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DE PE SOMEȘ A HlRTIEI

„RESPONSABILUL
CU
FERICIREA1'
Profilul moral

al comunistului

Oamenii s-au deprins cu această constatare 
asemeni oricărui lucru firesc, de la sine înțeles : 
pe șantier sau in uzină, în cooperativa agricolă 
sau într-un institut de cercetări, locul comu
nistului este acolo unde e mai greu, unde sar
cinile sînt >mai complexe.; el are, desigur, ace
leași drepturi ca ceilalți, dar lui i se cere mai 
mult decît tuturor ; el răspunde pentru munca 
lui, dar și pentru tot ce se petrece în jur. Iar 
atunci cînd ceva nu merge, se pune în mod firesc 
întrebarea :■ „Ce au făcut comuniștii, cum s-au 
împăcat cu această stare de lucruri ?“.

La bine și la greu, ori
unde i-au cunoscut, oa
menii au înțeles că se 
pot bizui pe comuniști 
în orice împrejurări, că 
cel care poartă titlul de 
membru al partidului 
caută mereu să se depă
șească, să acționeze în 

toate ca un , om înaintat.
Și aceasta este în firea lucrurilor. Comunistul 

este continuatorul unei tradiții care obligă. Tra
diția a nenumărate generații de luptători revo
luționari a căror viață a fost curată și pildui
toare, pe măsura idealului căruia îi era consa
crată. Comunistul care-și încordează forțele ca 
secția unde muncește să realizeze toți indica
torii de plan, după ce sună. sirena se împarte 
între sarcinile obștești, iar apoi pregătește exa- 
manele la seral ; activistul trimis azi pe un șan
tier rămas în urmă, peste un an într-o uzină 
abia intrată în producție și pentru care fiecare 
localitate evocă o sarcină de partid îndeplinită
— sînt purtători de ștafetă. Ei au preluat făclia 
de la militantul din ilegalitate care folosea „ră
gazul" din temniță ca să-și îmbogățească cu
noștințele ; de la comunistul care, în primul an 
după eliberare, intra în schimb flămînd, alerga 
apoi la gărzile muncitorești, iar duminica se re
pezea la țară să repare uneltele țăranilor. Ei 
au preluat făclia de la organizatorii primelor 
șantiere ale muncii voluntare, ai primelor în
treceri socialiste, ai primelor cooperative 
agricole.

A fost un lung și aspru examen în fața isto
riei. Comuniștii l-au trecut, cîștigînd încrederea 
și prețuirea maselor. Cu sudoare și sînge, cu 
eforturi și sacrificii s-au clădit toate din jur. Și 
în această bătălie, poporul i-a văzut pe comu
niști luînd asupra lor sarcinile cele mai grele. 
Mereu și pretutindeni, ei au fost și sînt sarea 
pămîntului.

Cînd s-a montat la Reșița ultimul furnal, co
munistul Dumitru Gropșan, maistru la creuzetul 
furnalelor, și-a adus un pat lîngă furnal și n-a 
plecat acasă pînă n-a fost pus la punct pro
cesul tehnologic ; acum, deși pensionat, e nelip
sit din combinat. De cîte ori află că un tînăr 
e mai zvăpăiat, Gropșan îl ia „în păstrare socia
listă" și-l ferește să dea pe alături.

Comunismul a dat omului nu numai cel mai 
înalt ideal din istoria umanității — deplina eli
berare de orice asuprire și exploatare, cucerirea 
adevăratei demnități umane, deschiderea dru
mului spre fericire — ci a pus și bazele unei 
morale pe măsura acestui ideal. „Ostașul de 
rînd al partidului mi se spune / Și mi-i drag 
să aud / Sînt responsabil cu fericirea / După 
prevederile din statut".

La noi sînt azi, ca să folosim expresia poetu
lui Ion Brad, aproape 1 400 000 asemenea res
ponsabili cu fericirea. în fiecare zi li se cere 
mai mult. Și. în fiecare zi dovedesc că pot face 
și mai mult. îi recunoști prin asemenea trăsă
turi definitorii pentru profilul lor moral cum 
sînt înaltul spirit de răspundere pentru înde
plinirea sarcinii încredințate, principialitate, exi
gență partinică. Nu este vorba numai de acțiuni 
deosebite cară impun spirit de sacrificiu, ci de 
miile de sarcini de fiecare zi, așa-zis „prozaice"
— valorificarea rezervelor interne ale între
prinderii sau întărirea economică a cooperativei 
agricole de producție, folosirea unor forme atrac
tive în munca politică de masă sau creșterea 
rolului opiniei publice în combaterea unor stări 
de spirit înapoiate. în toate activistul de partid 
acționează cu spirit de răspundere și perseve
rență, cu combativitate și exigență în primul 
rînd față de el însuși.

Purtătorii 
torței

Autoritatea comuniș
tilor în rîndurile mase
lor reprezintă un mare 
capital al partidului, ea 
a fost dobîndită în de
cursul unei lungi pe
rioade istorice. Dintre 
factorii care stau la te
melia ei, unul are o 

pondere deosebită — unitatea dintre vorbe și 
fapte, principiu fundamental al moralei noas
tre Ipocriziei și duplicității, caracteristice mo
ralei burgheze, comunistul îi opune prin întrea
ga sa viață exemplul deplinei concordanțe intre 
principiile nobile ale partidului și toate acțiunile 
și faptele sale.

La înălțimea 
idealului

(Continuare în pag. Il-a)

Aici, pe Someș, in curînd, lemnul va urca mai sus pe spirala metamorfozelor
Foto : Gh. Amuza

La ord in e a z i le i pe ogoare:
ÎNTREȚINEREA CULTUR I L 0 R

CE POȚI FACE AZI
Am trecut în ultimele două zile 

prin numeroase gospodarii de stat 
și cooperative agricole de producție 
din raioanele de șes ale regiunii 
Suceava. în majoritatea unităților 
vizitate se folosesc toate forțele șl 
mijloacele de lucru la întreținerea 
culturilor. Iată cîteva din însemnă
rile făcute cu acest prilej.

Printre unitățile raionu
lui Săveni, fruntașe la lu
crările de întreținerea cul
turilor se află și cooperati
vele agricole de producție 
din Ripiceni, Movila Ruptă, 
Coțușca, Dîngeni, Mitoc și 
altele care au terminat pra- 
șila I la floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, mac etc.

în legătură cu aceste lu
crări, tov. Gheorghe Ignat, 
președintele cooperativei a- 
gricole din Coțușca, mi-a 
spus :

— Anul trecut pe tarlaua 
de 100 hectare de Ia punc
tul denumit Podigul Ghe- 
reni, unde s-au efectuat pe 
lîngă 3 prașile manuale, o 
sapă rotativă și două prași
le mecanice, am obținut 
cîte 5 800 kg porumb la 
hectar, cu 1 600 kg mai 
mult decît pe terenurile 
unde am făcut numai trei 
prașile manuale. De aceea 
anul acesta, adunarea gene
rală a hotărît să executăm 
prășitul mecanic pe întrea
ga suprafață cultivată cu 
plante prășitoare. Pînă în 
prezent pe cele 65 ha cu 
mac, 138 de ha cu sfeclă de 
zahăr, 210 ha floarea-soa
relui și 415 ha cu porumb 
s-a efectuat prășitul meca
nic. Zilnic, toți, țăranii coo
peratori participă la lucru 
pe cîmp.

Sînt însă în raion și uni
tăți ca cele din Nichi- 
teni, Crasnaleuca, Dobîr- 
ceni, unde nu a început 
încă prășitul. Este adevărat 
că la cooperativa din Do- 
bîrceni se folosesc din plin 
atelajele proprii la întreți
nerea culturilor. Dar aces
tea sînt insuficiente pentru 
a face față volumului mare 
de lucrări. La cooperativa

NU
PE

de producție din Rădăuți- 
Prut tractoriștii din brigada 
15-a Rediu de la S.M.T. 
Coțușca au prășit mecanic 
însemnate suprafețe de 
floarea-soarelui, dar la 29 
mai prășitul manual pe 
rînd nu era încă început.

