură, și anume 
organizarea transportului finu
lui numai seara și dimineața, 
ceea ce a contribuit la evitarea
pierderii frunzelor. Pentru fie
care tonă de fîn recoltat, trans
portat și clădit în șire, în afara 
zilelor-muncă, s-au acordat pre
mii in bani.

— La noi, 
iarna trecută, 
prea au avut
mulțumiți de calitatea furaje
lor, ne spune tovarășul loan 
Pop, secretarul comitetului de 
partid. Din cauză că anul trecut 
nu ne-am ocupat cum se cuvi

la Gotlob, 
îngrijitorii 
motive să

în 
nu 
fie

ne de recoltarea furajelor, li
nele din acestea au avut o va
loare nutritivă redusă la jumă
tate și chiar la mai puțin. O 
parte din fîn a fost plouat sau 
a fost, transportat pe arșiță în 
timpul zilei, cînd s-au scuturat 
frunzele. Consiliul de conduce
re a stabilit să se acorde premii 
pentru cei care participă la re
coltarea finului, dar acestea

n-au înai fost date nici pentru 
cei care au făcut lucrări de 
bună calitate. Anul trecut nu 
s-a putut face nici uscarea, lu
cernei cu curenți de aer, deoa
rece agregatele necesare au 
fost procurate abia în toamnă.

Problema asigurării acestor uti
laje se pune pentru mii de unități 
agricole socialiste din țară. Nu ar 
fi oare timpul ca acum, și nu mai 
tîrziu, consiliile agricole să spri
jine cooperativele pentru asigura
rea ventilatoarelor necesare ?

După... „luna de miere**
Avem în față cifrele care oglin

desc nivelul producției de lapte, al 
sporului în greutate la animale ti
nere și la porcii puși la îngrășat, 
pe fiecare lună a anului 1964, la 
ambele unități. Cu toate că acești 
indici s-au realizat cu o mai mare 
constanță la Tomnatec, și aici se 
vădesc rezerve mari de creștere a 
producției în diferite perioade ale 
anului. Astfel, producția medie lu
nară de lapte de fiecare vacă fura
jată este cuprinsă între 186 1 și 
414 1. De asemenea, în 1964, sporul 
în greutate la porcii puși la îngră
șat a fost cuprins între 180 g în 
ianuarie și 535 g în iunie. Dife
rențe mari în ce privește sporul în 
greutate se observă și la viței, 
unde limitele lunare sînt cuprinse 
între 404 și 775 g, iar la tineretul 
taurin în vîrstă de 6—12 luni de la 
610 g la 1 210 g. După părerea ing. 
V. Abrudan, aceste oscilații mari 
de la o lună la alta au multe cauze, 
principala fiind echilibrarea rații
lor.

La Gotlob, pe lîngă că produc
țiile lunare maxime sînt la un ni
vel mai redus, se întîlnesc oscilații 
foarte mari în ceea ce privește re
zultatele înregistrate în diferite 
luni. De ce acest lucru ? Pentru că 
după o lună de miere în care ani
malelor li se asigură hrană sub
stanțială urmează altele cînd se 
folosesc rații unilaterale, deficitare 
în unele substanțe nutritive.

Populația
In patru provincii ale 

Belgiei s-au desfășurat re
cent manevre militare a- 
mericano-belgiene. Ele au 
avut un sfirșit neprevăzut 
de statul major care le-a 
condus. Iată „operațiile" 
și eșecul lor în relatarea 
trimisului special al zia
rului „LA LIBRE BEL
GIQUE" :

„La 25 de ani după mal 
1940. In Ardeni au fost din 
nou lupte, fn cadrul exer
cițiului „Dark Night" 
(„Noapte neagră").

Orice manevră militară 
presupune o situație strate
gică, evident fictivă. în 
tema exercițiului la care 
ne referim, un Inamic 
«roșu». venind dinspre 
est, hărțuieșle armatele 
aliate pe Rhin- și pre
gătește o străpungere 
spre vest. De aici și 
hotărîrea sa de a para
șuta « consilieri militari » 
pe lingă • partizanii» săi 
clandestini, mobilizați In 
provinciile Limbourg. Liege, 
Namur și Luxembourg, că
rora le incumbă sarcina de 
a angaja acțiuni de sabo
taj pentru a perturba li
niile de comunicație ale 
inamicului. în cadrul e- 
xercițîului de față, •par
tizanii» sînt reprezenlați 
de 250 de militari din ba
talionul 2 iar •instructorii» 
— de 100 de soldați ameri
cani. specialiști in luptele 
de guerilă, lansați noaptea 
din avioane, Intimpinați pe 
sol de partizani care se allă 
ascunși în păduri sau ia 
fermieri-complici. în noap
tea de 3 spre 4 mai. ei trec 
ia acțiune, sabotează căile 
ferate, dinamitează poduri, 
sub privirile vigilente ale 
unui arbitru.

în afară de forțele de a- 
pârate internă, puse sub 
comanda generalului Ghey- 
sen — la cererea armatei 
și prin intermediul guver
natorilor din provincii — 
poliția locală, brigadieri 
silvici și guarzi civili sint 
invitați să denunțe fără 
cruțare acțiunile partiza
nilor. Să vedem ce a fost 
mai departe...