— Stăm destul de bine, a 
spus președintele cooperati
vei, tov. V. Vătavu. Am ter
minat prima prașilă la mac 
pe 60 hectare, iar la sfecla 
de zahăr prima prașilă s-a 
făcut pe 90 hectare din cele 
110 ha. La floarea-soarelui 
abia am început pentru că 
plantele nu sînt suficient de 
dezvoltate.

Am pornit la cîmp îm
preună cu inginerul agro
nom Gheorghe Glafca. Pre
ședintele a rămas la sediul 
cooperativei de producție, 
fiind foarte aglomerat cu 
rezolvarea corespondenței. 
La tarlaua unde spunea că 
se lucrează, spre surprinde
rea inginerului agronom, 
n-am găsit nici un om. Din 
discuțiile avute după aceea 
cu președintele și ingine
rul a reieșit că nu cu
noșteau situația de pe 
teren. De altfel nici nu 
aveau cum să o cunoască 
din moment ce nu au obi
ceiul să stea prea mult 
pe cîmp, în mijlocul oame
nilor, acolo unde se hotă
răște soarta recoltei. La 
plecare, președintele co
operativei ne-a asigurat că 
de luni — 31 mai — vor 
începe din plin lucrările de 
întreținere a culturilor. De 
ce abia luni ? Se vede că 
conducerea cooperativei a- 
gricole preferă să amine pe 
mîine ceea ce se poate face 
azi.

Mai întîrziate cu între
ținerea culturilor sînt însă

LĂSA
MllNE

unitățile din raioanele Do- 
rohoi, Fălticeni, Gura Hu
morului și Rădăuți. în ziua 
de 28 mai în raionul Doro- 
hoi, de pildă, deși s-au 
prășit culturile de pe 2 625 
hectare, nu s-au folosit de
cît 10 prășitoare mecanice.

Și în raionul Botoșani re
zultatele diferă de la- uni
tate la unitate. Țăranii coo
peratori din comuna Cuco- 
răni au fost fruntași la în- 
sămînțărlle de primăvară. 
Și acum în campania de în
treținere a culturilor, buna 
organizare a muncii își 
spune cuvîntul. Ei au ter
minat prima prașilă Ia sfe
cla de zahăr și floarea-soa
relui, iar la porumb, din 
cele 500 hectare cultivate 
s-a prășit aproape jumăta
te. Nu același lucru se poa
te spune despre cooperati
vele agricole din Vlădeni și 
Brehuești. în timp ce la 
Mîndrești s-a prășit aproa
pe întreaga suprafață de 
sfeclă de zahăr, la Vlădeni 
și Brehuești această lucrare 
este doar la început, cu 
toate că terenurile sînt în
vecinate.

Zilele călduroase din ulti
ma vreme care au venit și 
în nordul țării au favori
zat dezvoltarea culturilor, 
dar și a buruienilor. Con
siliul agricol regional, con
siliile de conducere ale co
operativelor agricole de 
producție, inginerii agro
nomi trebuie să ia toate 
măsurile pentru urgentarea 
lucrărilor de întreținere a 
culturilor în vederea asi
gurării unei recolte bogate 
în acest an.

Nistor TUICU 
coresp. „Scînteii"

Trecem, după cum v-am prevenit tn 
articolul de ieri, pe sub marea arcadă 
a lemnului pe care o înaljă Maramure
șul spre valea largă a Someșului. Stră
batem un nou peisaj de schele, noua 
priveliște căreia oamenii, prin munca 
lor, îi dau o nouă strălucire în cinstea 
Congresului partidului. Ne oprim la 
Combinatul de hîrtie și celuloză din 
Dej, unde lemnul urcă pe spirala me
tamorfozelor sus, încă și mai sus.

Cele patru uriașe fierbătoare pornite 
spre nord, tocmai de la Dunăre, au 
sosit de mult pe malul Someșului și 
au fost montate. Ne-a interesat cum 
s-a produs această performanță, cunos- 
cînd cealaltă performanță, a transpor
tului, care ar putea da replică — o 
replică optimistă și de înalt nivel etic 1 
— unui film de infens dramalism, al 
cărui profagonist a fosf Yves Montand. 
In filmul acesta, încă neturnat, dar ur-

confruntare permanentă, rodnică, vie, 
cu opera în elaborare la marea scară 1

Din acest punct de vedere, proiec- 
tanții, constructorii, montorii marelui 
combinat de pe Someș au realizat în 
cursul muncii o trainică și armonioasă 
colaborare, în care ideile și inițiativele 
noi au fost preluate și aplicate în 
marș, prompt și cu adresă precisă.

Ing. Petru Moldovan, șeful marelui 
șantier început abia acum doi ani, ne-a 
prezentat cîteva din metodele de con
strucție care au contribuit la scurtarea 
termenelor și la calitatea superioară a 
lucrărilor. Toiul muncii a fost în toamna 
și iarna anului 1963. Atunci s-au abor
dat lucrările de rezistență, fundațiile 
marilor instalații, închiderea unor im
portante hale. Ploi, zăpezi, geruri pu
ternice. Dar construcția s-a desfășurat 
în ritm industrial, indiferent de vreme, 
prin aplicarea unei inovații care se

■ Reîntîlnire industrială cu pădurile, pe Some;. 
Cele patru fierbătoare, anunțate ieri, au și sosit 
H JNoul gigant de la Dej: 60 000 tone celuloză, 
35 000 tone hîrtie anual ■ Febra ideilor inova
toare se oglindește în ritm și calitate ■ O po
veste cu niște inițiale ciudate: I. M. C. E. din ca
drul T. C. M. E. B. care ține de M. M. E. E.

mărit cu emoție de satele și orașele de 
pe întreaga bandă a drumului, au fost 
numeroase secvențe palpitante, clipe de 
suspensie, clipe intense și violente, pînă 
cînd, în final, uriașii pachidermi de fier 
au infrat în halele sau garajele construite 
pe dimensiunea lor, aici, pe malul So
meșului.

Cum s-a produs performanța monta
jului ?... Ing. Virgil Enache, șeful mon
tajului la marea construcție, din partea 
întreprinderii de montaj București, ne-a 
explicat la fața locului că operația s-a 
petrecut simplu, în cîteva zile. Apli- 
■cîrțd o metodă . originală de ridicare, 
echipa de montori a lui Ion Teodorescu, 
îndrumată de maistrul Nicolae Racolfea, 
a sculat în picioare uriașii de fier în nu
mai cinci zile. Cîte o zi de muncă pen
tru fiecare și două zile, la primul I O 
performanță — o performanță de tehni
citate, de inventivitate, de perseverență.

Am găsit acest șantier fremătînd ca 
un stup, sub febra ideilor novatoare, a 
inițiativelor, a raționalizărilor demne de 
valorificat pe un plan mai larg. 
Și la Dej, pe Someș, Ca și în alte col
țuri ale țării, a sunat major ora marii 
industrii, modificînd peisajul traditional 
de pe o întreagă vale și antrenînd pe 
schele mii de oameni, veniți din îm
prejurimi sau de pe alte șantiere.