De la 15 aprilie, condu
cătorii partizanilor au pur
ces la recunoașterea tere
nului, au solicitat sprijin.

civila si exercițiul „Dark Night"

Măsurile luate în ultimul timp de către noul consiliu de 
conducere al cooperativei, cu sprijinul comitetului raional 
de partid și al consiliului agricol, au dus la Îmbunătățirea 
activității în acest sector. Pentru mersul ascendent al 
zootehniei sint de maximă importanță asigurarea și utilizarea 
rațională a furajelor, organizarea selecției animalelor, intro
ducerea și aplicarea pe scară largă a celor mai eticiente 
metode de sporire a producției.

Cel mai des li s-a răspuns, 
cu o clipire din ochi com
plice : « Du-te de-l vezi pe 
Pier te X... sau pe Jacques 
Y...». Sint oameni care au 
fost cu adevărat conducă
tori de partizani in 
1943—1944 In lupta anti
hitleriste.

în plină noapte, foști re
zistent! din 1944 l-au con
dus deci pe cel fictivi din 
1965 pe locurile foste
lor lor acte de vitejie, re
descoperind vechi ascun
zișuri, dlndu-le sfaturi, pro- 
punindu-le colaborarea.

— în noaptea asta, o să 
Vl-I trimitem pe C... E un 
brigadier silvic. El asigura 
legăturile noastre cu ma- 
quts-ul francez. La ora in
dicată. brigadierul se afla 
la tnltlnlre. între ordinul 
dat de autoritatea legală 
— primarul — constind in 
a-t căuta șl denunța pe 
partizani, șl rugămintea 
fostului său șef. C... n-a 
ezitat o clipă. El a prefe
rat să se alăture celor din 
clandestinitate.

Forțele antlgueril/a li ur
măresc deci pe partizani. 
Undeva, in provincia Na
mur, acestea cred cu con
vingere că niște partizani 
se ascund în timpul zilei in 
anexele unei minăstiri. De 
unde, vizita unui ofițer la 
stareța minăstirii.

— La voi se ascund par
tizani ?

Maica răspunde că nu. 
Olițerul insistă, privirea 
Iul e necruțătoare. într-a- 
tita. Incit maica superioa
ră, care roșește, face măr
turisiri. Ea acceptă ca un 
detașament să perchezițio
neze unele dependințe din 
minăstire. în timp ce par
tizanii sint duși sub o pu
ternică escortă, se aude o 
tuse. O parte dintr-un ta
van este dată la o parte. 
Ce se descoperă 1 Un par
tizan răcit, cu un post de 
radio I

Oamenii se ascund prin 
ferme, iar in regiune dom
nește aceeași tăcere ca și 
acum 20 de ani. Si totuși, 
n-a fost dat nici un cuvint 
de ordine. Dimpotrivă, au
toritățile l-au invitat pe lo
cuitori să denunțe prezența 
partizanilor. Dar oamenii 
de prin aceste locuri și-au

reluat, pur și simplu, obi
ceiurile de allă dată. Pen
tru ei, cei • buni » sint toc
mai cei ce se ascund... Iar 
cei care-i urmăresc, sint 
cei •răi».

înlr-un bunker, la care 
am fost duși cu elicopte
rul șl unde se allă statul 
maior al forțelor antlgue- 
rillă, colonelul B. E. M. 
Reichling nu-și ascunde de
cepția :

— Contam mult — spu
ne el — pe colaborarea 
populației civile care să ne 
ajute să-l găsim pe parti
zani. Speranțele ne-au fost 
Înșelate. Mal degrabă de- 
cit să-l denunțe pe parti
zani. ei ti ascund și se opun 
la percheziționat ea hamba
relor. Un fermier a spus cu 
un aer balțocorltor : «O 
percheziție ? De ce nu î Dar 
arată-mi ordinul parche
tului î» Alții pretindeau 
că o clădire oarecare 
de pe proprietatea lor 
aparține unul alt mem
bru al lamiliel, »din ne
fericire absent» și că nu 
pot să permită pătrunderea 
unor străini. în ce-i pri
vește pe civili, cel mai des

am obținut o informație de 
la copii. La virsta lor. sint 
Încă naivi. Dar ce mamă 
de bătaie ar fi primit de 
la părinți, dacă aceștia ar 
fi știut ce au făcut copiii 
lor I»

Pină la urmă, americanii 
au recurs la mită. Ei 
au trimis, tei colo, agențl 
de-al lor întovărășiți de ofi
țeri belgieni.

— Ne-am dus fn mal 
multe sate, unde știam că 
se allă grupe de partizani, 
ne-a povestit un ofițer. A- 
mertcanii au oierii fn mal 
multe rinduri dolari, cu 
speranța că vor obține In
formații. îl scoteau unul 
după altul din buzunare. 
• Cit vreți f Un dolar, doi, 
trei patru, cinci î... ». Ni
meni n-a acceptat tlrgul șl 
americanii au plecat cu 
coada-ntre picioare.

Fără îndoială, din aceste 
manevre de anvergură vor 
ti reținute diferite învăță
minte. dar încă de pe acum 
se poate spune că. atft de 
o parte, cit și de alta, ele 
au fost bogate ca experien
ță. Și nu numai pentru cel 
cu galoane".

In misiune împotriva „partizanilor"

ȘIRALI ÎMPLINEȘTE AZI 160 ANI

Șirali Baba Muslimov, cel mai bă- 
trîn locuitor din Uniunea Sovietică, 
împlinește azi o sulă șaizeci de ani. 
El trăiește intr-un sat de munte din 
Azerbaidjan, situat la o înălțime de 
1 500 m Șirali Baba Muslimov are 
o înfățișare sănătoasă N-a fost bol
nav niciodată Soția sa — mult mai 
„tlnără" — are „numai" 94 de ani.

bar, dansatoare în străinătate. Că
lătoria era efectuată pe rula Mi- 
lano-Ziirich, iar de acolo spre Sier
ra Leone, cu escala la Monrovia.