Proiectanții combinatului au consti
tuit un grup operativ de lucru, chiar 
la Dej, sub conducerea ing. Dan Geor
gescu, cu sarcina specială de a urmări 
etapă cu etapă traducerea în viață a 
proiectului și de a interveni, pe par
curs, cu noi soluții constructive, reme
dieri, ameliorări dictate de practică. 
Nu e bine oare să se generalizeze 
această inițiativă, la marile construcții 
de nivel republican ? Aceasta elimină 
litigii, ciocniri, multe din ele firești, 
între proiecfanți, constructori și bene
ficiari, dar ceea ce e mai important, 
sincronizează fluxul creației, printr-o

cuvine notată. Este vorba de inovația 
ing. Ion Lengel și a colectivului său, da
torită căreia halele au fost permanent 
încălzite cu aer cald, insuflat prin con
ducte pînă la locul lucrului. Prin ace
lași sisfem, betonul venea la plus 25 
grade, era turnat fierbinte, iar întărirea 
și uscarea se producea rapid, în con
diții mai bune ca vara. Zidurile erau 
succesiv protejate cu foi de polieti
lenă. la un anume moment, ni se 
spune, halele arătau ca niște uriașe 
sere, puternic iluminate noaptea, în 
care munca oamenilor se desfășura 
nestingherit și comod, într-un ritm de 
stup. S-a muncit intens, iar printre cei 
care merită mențiune deosebită se 
numără ing. Ion Lungu, omul care a 
băfut primul țăruș și care a condus

efectiv cel mai mare sector al șantie
rului, cum și alți muncitori, ingineri și 
tehnicieni dintre care numim : ing. 
Alexe și maistrul Deac — de la esta
cade ; ing. Botez și maistrul Szabo — 
de la stația pompare și flotare ; echi
pele de dulgheri ale lui Hosu, Frume, 
Weber ; echipele de zidari ale lui 
Codan și Csilag etc.

Paralel cu construcția propriu-zisă, 
s-au deschis fronturile de lucru pentru 
montaj ; inginerii responsabili — 
ing. Virgil Enache de la I.M.B. și ing. 
Constantin Baciu de la I.I.B. — ne-au 
prezentat etapă cu etapă desfășurarea 
muncii. S-au montat uriașe cazane, in
stalații, agregate de mare fonaj, prin
tre care fierbătoarele pomenite nu 
ocupă chiar primul loc. Un cilindru de 
satinare a hîrtiei — gîndiți-vă la un 
stilou obișnuit I — cîntărește nu mai 
puțin de 70 tone, iar cei doi tamburi 
cojifori cîntăresc nu mai puțin de 54 
tone unul. Cazanul de regenerare, un 
alt gigant, a fost suspendat pe niște 
grinzi la 33 m înălțime, printr-o me
todă originală de ridicare și montare, 
la care și-au dat contribuția ing. Mihai 
Niculescu și alții.

S-au montat circa 20 km conducte 
și țevi care străbat sau încolăcesc 
uriașul combinat, suspendate pe nume
roase estacade. S-au montat peste 170 
km cabluri din cei peste 200 km pro
iectați, 4 500 corpuri pentru lumină 
fluorescentă, circa 200 tablouri de co
mandă dintre cele circa 400 de la care 
se vor dirija agregate, secțiile, fabri
cile. Ce ritm, cîtă muncă I... Vom 
avea, sperăm, prilejul să-i numim și 
să-i comentăm în chip special pe 
acești bravi muncitori de la cele două 
întreprinderi, dar mai întîi vom vorbi 
despre niște... inițiale l

★

La început, vă rog să mă credeți, 
n-am înțeles nimic... Mă aflam, bine-n- 
țeles, în biroul beneficiarului, în cabi
netul de lucru al fînărului director, ing. 
Radu Andarache, un chimist cu expe
riență, nerăbdător să vadă prima hîrtie 
și prima celuloză produse la Dej. îm
preună cu colectivul său, acest specia
list a coordonat și urmărit cu succes 
munca, pînă în acest prag al marelui 
examen : producția, cînd au rămas încă 
restante cîteva probleme.

(Continuare în pag. III-a)

Uzina de strun

guri din Arad. 

La serviciul 

construcior-șel, 

în studiu, un 

nou tip de 

strung cu per

formanțe teh

nice ridicate

I
I
8
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

INSTANTANEE

Dîmbovița 
și cele șapte 

gîște
— Nu arunca undița 

aici — zise gisca mare. 
Mergi spre podul Cotro- 
ceni, acolo e pește mai 
mult.

Omului nu-i venea să 
creadă. Se uită în jur 
mirat, căutind să desco
pere vocea aceea necu
noscută. Gîsca mare rise 
amuzată, deschizîndu-și 
ciocul ascuțit.

— Nu te uita în altă 
parte, eu îți vorbesc 1

Dumirindu-se, în sfîr- 
șit, pescarul întreabă 
mai în glumă, mai în se
rios :

— De unde știi că aici 
nu-i pește ?

— He I rise gîsca 
mare. Se cunoaște că ești 
pescar amator I Păi aco
lo, lîngă podul Cotro- 
ceni, se adună întotdea
una resturi de alimente... 
Este o adevărată rezer
vație pentru pești I

Cum Reporterul nu 
mai auzise niciodată o 
gîscă vorbind, a coborît 
în grabă la malul apei, 
Pînă la urmă a reușit să 
închege următoarea dis
cuție :

Gîsca: (cu oarecare 
rezervă) : Ești de la 
I.C.A.B. ?

Reporterul: Nu, nu 
sînt de la...

Gisca: (bucuroasă):
Atunci e bine I

Reporterul; Dar cine 
sînteți voi ?

Gîsca : Noi (arătă cu 
ciocul spre cele șase su
rate care continuau să 
se bălăcească în rîu) 
sîntem locatarele perma
nente ale Dîmboviței. 
Stăpinim teritoriul de la 
podul Cotroceni pînă la 
stăvilarul Ciurel. Dar cel 
mai mult ne place aici, 
lîngă podul Grozăvești 1

Reporterul (mustră
tor) : Totuși, niște giște 
pe apa Dîmboviței, în 
plin oraș...

Gîsca: (prompt): Mai 
sînt și găini I

Reporterul: Tocmai I
Nu crezi că...

Gîsca: (nerăbdătoare, 
întrerupindu-1) : De a- 
cord I Și nouă ne place 
curățenia. înfățișarea 
noastră (își scutură min- 
dră penele imaculate) 
distonează cred cu... de
corul

Reporterul (amuzat) : 
Fugi că te lauzi 1

Gîsca : Ba nu I Pri
vește, te rog taluzul. E

plin cu hîrtii, cu iarbă 
cosită care a putrezit și 
n-a luat-o nimeni. Nică
ieri nu vei găsi indica
toare care să atragă a- 
tenția asupra păstrării 
curățeniei pe cheiul rîu- 
lui (oamenii știu, dar 
trebuie să li se mai a- 
mintească din cind in 
cînd...), nici coșuri unde 
să fie depozitate gunoa
iele. Iar la cișmeaua de 
lingă podul Cotroceni, 
unele „gospodine" vin să 
spele covoare deși e o 
cișmea cu apă potabilă, 
de izvor, nu spălătorie! 
Ca să nu mai vorbim de 
rîu: plutește pe deasu
pra ce vrei și ce nu 
vrei l

Reporterul: Bine, dar 
și voi ar trebui să vă 
cam luați tălpășița I

Gisca: (nițel ofensa
tă) : Cu o condiție I 
Cheiul Dîmboviței să în
ceteze de a mai fi o pată 
de murdărie pe haina 
Capitalei.

Reporterul : Ascultă, 
văd că te cam aprinzi...

Gîsca: E și foarte 
cald I Dar nu crezi că e 
nițică nepăsare față de 
înfățișarea acestei... să-i 
zicem... artere acvatice 
a orașului ? Este oare o 
fatalitate să vezi malurile 
pline de gunoaie? Este 
atît de greu să se între
țină curățenia, să se stu
dieze posibilitatea ca, cu 
cheltuieli mici și mai 
multă fantezie, să se aco
pere imaginile atît de 
inestetice ? Nu s-ar pu
tea planta niște arbuști 
pe maluri, nu s-ar putea 
întreține o vegetație de
corativă care să învio
reze aspectul și să îm
prospăteze aerul?