TRAFIC DE FEMEI

Brigada mobilă. în colaborare cu 
Interpolul, a descoperit la Milano o 
rețea de trafic de femei Ca urmare 
au fost arestate trei persoane care 
exercitau această activitate între 
Italia și Monrovia (Liberia) Tine
rele fele erau recrutate în Italia, 
prin intermediul anunțurilor apăru
te în ziare în care erau promise 
slujbe de stewardese, chelnerițe de

DE CE MARJORIE CONTRAVINE 
LEGII ?

Jacques Martin din localitatea 
franceză Montelimar a devenit la 
26 aprilie tatăl unei fetite, dar 
bucuria i-a fost curînd umbrită Do
rind să pună fiicei sale numele de 
Marjorie, a descoperit că o lege 
dalînd din 1803 îi Interzice acest 
lucru, deoarece „pronumele unui 
nou-născut de naționalitate france
ză trebuie să fie ales din calendar 
sau din istoria Franței". Or, nici 
într-un loc, nici în celălalt nu fi
gurează numele de Marjorie Pen
tru a îndupleca autoritățile noul 
tată a declarat greva foamei.

EXPEDIȚIE CU SCOP PRACTIC 
IN MATO GROSSO

Fundația Braziliei Centrale orga
nizează la sfirșitul acestei luni o 
expediție care va explora teritoriul 
de la granița dintre statele Mato 
Grosso și Para Alături de înregis
trarea pe hartă a acestui colt de țară 
aproape necunoscut, expediția, care 
va duia șase luni și va parcurge 375 
mile, are ca scop studierea posibi
lității de a se construi un drum care 
să traverseze apele rîului Xingu, un 
afluent al Amazonului Drumul se 
oprește acum la Xavantina. în Mato 
Grosso, dar dacă expediția va aduna 
date pozitive el va fi prelungit spre 
nord-vest prin statul Para, lăsînd să 
se întrevadă posibilitatea de a lega 
orașul de pe Amazon, Manaus, cu 
capitala tării, Brasilia, și cu regiu
nile mal dezvoltate din sud.
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UJE PESTE HO TARE
BOLIVIA

GREVA GENERALĂ
A PARALIZAT
VIATA TARII» 5

arestează• Junta militară 
fruntași ai vieții publice • 
Gaze lacrimogene împotriva 

demonstranților

LA PAZ 22 (Agerpres). — Cea 
de-a cincea zi a grevei generale 
din Bolivia, declanșată în semn de 
protest împotriva expulzării din 
țară a liderului sindical și fostului 
vicepreședinte al țării, Juan Lechin, 
a fost marcată vineri de noi ares
tări în rîndurile conducătorilor po
litici bolivieni și incidente de stra
dă. Junta militară a anunțat depor
tarea unui număr de 19 conducători 
politici, aparținînd Mișcării națio
naliste revoluționare '(M.N.R.) și 
Partidului revoluționar de stînga 
național (P.R.I.N.) în rîndurile că
rora se află și fostul vicepreședinte 
al țării, Nuflo Chavez. De aseme
nea, au fost arestați mai mulți con
ducători ai Centralei sindicale a oa
menilor muncii din Bolivia, iar po
liția a operat o descindere la „Ra
dio Continental" aparținînd sindi
catelor.

în capitala țării, La Paz, poliția a 
folosit gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia o demonstrație de pro
test a muncitorilor și studenților. 
Activitatea în țară este virtual pa
ralizată, ca urmare a încetării lu
crului în fabrici, mine și în unele 
instituții. Nici ziarele nu au apărut, 
deoarece tipografii participă la grevă.

Agenția Reuter apreciază că „sta
rea de neliniște continuă în țară" și 
menționează că minerii greviști țin 
ca ostateci mai mulți militari. Alte 
agenții anunță că în închisori sînt 
aduși, fără întrerupere, noi deținuți 
politici, „iar în întreaga țară se ob
servă o mare desfășurare de forțe 
militare și polițienești".

Declarații de politică externă 
ale președintelui Franței

PARIS 
pe care 
face începînd de miercuri prin mai 
multe departamente ale Franței se 
încheie la 23 mai. în cursul vizite
lor în numeroase localități, pre
ședintele a rostit o serie de cuvîn- 
tări în care s-a referit la politica 
externă și internă a guvernului 
francez. Majoritatea ziarelor fran
ceze sînt de părere că aceste cu- 
vîntări deschid practic campania 
electorală în vederea alegerilor pre
zidențiale. deși de Gaulle nu și-a 
anunțat încă în mod oficial candi
datura.