Reporterul: Ai chef 
de harță I

Gîsca: (precipitat):
Nu, dar dacă mie, că 
sînt o banală gîscă, 
nu-mi place să văd Dîm
bovița în halul acesta, ce 
să mai zic de cetățeni ? 
(și după o clipă de gin- 
dire). Nu cumva ești to
tuși de Ia I.C.A.B. ?

Reporterul: Nu, dar 
am să le spun toate as
tea.

Manole 
AUNEANU

N.A.
Știți, deși avea un 

plisc foarte ascuțit, gîsca 
nu era chiar giscă.
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„RESPONSABILUL
CU FERICIREA"
(Urmare din pag. I-a)

Așa cum lupta pentru un ideal 
măreț înalță pe om, îi dă aripi, îl 
face să se depășească pe el însuși, 
tot astfel numai cel cu suflet mare, 
cu o viață curată, exercită o înrîu- 
rire pozitivă asupra celorlalți. Dacă 
activistul de partid este pretutin
deni prețuit, ascultat și urmat, 
dacă cuvîntul lui are o mare in
fluență, aceasta se datorește în
crederii și dragostei cu care ma
sele înconjoară partidul, dai, tot
odată, faptului că ele s-au deprins 
să vadă în cei ce vorbesc în nu
mele lui oameni înaintați, demni 
purtători de cuvînt ai țelului co
munist.

Masele îi cunosc pe comuniști 
ca pe oameni integri, drepți, 
cu o viață personală exemplară, 
sprijinindu-i și pe cei din jur să-și 
însușească trăsăturile moralei co
muniste. Veteran al șantierelor de 
la Salva-Vișeu și Bicaz, comunistul 
Pavel Oțet a considerat ca ceva de 
la sine înțeles să preia cu brigada 
sa lotul Rotunda de la șantierul 
Galeriei de fugă a Hidrocentralei 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș, atunci cînd, datorită presiu
nilor mari, infiltrațiilor de apă și 
gaze, realizarea lucrărilor la ter
men era primejduită. Să fii acolo 
unde e mai greu, să-i îmbărbătezi 
pe ceilalți prin forța exemplului 
tău — iată comandamentul moral 
căruia i-a răspuns. în adîncul ga
leriilor de sub stînci, el a format 
de-a lungul anilor nu numai pro
moții de muncitori harnici, capabili 
să înfrîngă vitregia naturii, ci și oa
meni cu o conștiință înaltă. La Va
lea cu Pești, la Galeria de fugă sau 
la Rotunda, puncte grele de lucru 
pe șantier, brigadierul a fost mereu 
fruntaș, ridicînd în rîndurile celor 
mai vrednici zeci de tineri mi
neri. Mulți dintre ei au intrat în 
rîndurile partidului, datorită aju
torului tovărășesc, grijii cu care 
el s-a ocupat de educarea lor. 
Modest, cu o comportare dem
nă la locul de muncă ca și 
în societate ori în viața de fa
milie, brigadierul de pe Argeș și-a 
ciștigat dragostea întregului colec
tiv.

în orice muncă ar fi promovat, 
comunistului îi sînt proprii modes
tia, principialitatea ; tendința de 
înfumurare, ruperea de mase, dacă 
nu sînt combătute la timp, pot duce 
la fenomene de descompunere mo
rală. Faptele dovedesc că rabatul la 
exigență, acomodarea cu neajun
surile, atitudinea călduță de tole
rare creează un climat prielnic în
rădăcinării manifestărilor străine 
moralei noastre.

Nu numai pasivitatea, „neinter
venția", dar și moliciunea au în 
această privință un rol nefast. 
M. Mărunțelu, fostul președinte 
al cooperativei agricole din Pia
tra. raionul Zimnicea. era pre
țuit cu cîțlva ani în urmă ca un 
gospodar harnic, priceput. De la un 
timp însă, considering că succesele 
cooperativei i se datorau numai 
lui, a început să privească de sus pe 
cooperatori, să nu mai țină seama 
de părerea lor. Apoi s-a deprins să 
tragă foloase personale de pe urma 
funcției sale, socotind că poate ac
cepta mai multe zile-muncă decit 
i se cuveneau. Nu se poate spune 
că organizația de bază, Comitetul 
raional P.M.R. Zimnicea au privit 
cu indiferență aceste manifestări ; 
ele au intervenit, au atras atenția, 
au avertizat, dar cu atîta lipsă de 
fermitate încît lucrurile și-au con
tinuat cursul pînă la concluzia fi
rească : adunarea generală a țăra
nilor cooperatori l-a înlocuit pe 
președintele care s-a dovedit ne
demn de încrederea lor.

Exigența — la timp
Caracteristică organizațiilor de 

partid este grija pentru un înalt 
profil moral al comuniștilor, per
severența cu care acționează spre 
a-i determina să-și analizeze cu e- 
xigență partinică activitatea, com
portarea. Rezultatele obținute în 
acest domeniu sînt cu atît mai 
bune cu cît munca de educare co
munistă are nu un caracter de 
„campanie", sezonier, ci se desfă
șoară sistematic, zi de zi. Experi
ența arată. în același timp, că e- 
ficacitatea acțiunilor întreprinse 
crește pe măsură ce ele depășesc 
stadiul prelucrărilor abstracte, ge
neral valabile, punînd accentul pe 
aspectele specifice fiecărui colectiv, 
în organizația de partid de la Uzi
nele Vlăhița s-a încetățenit prac
tica de a pune în dezbaterea adu
nărilor generale de partid felul în 
care comuniștii își îndeplinesc sar
cinile încredințate, grija lor de a 
se dovedi mereu la înălțimea tit
lului de membru de partid. Fără a 
aștepta să se ajungă la „cazuri",

organizația de partid 'de pe șantie
rul Combinatului Turnu Măgurele 
a creat un climat de exigență față 
de întreaga activitate și compor
tare a comuniștilor, nu trece cu 
vederea nici încălcări în aparență 
minore ale normelor moralei noas
tre.

O asemenea poziție militantă îm
binată cu acțiuni educative, des
fășurate cu tact și grijă tovără
șească. asigură preîntîmpinarea u- 
nor abateri care știrbesc prestigiul 
unor membri de partid. Bine a 
procedat adunarea generală a orga
nizației de partid de la Fabrica de 
băi și radiatoare București sanc- 
ționîndu-1 aspru pe fostul director. 
Ion Cîndea, care, abuzînd de func
ția încredințată, s- a deprins să pri
vească întreprinderea drept pro
prietate personală, hotăra toate 
după bunul său plac, jignea mun
citorii, desconsidera pînă și obli
gația elementară a unui membru 
de partid de a participa la adună
rile generale ale organizației de 
bază. Și mai bine ar fi fost însă 
dacă atît organizația de partid, cît 
și forurile superioare ar fi acționat 
mai prompt, înainte ca lucrurile să 
fi depășit stadiul cînd puteau fi 
remediate doar prin măsuri educa
tive.

Viața personală 
a comunistului

Comunistul nu are două vieți — 
una obștească și una personală ; el 
nu este și nu poate fi principia! nu
mai în „orele de serviciu" sau la 
ședințe ; el nu cunoaște o morală la 
lucru și alta acasă. Grija pentru 
întărirea familiei, a bazelor ei mo
rale. este o permanentă sarcină de 
partid, o parte integrantă a concep
ției comuniste despre viață. Clădită 
pe dragoste adevărată, pe prietenie 
și încredere, pe ajutorul reciproc 
între soți în vederea continuei lor 
„autoperfecționări", ea este un me
diu prielnic de afirmare a forței 
umanismului socialist, un teren 
fertil în care înfloresc trăsăturile 
omului nou. Nenumărate sînt 
exemplele de comuniști care, cu 
căldură și pasiune, crescînd ei în
șiși în condițiile orînduirii socia
liste, au știut să-și ajute soția (sau 
soțul) să se ridice la lumina marii 
înțelegeri a vieții și a muncii, să 
pășească alături ca oameni înaintați 
ai unei societăți înaintate. Prin îm
binarea unor sentimente sincere, 
puternice, cu răspunderea pentru 
viitorul întruchipat în copii, prin 
căldura sufletească și exigența cu 
care aceștia sînt înconjurați, prin 
educarea lor în spiritul moralei 
noastre, familiile comuniștilor ac
ționează ca celule active ale socie
tății socialiste.