„Franța a ales independența na
țională", a declarat președintele. El 
a evocat în discursurile sale „voința 
generală de acces la civilizație, pe 
care o vădesc două miliarde de 
meni pînă acum înfometați, și

22 (Agerpres). — Turneul 
președintele de Gaulle îl

ința de independență care se mani
festă în rîndul tuturor popoarelor 
lumii". Președintele și-a exprimat 
părerea că pentru statornicirea pă
cii în lume ar fi necesar să se pună 
capăt sistemului blocurilor „care 
duce acum lumea spre conflicte lo
cale și poate duce, dacă ar continua, 
spre un dezastru general". Genera
lul de Gaulle s-a pronunțat pentru 
stabilirea unor relații de colaborare 
între toate țările „deasupra ideolo
giilor, regimurilor și divergențelor 
dintre ele". In ceea ce o privește, 
a spus el, Franța stabilește „relații 
rodnice" cu țările răsăritene.

oa- 
vo-

Președintele Frei
despre relațiile externe
ale Republicii Chile

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — La Santiago de Chile a avut 
loc vineri deschiderea sesiunii noului 
Congres chilian. în cuvîntarea rosti
tă cu acest prilej, președintele Re
publicii Chile, Eduardo Frei, a decla
rat că principiile după care se că
lăuzește guvernul său sînt apărarea 
suveranității și întărirea păcii pe ca
lea colaborării cu toate țările. Amin
tind că guvernul chilian a stabilit 
recent relații diplomatice cu diferi
te țări socialiste, Frei a spus că în 
prezent dorește să stabilească con
tacte directe cu conducătorii de state 
străine și să lărgească relațiile 
țările socialiste și afro-asiatice.

P» străzile capitalei La Paz, In timpul tulburărilor

CORESPONDENTĂ DIN ANKARA

Soarele unui brusc început de vară 
a încălzit simjitor climatul capitalei 
Turciei. Dar și pentru climatul politic de 
la Ankara, săptămîna care s-a încheiat 
a cunoscut fapte semnificative.

Un eveniment care a rejinut atenția 
a fost vizita ministrului de externe al 
Uniunii Sovietice, A. A. Gromîko. Am 
avut în ultimele zile ocazia să aud per
sonalități importante ale viefii politice 
și parlamentare din capitala Turciei fă- 
cînd aprecierea că cel mai important 
rezultat al vizitei îl constituie însuși 
faptul că a avut loc. In presă s-a subli
niat de asemenea semnificația faptului 
că prin această vizită s-au reluat, după 
constituirea noului guvern turc condus 
de Suad Urgiiplu, contactele la nivel 
înalt cu Uniunea Sovietică, initiate în 
toamnă prin călătoria la Moscova a mi
nistrului de externe din precedentul 
guvern condus de Ismet Inonii.

In comunicatul comun dat publicității 
este exprimată convingerea celor două 
părți că „dezvoltarea unor relafii bune 
între Uniunea Sovietică și Turcia, în- 
tr-un spirit real de bună vecinătate co
respunde intereselor atît ale popoare
lor turc și sovietic, cît și interesului 
creării condițiilor pentru întărirea păcii 
mondiale".

Aprecierea părții sovietice asupra re
zultatelor vizitei a fost dală de A. A. 
Gromîko în conferința de presă ținută 
vineri după amiază, în prezenfa a peste 
o sută de ziariști turci și străini. 
„Constatăm cu plăcere — a spus el — 
că relațiile turco-sovietice, începute în 
epoca lui Ataturk și Lenin înfr-o atmos
feră caldă, se dezvoltă din nou și sînt 
chemate să aibe un viitor încă și mai 
bun”. Rugat să precizeze starea actuală 
a relațiilor turco-sovietice Gromîko a 
adăugat : „O schimbare în relafiile celor 
două țări există fără îndoială. Este im
portant să vedem care este doza aces
tor schimbări. Nu se poate spune că 
aceste relafii sînt foarte amicale. Mai 
lipsesc încă multe pentru aceasta. Dar 
s-a parcurs o distantă pe calea ame
liorării. Viitorul depinde de compor
tarea celor două părfi".

în cursul conferinței de presă, Gro
mîko a expus punctul de vedere al 
U.R.S.S. în problema cipriotă, la care 
se referă și comunicatul sovieto-turc : 
„Uniunea Sovietică este în favoarea

Dezbaterile din Consiliul 
de Securitate

NEW YORK 22 (Agerpres). — Sîm- 
bătă după-amiază Consiliul de Secu
ritate a continuat dezbaterile în le
gătură cu intervenția Statelor Uni
te în Republica Dominicană. A fost 
luat în discuție proiectul de rezolu
ție revizuit, prezentat de Uruguay.

Delegația sovietică a propus o 
serie de amendamente la proiectul 
de rezoluție Uruguayan, insistînd a- 
supra scoaterii punctelor care apro
bau acțiunile O.S.A. și a propus con
damnarea intervenției americane și 
retragerea trupelor S.U.A. din acea
stă țară. O serie de țări occidentale 
au- votat împotriva acestor amenda
mente. Pus la vot, proiectul Uru
guayan a fost respins.

Declarația agenției TASS
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova s-a dat publicității de

clarația agenției TASS în legătură cu discursul rostit de președintele 
S.U.A. cu prilejul Zilei Victoriei. In declarație se spune :

Conținutul acestui discurs, obiec
tivele lui politice principale sînt de 
așa natura îneît nu pot să nu a- 
tragă atenția tuturor celor cărora 
le este scumpă cauza păcii și securi
tății popoarelor. „Referindu-se la 
cel de-al doilea război mondial, 
arată declarația TASS, președintele 
S.U.A. n-a spus nici un cuvînt 
despre cei ce au dezlănțuit acest 
război, pentru ce au luptat și și-au 
vărsat singele popoarele. El n-a 
considerat necesar nici chiar să po
menească că acest război a fost dus 
împotriva fascismului german, îm
potriva tiraniei hitleriste. Pare-se 
că cei de la Washington doresc, 
acum, chiar să ștearga din memorie 
că a existat o coaliție antihitleristă, 
colaborarea de luptă dintre Uniunea 
Sovietică, Statele Unite ale Ame
rică, Marea Britanie, Franța și 
multe alte țări care și-au unit for
țele pentru zdrobirea dușmanului 
comun".

In declarație se spune că Johnson 
n-a găsit nici un cuvint pentru a 
arăta contribuția hotărîtoare pe care 
au adus-o la cauza victoriei asupra 
Germaniei fasciste Uniunea Sovie
tică, poporul sovietic. Discursul său 
dovedește cît de mult s-au îndepăr
tat cei care determină astăzi poli
tica americană de țelurile pentru 
care popoarele au dus războiul îm
potriva fascismului, țeluri care au 
stat la baza coaliției antihitleriste. 
„Ca exemplu convingător al a- 
cestui fapt — se spune în decla
rația TASS — îi pot servi referirile 
președintelui Johnson privitoare la 
Germania occidentală, care repre
zintă o încercare de a justifica linia 
spre reînvierea militarismului și re- 
vanșismului în Germania occiden
tală, promovată de S.U.A. încă o 
dată, partea americană a declarat că 
toate țările N.A.T.O., și aceasta în
seamnă în primul rînd Germania oc
cidentală, «au dreptul de a participa 
la apărarea nucleară colectivă». Ce 
înseamnă aceasta dacă nu deschi
derea accesului spre arma nucleară 
pentru militariștii vest-germani“.

Referindu-se la sprijinul care se

acordă în discurs revanșarzilor vest- 
germani, declarația TASS arată că 
nimeni nu poate să dispună de soar
ta unor state suverane indepen
dente. „Granițele Republicii Demo
crate Germane sînt sacrosancte și 
inalienabile, ca și granițele Uniunii 
Sovietice, ale tuturor statelor socia
liste".

Subliniind că „acea parte a dis
cursului președintelui Johnson — în 
care se referă la relațiile S.U.A. cu 
Statele Asiei, Africii și Americii La
tine — este pătrunsă de spiritul co
lonialismului, al oprimării popoare
lor, al tendinței de a domina lumea", 
în declarația TASS se arată că 
S.U.A. extind războiul în Vietnamul 
de sud, bombardează teritoriul R. D. 
Vietnam, au intervenit în Congo și 
recent în Republica Dominicană. „în 
discurs, pătruns de ostilitate față de 
forțele socialismului și eliberării na
ționale, pare cel puțin stranie afir
mația că guvernul american inten
ționează să caute înțelegerea cu 
Uniunea Sovietică în interesul des
tinderii încordării. Poziția noastră în 
aceste probleme, se spune în decla
rația TASS. este binecunoscută". 
„Guvernul sovietic a manifestat 
întotdeauna hotărîrea de a duce tra
tative serioase și de a încheia acor
duri îndreptate spre preîntîmpina- 
rea războiului, slăbirea încordării in
ternaționale, întărirea păcii și asi
gurarea securității tuturor popoare
lor. Dar nimeni nu trebuie să con
teze pe faptul că poate să se ameste
ce în treburile interne ale statelor 
independente, să provoace, ba ici, ba 
colo, conflicte armate, să săvîrșească 
acte agresive împotriva țărilor so
cialiste, și în același timp să trateze 
cu Uniunea Sovietică încheierea unor 
acorduri cu privire Ja „destinderea 
încordării".

„Uniunea Sovietică stă ferm de 
strajă păcii, arată declarația TASS 
în încheiere, însă ea este pregătită 
pentru orice întorsătură a eveni
mentelor și este bine ca, în legătură 
cu aceasta, cei care ar dori să reîn
vie politica falită „de pe poziții de 
forță" să nu se lase induși în eroare".

Săptămîna diplomatică
independenței și integrifății teritoriale 
a Ciprului. Ea esfe împotriva transfor
mării insulei într-un depozit de arme 
al blocurilor militare și împotriva 
amestecului din afară în afacerile in
terne cipriote. După cum am spus în
totdeauna — a arătat Gromîko — pro
blema cipriotă trebuie să fie rezolvată 
în mod pașnic pe baza independenței, 
integrității teritoriale a insulei. Noi do
rim ca drepturile celor două comuni
tăți să fie respectate”.

Vizita lui Gromîko a fost și este 
amplu comentată de presa turcă. O 
parte a presei de extremă dreaptă, ca 
ziarele „Son HavadiU și „Yeni Istam
bul" au folosit cu această ocazie pen
tru a sufla din nou în trîmbițele antico
munismului și ale ultrafidelității atlan
tice. Dar aceste articole au avut, după 
o largă apreciere, un ecou redus 
în opinia publică. Cea mai mare parte 
a ziarelor și anume cele care exprimă 
noile curente de gîndire politică ce se 
fac simțite în viața publică turcă au 
publicat pe marginea vizitei analize 
serioase ale politicii . externe turcești 
de pînă acum, nelipsite de nuanțe cri
tice. De exemplu în ziarul „Kumhu- 
rief“, cunoscutul comentator Ecvet 
Giiresin a scris : „Adoptarea de către 
țara noastră a unei politici externe 
multipartite este interpretată în mod 
tendențios de cercuri care doresc să 
țină politica noastră externă sub tutelă, 
îmbunătățirea relațiilor noastre cu 
Uniunea Sovietică este înfățișată ca o 
manevră temporară la care am fi re
curs numai pentru chestiunea cipriotă. 
Ori, factorul esențial al acestei evoluții 
nu este numai de a ne asigura spri
jinul Uniunii Sovietice în această ches
tiune. Situația internațională evoluează 
într-un ritm accelerat, o lume nouă 
este în gestație... Turcia trebuie să se 
adapteze la ritmul acestor schimbări ; 
altfel ea și-ar pierde cu încetul impor
tanța internațională și într-o zi ar fi 
redusă poate la izolare. Criza cipriotă 
ne-a furnizat primele indicii ale aces
tei eventualități supărătoare".