Este un fapt pozitiv că în a- 
tenția permanentă a multor or
ganizații de partid (printre care 
cele de la uzinele „Autobuzul" 
și „Semănătoarea“-București, „1 
Mai“-Ploiești, Fabrica „Sinteza"- 
Oradea) se află nu numai felul în 
care comuniștii își îndeplinesc în
datoririle în producție, ci și cum 
sînt cunoscuți dincolo de porțile u- 
zinei ; de multe ori autoritatea u- 
nui comunist în cartierul unde lo
cuiește, relațiile dintre soți, educa
rea copiilor au evoluat favorabil, 
datorită grijii organizației de par
tid pentru tot ce e legat de fizio
nomia morală a comunistului. 
Deosebit de prețioasă este inițiati
va organizației de partid de la 
Uzinele ,.23 August" privind discu
tarea periodică, împreună cu orga
nizația de partid a Școlii medii nr, 
38 din preajma ei, a felului cum 
învață și cum se comportă copiii 
comuniștilor și ai celorlalți munci
tori și tehnicieni din. uzină. Sînt 
străine fizionomiei comunistului 
subestimarea vieții de familie, tra
tarea tovarășei de viață ca pe o 
ființă inferioară, ignorarea educa
ției atente a copiilor — nădejdea 
de mîine a tării. Comportările de 
acest fel nu pot fi trecute cu vede
rea, nu pot fi considerate lucruri 
„secundare" sau inevitabile „com
plicații" personale. Imoralitatea în 
viața personală este incQmpatibilă 
cu etica unui membru ăl partidului 
nostru și de aceea — acolo unde 
se ivește — ea trebuie să facă 
obiectul unei atitudini intransigente 
a organizațiilor de partid, a tuturor 
comuniștilor.

In apărarea principiilor moralei 
noastre, partidul acționează cu exi
gență, respingînd orice tendință de 
compromis. Comuniștii năzuiesc și 
trăiesc o viață bogată, plină, dem
nă de concepția noastră despre 
lume, de epoca și țara în care 
trăim. Apărarea ei de orice ar pu
tea-o întina, grija ca prestigiul și 
autoritatea comunistului să-și e- 
xercite în tot mai mare măsură 
forța de înrîurire constituie o în
datorire permanentă a organizații
lor de partid.

INTERVIURI 
cu cea mai tinără
generație de profesori

Peste cîteva săptămîni, circa 6 500 de profe
sori își vor încheia înttlul an de muncă la cate
dră. Redactorii „Scînteii” au pus acestor cei 
mai tineri profesori, următoarele întrebări :

In ce măsură cunoștințele științifice, 
pedagogice și de metodică însușite în 
anii de studenție v-au ajutat să țineți 
lecții vii, interesante, să îndrumați acti
vitățile educative ale clasei; ce pro
puneți pentru perfecționarea acestei 
laturi a muncii studenților?

Iotă răspunsurile :

lecții cu caracter practic și 
de aceea întîmpinăm unele 
greutăți. Dar cele mai com
plicate mi s-au părut lecții
le de recapitulare la sfîrșit 
de trimestru sau de an șco
lar, despre care nu ni s-a 
spus nimic în timpul prac
ticii, deoarece desfășurarea 
lor în școli nu corespun

dea cu etapele practicii 
pedagogice. Iată de ce pro
pun ca în organizarea practi
cii pedagogice pe care o fac 
viitorii profesori să se tină 
seama, în mai mare măsură, 
de condițiile concrete de lu
cru ale acestora și să se cu
prindă toate tipurile de 
lecții.

Prof. RODICA 
SANDOVICI, 
Școala medie nr. 
3 din Oradea :

„Socoteala 
de la facultate 
nu s-a potrivit 
cu cea din clasă"

Mi-am făcut „ucenicia" 
pedagogică la Școala medie 
nr. 19 „Ion Creangă" din 
Bucuiești. Cunoștințele do- 
bindite în cinci ani de stu
dii in facultate și cele cîteva 
săptămîni de practică peda
gogică m-au ajutat, fără în
doială, să mă pregătesc bine, 
să mă acomodez destul de 
ușor cu clasa. Am învătat să 
prezint noțiunile de limbă și 
literatură română interesant 
și atrăgător. Totuși, cum 
s-ar spune, „socoteala de la 
facultate nu s-a potrivit cu 
cea din clasă". Făcusem 
practică pedagogică numai 
la clase mari — a IX-a și a 
X-a, iar în școală trebuia să 
predau la clasele V—VIII. 
Cu elevi mai mari, munca 
profesorului este mult ușu
rată de faptul că aceștia 
au deja un bagaj de cu
noștințe. La clasele mici

însă, abia începe predarea 
unor noțiuni complexe. Măr
turisesc că la început mi-a 
fost destul de greu. Avînd 
sprijinul colegilor cu mai 
multă experiență, am reușit 
desigur, pînă la urmă, să 
mă descurc și să umplu go
lurile ce mi-au rămas din 
timpul practicii pedagogice.

După cîte știu, majoritatea 
absolvenților facultăților de 
limba și literatura română 
din universități, ca și ai in
stitutelor pedagogice, își în
cep activitatea la clasele V— 
VIII. Mi se pare de aceea 
mult mai potrivit ca prac
tica pedagogică să fie e- 
fectuată de studenti îndeo
sebi la aceste clase și nu, 
așa cum se întimplă acum, 
numai la clasele mari. De ce 
să nu fie scutiți de greută
țile prin care a trecut pro
moția mea ?

Prof. ELENA 
CIOBANU, Școa
la medie din Mo- 
reni:

De ce se uită dirigenția 
din practica pedagogică ?

La practica pedagogică in 
facultate am primit nota 10. 
Credeam că am învătat totul, 
că voi ști să mă descurc în 
toate problemele pe care mi 
le va pune activitatea la ca
tedra. într-adevăr, după pri
mele luni de muncă, mi-am 
dat seama că în pregătirea 
și predarea lecțiilor de isto
rie, cunoștințele de specia
litate și de pedagogie că
pătate la facultate au fost 
solide, m-au ajutat să fac 
față situațiilor create. Mai 
greu mi-a fost la orele 
de dirigenție, la care era ne
voie să-i cunosc mai profund 
pe elevi, să le întocmesc ca

racterizările psihopedagogi- 
ce și să organizez activități 
cultural-educative. Aceasta 
și din cauză că în timpul 
practicii pedagogice am par
ticipat prea puțin la ore de 
dirigenție și la rezolvarea 
unor asemenea probleme. 
După cîte mi se pare, de re
gulă, numai îndrumătorii de 
practică care sint și diri- 
ginti, pun studenții să con
ducă ore de dirigenție, ceea 
ce cred că nu este bine. Aș 
propune ca stagiul de prac
tică să fie mai bine gospodă
rit și să se aibă în vedere și 
această latură indispensabi
lă a muncii de profesor.

Prof. DUMI
TRU PRUSAC, 
Școala medie nr. 
6 din Galafi:

Absolvenții 
să stăpinească mai 
multe metode 
de predare

Activitatea de un an la ca
tedră m-a convins pe deplin 
că practica pedagogică are 
un rol hotărîtor în pregăti
rea viitorilor profesori, chiar 
și atunci cînd au ca specia
litate desenul. De aceea, sînt 
bucuros că pot să dau unele 
sugestii pentru îmbunătăți
rea ei. Eu, ca și ceilalți co
legi, am făcut practică într-o 
singură școală, avînd ca în
drumător un singur profesor. 
Cred că pregătirea noastră 
ar fi avut de cîștigat dacă 
am fi avut posibilitatea ca, 
încă din facultate, să cunoaș
tem diferite metode de pre
dare, să facem cunoștință cu 
experiența bogată a cît mai 
multor cadre didactice de 
specialitate.

Cred că stagiul de prac

tică poate fi îmbogățit și în 
ce privește numărul de ore. 
Dar, atît cît este, trebuie să 
fie folosit cu mai multă 
chibzuială. Uneori, la ore
le de practică pedagogi
că, ca studenți nu ne dă
deam silința să aplicăm 
în munca cu elevii cunoștin
țele de pedagogie și psiho
logie studiate, să căutăm me
tode cît mai interesante de 
predare. Analizîndu-ne acti
vitatea, profesorii îndrumă
tori se rezumau la semnala
rea greșelilor de terminolo
gie sau a greșelilor elevilor 
nesesizate de noi, în loc să 
ne facă observații mai pro
funde, de ordin pedagogic și 
metodic, bine motivate și ar
gumentate.

Prof. AUREL 
CANDIDATU, 
Școala de 8 ani 
nr- 2 din Drăgă- 
șani :

N am învățat 
să facem lecții de sinteză

La clasele a Vl-a și a 
VII-a programa prevede 
exerciții practice: determi
narea înălțimii unui co

pac, a unei clădiri, în
tocmirea unui plan. Or, la 
practica pedagogică n-am a- 
sistat și n-am ținut asemenea

Prof. ALE
XANDRU LI- 
GOR, Școala me
die „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ 

din Bîrlad :

Carențe 
organizatorice

După părerea mea, orga
nizarea unor grupe de prac
tică compuse din 10—15 stu
denți este dezavantajoasă. 
Și iată de ce : venin- 
du-i rîndul destul de rar 
să tină lecții, fiecare stu
dent urmărea să facă lecția 
„cit mai complexă", s-o în
carce cu fel de fel de date 
și de fapte, de multe oii ne
semnificative. Acestea, pe 
lingă faptul că supraîncăr- 
cau memoria elevilor, nu 
stîrneau nici interesul pen
tru studierea individuală a 
materialelor suplimentare. 
Intrucît lecția următoare 
era predată de un alt co
leg, se pierdea continui
tatea în aprofundarea res
pectivului capitol din ma
nual. Consider, prin urmare, 
că în timpul practicii viitorii 
noștri colegi ar trebui să fie 
organizați în grupe mai mici, 
încit să aibă posibilitatea de 
a preda continuu toate lec
țiile dintr-un capitol al ma
teriei.

Mă voi opri și asupra u- 
nui alt inconvenient din ac
tuala organizare a practicii

pedagogice. Orele de asis
tentă și de predare propriu- 
zise sînt planificate la în- 
tîmplare. Ținerea lecțiilor 
cînd la clasele mari, cînd 
la cele mici nu determină o 
însușire sistematică a con
cluziilor pe care le oferă 
practica pedagogică.

Ca și al ți colegi, consider 
că în general timpul afectat 
practicii pedagogice este 
scurt. Aceasta face ca, în a- 
fară de lecțiile de speciali
tate, să se realizeze superfi
cial celelalte activități edu
cative : diversele acțiuni ale 
U.T.M., lectoratele cu părin
ții etc, la care studentul 
practicant participă foarte 
puțin. De asemenea, activi
tatea consiliului pedagogic 
rămîne aproape străină stu
denților în timpul practi
cii. Cred că în timpul sta
giului de practică, fiecare 
student ar trebui să ia parte 
la toate activitățile de ins
trucție și de educație a ele
vilor, învățînd atît din ex
periența profesorului îndru
mător, a directorilor cit și 
a celorlalte cadre didactice.

Ei au încheiat anul de invăjămînt ieri
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POȘTA„
REDACȚIEI

Un act 
de curaj

Era pe la prlnz. Trenul dinspre 
Găvojdia intră in stafia Nadrag, 
aducînd la lucru muncitorii din 
schimbul doi. Apoi își continuă 
drumul spre depou, lăsind in urmă 
dire de fum. S-a petrecut atunci 
ceva neobișnuit: din garnitu
ră s-au desprins două vagoane de 
marfă. Nefiind frînate. au început 
să lunece pe șine, la vale, spre 
poarta uzinei. Luind viteză, cele 
două vagoane se apropiau de un 
tren de manevră care venea pe 
aceeași linie din direefie opusă. 
Tinărul Petru Lazăr, muncitor la 
secția recoacere a uzinei din Na
drag, a observat că nu are cine 
să le oprească. Dintr-un salt inde
nt! nat ic a fost sus, pe unul din 
vagoane, și a reușit să frîneze. In 
felul acesta a prevenit un accident 
care putea pricinui serioase pa
gube.

Lazăr CIREȘAN
mecanic
Uzina „Ciocanul"-Nadrag

Cui să le 
livrăm ?

La Fabrica de ciment din BicaZ 
a intrat in funcțiune o seefie care 
produce amendamente calcaroase. 
După cite știm, unitățile agricole 
din multe regiuni au nevoie de 
acest produs pentru a face mai ro
ditoare anumite terenuri. Munci
torii secției s-au străduit să reali
zeze lună de lună planul de pro
ducție. S-a întimplat însă ceva 
la care nu ne așteptam. în loc să 
fim asaltați de cereri ale consilii
lor agricole șt ale unităților agri
cole pentru a le livra cantități cît 
mai mari de amendamente calca
roase, ne-am pomenit că nici can
titățile contractate nu sint ridicate. 
Din această cauză s-au adunat în 
stoc, gata pregătite pentru livrare, 
peste 1 500 tone de amendamente 
calcaroase. întrucit secția nu mai 
are unde le depozita, a fost ne
voie să încetinească ritmul pro
ducției. Este necesar ca consiliile 
agricole regionale și raionale, 
conducerile unităților agricole să 
ia măsuri pentru ridicarea acestor 
amendamente nu numai ca să în
lesnească buna desfășurare a pro
ducției în secția amintită, dar și 
in propriul lor interes, de a ame
liora terenurile și de a obține re
colte sporite.

Simion BUTUNOIU
mecanic
la Fabrica de ciment-Bieaz

De ce ne 

ocoliți ?

Stafiunea balneo-climaterlcă Sln- 
georz găzduiește în fiecare an mii 
de cetățeni veniti aici pentru tra
tament și odihnă. Pe lingă o îngri
jire corespunzătoare, conducerea 
stafiunii se străduiește să asigure 
oaspeților și o odihnă plăcută. 
Dar, în afară de manifestările or
ganizate la club cu forțele locale, 
oaspeții noștri își manifestă do
rința să vadă și spectacole pre
zentate de diferite formații profe
sioniste. Din păcate, rar li se oferă 
astfel de ocazii. Deși conducerea 
căminului cultural a făcut mai 
muile demersuri la O.S.T.A. șl Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă pentru a se programa și la 
Singeorz-băi cîte un spectacol, ce
rerea noastră a rămas ne rezolva
tă. De la începutul anului și pînă 
acum ne-a vizitat doar Teatrul de 
stat din Cluj. în timp ce în aceeași 
perioadă a anului 1964 au dat 
spectacole aici nouă formalii artis
tice profesioniste. Condiții există i 
sală de spectacole corespunzătoa
re avem, de spectatori nu ducem 
lipsă. De ce sintem ocoliți ?