In același spirit, prof. Sukrii Baban 
a semnat în ziarul „Terciiman" un ar
ticol în care pune întrebarea : „Pentru 
ce venirea la Ankara a ministrului de 
externe sovietic a provocat anumite 
comentarii peste Atlantic? Pentru că

Ministerul turc al Afacerilor Externe a 
urmat timp de ani de zile o cale ero
nată și a considerat adeziunea la o 
alianță ca o renunțare la orice iniția
tivă, ca un fel de anihilare în cadrul 
acestei alianțe pentru a nu juca decît 
rolul unui automat... Acum sîntem în 
drept să ne întrebăm — a scris auto
rul în încheiere — dacă Turcia va a- 
dopta sau va putea să adopte, după 
cum se susfine, o politică mai perso
nală ?“

★

Săptămîna diplomatică a înregistrat 
fapte pozitive și în domeniul relațiilor 
româno-turce. Sîmbătă s-a semnat la 
Ankara protocolul cu privire la schim
burile culturale pe 1965 între R. P. Ro
mână și Turcia. Protocolul prevede, 
printre altele, vizite reciproce ale unor 
oameni de știință și cultură, schimburi 
de artiști, organizarea de expoziții de 
arfă, schimburi de materiale între ra
diodifuziunile celor două fări, schim
buri de cădi și publicații.

După semnare, D. Hamif Bătu, mi
nistru plenipotențiar, a declarat pentru

cititorii ziarului nostru că schimburile 
de oameni de cultură și artă dintre 
cele două fări au dat și pînă acum 
rezultate bune in sensul că au dus la 
întărirea cunoașterii reciproce și a prie
teniei dintre popoarele noastre, precum 
și a experienței personale ale partici
pantelor la aceste schimburi. D. Bătu 
și-a exprimat convingerea și speranța 
că rezultatele vor fi asemănătoare și 
în acest an.

O importantă manifestare a R. P. 
Române în domeniul schimburilor cul
turale a fost inițiată luni la Istanbul. 
Acolo s-a deschis, după ce a funcțio
nat timp de 18 zile la Ankara, o expo
ziție de artă populară română. Cu 
acest prilej și în prezenta ambasado
rului R. P. Române la Ankara, prima
rul orașului, Hassim Iscan, a rostit un 
discurs călduros subliniind dezvoltarea 
favorabilă a relațiilor dintre Turcia 
România.

După primele relatări expoziția se 
bucură de succes, fiind vizitată de 
numeros public.

si
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Aurel CERNEA

I
MELBOURNE. Sute de demon

stranți s-au adunat vineri în fata 
sediului comandamentului militar 
al armatei australiene, scandînd 
lozinci potrivnice agresiunii ameri
cane și trimiterii de trupe austra
liene în Vietnam. O demonstrație 
asemănătoare a avut loc în fata 
parlamentului.

BUDAPESTA. La invitația C.C. 
al P.C.U S„ sîmbătă au plecat din 
Budapesta spre Moscova, într-o 
vizită de prietenie, Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U, 

Apro Antal, 
Politic al C.C.

Bela Biszku, și 
membri ai Biroului 
al P.M.S.U.

a avut loc o 
consacrată

BAKU. La Baku 
adunare festivă consacrată în- 
mînării Ordinului Lenin R.S.S. A- 
zerbaidjene. Cu acest prilej, Niko
lai Podgornîi, membru al Prezi-

NOTE

Semnificația
unor demisii

La 20 mai Shimon Peres, mi
nistru adjunct al apărării, și Jo
seph Almogi, ministru al dezvol
tării în guvernul izraelian, mem
bri ai partidului Mapai, care de
ține majoritatea în actualul ca
binet, și-au prezentat demisia. 
Potrivit agenției France Pressc 
gestul lor „ar putea aduce o mo
dificare a întregului eșichier po
litic al tării".

Despre ce este vorba ? De mai 
multă vreme în sînul partidului 
de guvernămînt, Mapai, se duce 
o luptă acerbă între adepții fos
tului premier Ben Gurion și ai 
actualului premier Levi Eshkol. 
Acest conflict, care în decembrie 
1964 a declanșat o criză de gu
vern, a reizbucnit zilele trecute 
ca urmare a încheierii la Haifa 
a unei alianțe între partidele 
Mapai și Ahdut Haavoda, de ase
menea participant la coaliția gu
vernamentală. Ben Gurion a re
acționat violent la înfăptuirea ei, 
deși el însuși se pronunțase la 
un moment dat pentru o aseme
nea alianță. Folosind drept 
pretext această stare de lu
cruri, fostul premier, care n-a 
renunțat la gîndul de a re
veni în fruntea partidului Ma
pai și a guvernului, a reluat în
tr-o formă și mai ascuțită dispu
ta cu adversarii săi. Intr-o scri
soare publicată la 13 mai în zia
rul „Haaretz" el și-a reînnoit a- 
tacurile personale împotriva ac
tualului premier, susținînd că a- 
cesta „nu are calitățile necesare 
unui președinte al consiliului iz
raelian".