Ion POP
directorul căminului cultura! 
Sîngeorz-bâi

giale" (Str. 30 Decembrie nr. 9) : Intîl- 
nire la Senlls (orele 15), Trandafirii ro
șii pentru mine (orele 20).

Sala Palatului R. P. Române : Vese
lie la 174 (spectacol prezentat de Tea
trul satiric-muzlcal „C. Tănase" orele 
19,30). Teatrul de operă și balet : Vară 
și fum (spectacol prezentat de Teatrul 
Național „Vaslle Alecsandri- din Iași 
— orele 20). Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (sala Studio) : Britannicus 
(spectacol prezentat de Teatrul Na
țional „Vaslle Alecsandri- — orele 20). 
Teatrul „I-ucla Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
’spectacol „Divina comedie" (orele 
19,30). Teatrul de Comedie : Răzbunarea 
suflerulul (spectacol prezentat de Tea
trul de stat din Timișoara — orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : 
Cinci schițe și Cîntăreața cheală (orele 
20). Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14). Asta-i tot ce s-a întimplat : 
Republica (completare Zilele Sighișoa- 
rei — Bd. Magheru nr. 2), București 
(completare Zilele Sighișoarei — Bd. 6 
Martie ni. 6), Stadionul Dinamo (com
pletare Zilele Sighișoarei — Șos. Ștefan 
cel Mare), Grădina ,.Progresul" (com
pletare Zilele Sighișoarei — Str. Ion 
Vidu nr. 5), Melodia (Șos. Ștefan cel 
Mare colț str. Lizeanu). Spre culmi: 
Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), Festival 
(Bd. 6 Martie nr. 14 — rulează și la 
grădină — Pasajul Eforie), Grădina 
,,Doina" (Str. Doamnei nr. 9), Tomis 
(Calea Văcărești nr. 21 — rulează și la 
grădină). Drumul spre înalta societate:

Carpați (Bd. Magheru nr. 29). Ne asu
măm răspunderea : Capitol (Bd. 6 Mar
tie nr. 16 — rulează și la grădină), 
Unirea (Bd. 1 Mai nr. 143 — rulează șl 
la grădină). Spărgătorul — cinemascop: 
Victoria (Bd. 6 Martie nr. 7), Buzești 
(Str. Buzești nr. 9-11 — rulează și la 
grădină). Șoferii iadului : Arenele Li
bertății (Str. 11 Iunie). Fata în doliu : 
Central (Bd 6 Martie nr. 2), Ferentari 
(Calea Ferentari nr. 86). Cronica unei 
crime — cinemascop : Lumina (Bd. 6 
Martie nr. 2), Feroviar (completare 
Sport nr. 2/1965 — Calea Griviței nr. 
80). Ucigașii de femei : Union (Str. 13 
Decembrie nr. 5—7). Program pentru 
copii : Doina (Str. Doamnei nr. 9 — 
rulează numai dimineața). Casa Ri- 
cordi : Doina (Str Doamnei nr. 9), 
Modern (Piața G. Coșbuc nr. 1), Gră
dina „Progresul-Parc" (Str. 11 Iunie), 
împărăția oglinzilor strîmbe — Pun
guța cu doi bani : Timpuri Noi (Bd. 
6 Martie nr. 16). Ianoșik — cinemascop 
(ambele serii) : Giulești (Calea Giulești 
nr. 56), Flamura (Șos. Giurgiului nr. 
155). Mă iubește, nu mă iubește : Cul

tural (completare Sănătate Tako—Piața 
I. Pintilie nr. 2). Fernand cow-boy : 
înfrățirea între popoare (completare 
Comori de artă românească — Bd. 
Bucureștii Noi). Bucegi (completare 
1 Mai 1965 — Bd. 1 Mai nr. 57 — ru
lează și la grădină). Volga (completare 
Comori de artă românească — Șos. I. 
Pintilie nr. 61). Pe urmele lui Ahmed : 
Excelsior (completare Scoarțe populare
— B-dul J Mai nr. 174). Pădurea spîn- 
zuraților — cinemascop (ambele serii): 
Dacia (completare Pionieria nr. 2/1965
— Calea Griviței nr. 137), Progresul 
(completare Pionieria nr. 2/1965 — Șos. 
Giurgiului nr. 3). Animalele — 
Cum am crescut sănătos : Crîngași 
(Șos. Crîngași nr. 42). Misterele 
Parisului — cinemascop : Grivița (Ca
lea Griviței — podul Basarab). Hanka : 
Flacăra (Calea Dudești nr. 22), Grădina 
„Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 196). 
Merii sălbatici : Vitan (completare 
Rapsodie ungară — Calea Dudești nr. 
97; La grădină rulează Elena din 
Troia — cinemascop), Pacea (comple
tare 1 Mai 1965 — Bd. Uverturii nr.

70—72). Regina cîntecelor : Miorița (Ca
lea Moșilor nr. 127). Parisul vesel — 
Călătoue imaginară ; Munca (Șos. Mi
hai Bravu nr. 221). Scaramouche — 
cinemascop : Popular (Str. Mătăsari nr. 
31). Alerg după o stea : Arta (Calea 
Călărași nr 153 — rulează și la gră
dină). Cu bicicleta spre Lună : Moșilor 
(completare Sport nr. 2/1965 — Calea 
Moșilor nr. 221 — rulează și la gră
dină). Roșu și negru (ambele serii) : 
Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118, rulează 
și la grădină). Doi băieți ca pîinea 
caldă : Cosmos (completare Celule 
amețite — Șos Pantelimon nr. 89). 
Două etaje de fericire : Viitorul (Str. 
M Eminescu nr. 127). Armata codoba
turilor : Colentina (completare Sport 
nr. 2/1965 — Șos. Colentina nr. 84 — 
rulează șl la grădină). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii) ; 
Floreasca (completare Șopîrle — Str. 
J. S. Bach nr. 2). Soții în oraș : Rahova 
(completare Callatis — Calea Rahovej 
nr. 118 — rulează și la grădină). Rache
tele nu trebuie să decoleze — cinema

scop : Lira (completare Kremlinul 
rostovian — cinemascop — Calea 13 
Septembrie nr. 196). Joe limonada — 
cinemascop : Drumul Sării (completare 
Țărmul ospitalier — str. Drumul Sării 
nr. 30). Logodnicele văduve : Cotroceni 
(completare Gura lumii — Șos. Cotro
ceni nr. 9).

TELEVIZIUNE
Orele 18.30 — Universitatea tehnică 

Ia televiziune : Negru de fum, de ing. 
Mihai Brecner, de la Carbosin, Copșa 
Mică. 19,00 — Jurnalul televiziunii. 
19,20 — Pentru copii : Jurnalul de bord: 
„1 iunie" — emisiune de Octav Pancu- 
Iași. 20,00 — Spectacolele săptămînii. 
20,15 — „De la o melodie la alta“. 
20,40 — Filmul artistic românesc : 
„Casa neterminată". 22,00 — Cîntă teno
rul Ion Buzea. în încheiere : buletin de 
știri, buletin meteorologic.

Cum va ii vremea
Timpul probaoil pentru zilele de 1, 

2 și 3 iunie 1965. In țară : Vremea se 
va menține instabilă mai ales în ju
mătatea de nord a țării. Cerul va fi 
variabil, temporar noros. Vor cădea 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice mai frecvente în cursul după- 
amiezii. Vînt potrivit, din sectorul ves
tic. Temperatura în scădere ușoară, 
minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 16 și 26 gra
de. In Bucuiești ; Vremea va fi ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea ploi sub formă de averse înso
țite de descărcări electrice în cursul 
după-amiezii Vînt potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.
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VICTORIE DE PRESTIGIU
• Pregătirea temeinică și a spus cuvîntul
• Fotbal modern in prima repriză • ...dar 
meciul durează 90 de minute • Lupta 
pentru calificare rămîne deschisă

75 000 de spectatori (cit pot cu
prinde, la maximum, tribunele sta
dionului „23 August") au aplaudat 
ieri frumoasa victorie a fotbaliștilor 
'omâni asupra reprezentativei Ceho- 

■Vslovaciei. Succesul acesta este cu atît 
mai demn de reținut, cu cit a fost 
realizat în cadrul preliminariilor celei 
mai mari competijii fotbalistice, „Cupa 
Jules Rirnet", în fața unei selecțio
nate care, se știe, a ocupat locul doi, 
după Brazilia, la ultima ediție a cam
pionatului mondial.