In aceste condiții, săptămîna 
trecută Levi Eshkol a declanșat 
un atac direct împotriva colabo
ratorilor săi legați de fostul pre
mier, cerîndu-le să părăsească 
guvernul. Shimon Peres și Jo
seph Almogi, singurii în această 
situație, au procedat în consecin
ță. De acum, remarcă unii obser
vatori, cei doi, împreună cu ge
neralul Moshe Dayan (fost mi
nistru al agriculturii), vor depune 
toate eforturile pentru reîntoar
cerea vechiului premier — în 
vîrstă de 78 de ani — în fruntea 
Mapaiului și a guvernului.

Frămîntările din cadrul Ma
paiului sînt mai mult decît o 
simplă ciocnire între liderii săi; 
ele constituie o urmare directă 
a dificultăților prin care trece 
acest partid în ultimii ani, ca ur
mare a unor eșecuri suferite de 
politica promovată de el pe plan 
intern și extern.

Nicolae N. LUPU

Pielea
ursului

Intr-un mic restaurant parizian s-au 
întîlnit fiul fostului dictator dominican, 
Radames Trujillo, sora lui, Flores Des 
Oro, împreună cu soțul ei Miguel Fer
reras și faimosul colonel Trinquier, 
fostă căpetenie a organizației teroriste 
O.A.S. și candidat la postul de „co
mandant suprem" al mercenarilor din 
Katanga. O masă intimă, ca în fami
lie. Dar nu deliciile bucătăriei fran
ceze l-au reunit pe urmașii dictatorului 
decedat. „IL GIORNO" precizează că 
în jurul „i 
restaurant 
ce se mai 
rul rămas 
răsturnarea 
După cum 
dentaiă, în trei decenii de dictatură 
sîngeroasă, familia Trujillo a „strîns’ 
o avere evaluată la circa 800 milioa
ne de dolari.

Nu mai departe decît anul trecut, 
Flores Des Oro și Radames erau în 
dispută pentru împărțirea „moșteni
rii". La un tribunal din Geneva a în
ceput chiar un proces. Se pare că 
intervenția armată din Republica Do
minicană a protectorilor lui Trujillo a 
trezit speranțe în rîndul urmașilor dic
tatorului și adversitățile au fost lăsate 
de o parte. Răposatul nu reușise, cu 
toată abilitatea, să-și transfere toată 
„agoniseala" în străinătate. Iar moș
tenitorii stau la pîndă. tentația de a 
vinde pielea ursului din pădure este 
mare.

.mesei rotunde" din micul 
s-a discutat despre ceea 
poate recupera din tezau- 
la Santo Domingo după 
și asasinarea lui Trujillo, 

s-a anunțat în presa occi-

V. PÂNDELE

SOLIDARITATE DEPLINA
CU EROICUL POPOR VIETNAMEZ

Astăzi începe Săptămîna de 
solidaritate cu poporul luptător 
al Vietnamului. Inițiată de Prezi
diul Consiliului Mondia al Păcii, 
în ședința sa extraordinară de 
Ia sfîrșitul lunii aprilie la Stock
holm, această manifestare este 
un nou prilej pentru popoare
le lumii de a-și demonstra spri
jinul și solidaritatea țață de po
porul vietnamez, care duce o 
luptă eroică împotriva agresiu
nii imperialiste, pentru realizarea 
aspirațiilor sale spre unitate na
țională.

Sub conducerea Frontului na
țional de eliberare, forțele pa
triotice sud-vietnameze înscriu 
pagini admirabile de vitejie și 
dau dovadă de un înalt spirit de 
sacrificiu în lupta împotriva re
gimului de marionete de la Sai
gon, precum și a protectorilor 
lor.

în ciuda eșecurilor suferite pe 
plan militar și a impasului 
în care a ajuns politica lor în a- 
ceastă parte a lumii, Statele U- 
nite își intensifică intervenția ar
mată în Vietnamul de sud. Au 
fost debarcate noi trupe, astfel 
îneît efectivul acestora pe teri
toriul Vietnamului de sud se ri
dică în prezent la circa 50 000, au 
fost aduse noi cantități de arma
ment și echipament militar. In a- 
celași timp, violîndu-se cele mai 
elementare norme ale dreptului

internațional, se continuă acțiuni
le de război împotriva R. D .Viet
nam, stat suveran și independent, 
membru al comunității țărilor so
cialiste. Aproape zilnic avioane 
ale intervenționiștilor pătrund tot 
mai adine în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, bombardînd și mi- 
traliind orașe, sate, căi de comu
nicație, provocînd daune materia
le și victime în rîndurile popu
lației.

Aceste acțiuni, care creează o 
primejdie serioasă pentru cauza 
păcii, provoacă o legitimă îngri
jorare pe toate meridianele 
globului, sînt întîmpinate cu pro
teste pline de indignare în opi
nia publică mondială.

Țara noastră a condamnat ști' 
condamnă cu fermitate agresiu
nea imperialistă împotriva po
porului vietnamez. Alături de po
poarele celorlalte țări socialiste, 
de toate forțele iubitoare de 
pace, poporul român își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
și cere cu hotărîre curmarea ac
țiunilor agresive ale intervențio
niștilor, respectarea strictă a 
acordurilor de la Geneva din 
1954, retragerea trupelor ameri
cane din Vietnamul de sud, res
pectarea dreptului sfînt al po
porului vietnamez de a fi stăpîn 
pe destinele sale.

Intr-o unitate a foițelor armate populare sud-vietnameze se expune mi
siunea de luptâ

Declarația M.A.E. al R. P. Chineze
PEKIN 22 (Agerpres). — La 21 

mai, Ministerul Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze a dat publicității 
o declarație în care condamnă e- 
nergic raidurile aeriene întreprinse 
de S.U.A. împotriva R. D. Vietnam.

„Calea unei rezolvări pașnice a 
problemei vietnameze, în strictă 
conformitate cu acordurile de Ja 
Geneva — se arată în declarație — 
nu poate fi deschisă decît prin spri
jinirea fermă a propunerilor din 8 
aprilie a guvernului R. D. Vietnam 
și a Declarației din 22 martie a

Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud".

„în ultimele cîteva zile — se spu
ne în declarație — raidurile forțe
lor aeriene americane asupra R. D. 
Vietnam au devenit deosebit de vio
lente. Trebuie să subliniem că Sta
tele Unite nu-și vor atinge nicio
dată scopul prin noi aventuri mili
tare, ci vor primi în mod inevitabil 
contralovituri tot mai puternice". 
Declarația condamnă tactica „sus
pendării temporare a atacurilor a- 
eriene" folosită de către S.U.A.

Presa franceză despre Teatrul de Comedie
PARIS 22. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmite: 
Ziarele pariziene continuă să consa
cre ample cronici spectacolului cu 
„Rinocerii" de Eugen Ionescu, pre
zentat de colectivul Teatrului de Co
medie din București, în cadrul „Tea
trului Națiunilor" din Paris.

Astfel, „Le Figaro", sub semnătu
ra lui Jean Jacques Gautier, scrie : 
„A fost interesant pentru noi să ve
dem spectacolul prezentat de Teatrul 
de Comedie din București cu „Rino
cerii". După cum ne așteptam, ro
mânii au știut să capteze și să rețină 
atenția noastră, mai ales prin cali
tățile actorilor. „Ziarul apreciază fap
tul că pe scenă nu apar imagini în- 
fățișînd rinocerii. „Demonstrația este 
mult mai impresionantă astfel: lu
mea rinocerilor este auzită, bănuită 
peste tot, împrejur, dar nu se vede

niciodată, și prin aceasta omul este f 
mai apăsat". Criticul de la „Le Fi
garo" consideră că a fost interesant 
de urmărit „un Berenger obosit, apoi 
îngrijorat, apoi nenorocit, apoi anxios, 
și în fine neliniștit în mod sincer, 
prin jocul sobru al d-lui Radu Beli- 
gan, directorul colectivului". „Marea 
scenă, de o deosebită intensitate dra
matică, unde bietul Berenger asistă 
la metamorfozarea progresivă a prie
tenului său Jean, a fost superior in
terpretată de Ion Lucian, a cărui 
forță a reușit să transmită sălii frea
mătul și indispoziția pe care trebuie 
să le încercăm în acest moment ca
pital al piesei". Despre Sanda Toma, 
cronicarul scrie că a fost surprins 
de „puternica personalitate artistică 
a acestei actrițe, care a ținut încor
dată atenția publicului".

SCURTE ȘTIRI
diului C.C. al P.C.U.S., a rostit o 
cuvîntare in care a subliniat suc
cesele obținute de popoarele Uni
unii Sovietice fn construcția eco
nomică și a arătat sarcinile de 
viitor în lumina ultimelor plenare 
ale C.C. al P.C.U.S.

BELGRAD. La invitația lui A. 
Novotny, președintele R. S. Ceho
slovace, prim-secretar 
P.C. din Cehoslovacia, 
Tito, președintele R. S. 
via, secretar general
Comuniștilor din Iugoslavia, va 
face o vizită oficială în R. S. Ce-

al C.C. al 
Iosip Broz 
F. Iugosla- 
al Uniunii

hoslovacă la începutul lunii iu
nie a. o.

CIUDAD DE GUATEMALA. Co
lonelul Ernesto Molina Arreaga, 
adjunct al ministrului de război 
din Guatemala, a fost asasinat vi
neri de persoane necunoscute care 
au tras mai multe focuri de armă 
asupra automobilului acestuia, in 
timp ce trecea pe una din șoselele 
din împrejurimile capitalei.

violat spațiul aerian al R. P. Chi
neze, deasupra insulei Iunsin, din 
largul coastei provinciei Guan- 
dun. In aceeași zi, o navă de 
război americană a pătruns in a- 
pele teritoriale ale R. P. Chineze, 
la est de insula Bindan, în largul 
coastei provinciei Fuțzian.

PEKIN. După cum anunță agen
ția China Nouă, la 22 mai, două 
avioane militare americane au

BUDAPESTA. La hotelul „Gel
lert" din Budapesta a avut loc o 
conferință de presă cu participarea 
reprezentanților firmei „Krupp", 
cate iau parte la Tîrgul de la Bu
dapesta. Firma germană își expu
ne produsele pe o suprafață de 
300 mp.

de la Sai- 
colonelul 

siguranței 
în legătu-

SAIGON. Autoritățile 
gon l-au arestat pe 
Trang Van Chinh, șeful 
militare sud-vietnameze,
ră cu încercarea nereușită de lovi
tură de stat, organizată în noaptea 
de joi spre vineri.

/

HAVANA. Ministerul Afaceri
lor Interne al Cubei comunică că 
în noaptea de 17 mai, în regiunea 
orașului Santa-Cruz-del-Norte 
(provincia Havana), a fost desco
perită și capturată o navă înar
mată care încerca să pătrundă 
spre litoralul Cubei. Pe navă se 
aflau contrarevoluționari cubani, 
care au declarat 
țărmurile Cubei 
capul Maraton 
S.U.A.).

că au plecat spre 
la 16 mai, de la 
(statul Florida,
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