Cum a fost posibilă victoria ? Desi
gur, acum răspunsul pare (și chiar 
este I) simplu : printr-o bună pregă
tire prealabilă, printr-o participare 
efectivă a întregii echipe, a fiecărui 
jucător în parte la lupta — deosebit 
de dificilă — cu un adversar de talie 
mondială, decis la rîndu-i să învingă.

Jocul a fost antrenant, plăcut, cu 
faze care au ridicat, pur și simplu, 
tribunele în picioare. Fotbaliștii ro
mâni s-au comportat surprinzător de 
bine, față de evoluțiile din ultima vre
me. Ei au dovedit o mare putere de 
luptă, voință, dîrzenie, demonsfrînd, 
totodată, că pot juca un fotbal tehnic, 
spectaculos.

Echipa noastră a dominat categoric, 
în prima repriză mai ales, obligîndu-i 
pe oaspeți să se apere aproape în 
permanență. Ofensiva fotbaliștilor ro
mâni, momentele de pericol la poarta 
binecunoscutului Schroif, sînt redate

fidel de raportul de cornere : 20—2 
(11—1) pentru echipa română.

Chiar din primele minute, înainta
șii noștri au luat în mîini soarta me
ciului, Insistenți la orice minge, cu 
un bun plasament, admirabil dirijați 
de Mateianu, ei au pătruns cu dezin
voltură printre adversari. Deși sever 
marcați, Pîrcălab și Sorin Avram au 
centrat cu precizie în fața porții ; 
momente de panică a creat, ia rîn
du-i, și Sasu, preluînd pasele sau 
intrînd pe cont propriu în careu. Mij
locașii, Georgescu în special, nu s-au 
lăsat invitați la ofensivă, ci au spriji
nit-o mereu și cu succes.

Stilul acesta de joc — în ritm ra
pid, cu pătrunderi pe un front larg 
— n-a convenit de loc fotbaliștilor 
cehoslovaci. Apărarea lor — masivă, 
dar greoaie — s-a descurcat cu multe 
eforturi, uneori prin faulturi.

Golul care avea să aducă victoria 
echipei române l-a înscris Mateianu, în 
minutul 34, după o frumoasă acțiune 
colectivă, la care aportul principal, ho- 
tărîtor am spune, l-a dat fundașul 
Popa. Acesta a interceptat o minge 
în terenul oaspeților și, după ce a 
pătruns pînă aproape de colțul din 
dreapta, a centrat impecabil, dintr-o 
poziție dificilă. Mingea l-a găsit pe 
Mateianu ; o ușoară preluare, un șut la 
poartă și... gol. Schroif, surprins, a 
scăpat mingea, pe care la un moment 
dat o prinsese... Pe teren și în tribune, 
explozie de bucurie I Acest gol, ur

mare firească a unei îndelungi domi
nări, a dat și mai multe speranțe în 
victoria echipei române.

Evoluția ulterioară a fotbaliștilor 
noștri n-a avut însă darul să ducă la 
majorarea scorului. Ei au atacat mai 
departe, au șutat de cîteva ori la 
poartă, dar fără efect. După pauză au 
ratat ocazii mari : două în minutul 55 
(Ghergheli, de la 10 m, reia din voie 
peste poartă și apoi Sorin Avram șu- 
tează în bară) și alte cîteva, spre mij
locul reprizei secunde, prin Mateianu 
și Sasu care, deși în apropierea porții, 
trimit mințjea în afara terenului.

Oaspeții nu renunță la luptă. își 
dau seama că la 1—0 meciul nu poa
te fi considerat definitiv pierdut. Mai 
ales că pînă la fluierul final sînt încă 
20—25 de minute. El profită și de 
faptul că echipa noastră dă semne 
de oboseală. Atacă susținut. Ofensiva 
oaspeților este însă stopată de apă
rătorii noștri. E drept, nu fără emoții, 
căci experiența lui Masopoust, vetera
nul echipei, și dorința de afirmare a 
debutantului Strausz ies în evidență. 
Examenul la care este supusă în a- 
ceste minute apărarea noastră se ter
mină cu bine. Popa, Hălmăgeanu, 
Dan, Greavu nu lasă nici o speranță 
înaintașilor adverși.

Partida a fost condusă cu compe
tență de arbitrul Fr. Koepcke (R .D. 
Germană).

Este clar, însă, că, prin victoria de 
ieri, echipa noastră nu are încă asi
gurată calificarea în turneul final ; 
șansele cele mai mari le deține, în 
continuare, Portugalia care, cu 6 
puncte din 3 meciuri, conduce în 
clasamentul grupei. Totuși, lupta pen
tru primul loc rămîne deschisă, cel 
puțin pînă la 13 iunie, dată cînd va 
avea loc la Lisabona meciul Româ
nia — Portugalia.

Ion DUMITRIU

Impresii
după meci

„Echipa noastră a jucat cu 
o voință extraordinară. Păcat, 
însă, că numai în prima repri
ză. Accidentarea lui Georges
cu a scăzut simțitor potențialul 
liniei de mijloc, al echipei 
chiar. Finalul a aparținut cehi
lor, dar apărarea noastră — 
atentă și dîrză — n-a putut fi 
depășită" (A. BOTESCU, antre
nor de fotbal).

„Bune, de ambele părți, a- 
părările imediate. Noi n-am 
avut linie de mijloc și, în a- 
ceste condiții, nu puteam 
aspira la mai mult" (dr. V. 
JIRA, antrenorul echipei ceho
slovace).■

„Mi-a plăcut prima repriză. 
Aș remarca pe Mateianu, Popa, 
Hălmăgeanu, Ghergheli. Bine 
ar fi să joace echipa noastră 
cu și mai multă dăruire. Ne 
așteaptă meciuri si mai grele". 
(ADRIAN PAUNESCU, poet).

„Românii puteau cîștiga cu 
3—0. Remarc apărarea și ari
pa dreaptă. De la noi, singur 
Popluhar a fost mai aproape 
de valoarea obișnuită". (BE- 
DRICH ZAGAR, comentatorul 
ziarului „Pravda-Bratislava).

H
„Puteam obține o victorie la 

scor. Cred că aveam și drep
tul, față de desfășurarea jo
cului" (N. TATARU, fost inter
național de fotbal).

„Meci de luptă, nivel tehnic 
modest. Cehoslovacii au jucat 
fără nerv, timorați parcă de 
miza întîlnirii. Din echipa 
României mi-au plăcut Popa 
și Mateianu" (Arbitrul prin
cipal FR. KOEPCKE, R.D.G.).

MICROFILM
LA CABINE
ora 16,40

Vestiarul echipei noastre, înain
te de ieșirea pe teren... Ca de 
obicei in asemenea împrejurări, 
băieții sint rezervați, tăcuți, atenți 
la propriile ginduri. Discuțiile de
curg telegrafic: Tricoul meu ? 
Unde-i glezniera ? Vezi, nu strin- 
ge prea tare I Mai e muit 
pină-ncepe ?

Decanul de virstă al celor 
unsprezece, fundașul Popa, arbo
rează un aer mai degajat, ceea ce, 
firește, dă curaj tuturor, inclusiv 
reporterilor.

— Ne simțim bine și vrem să 
batem — spune dinamovistul, zim- 
bitor și simpatic ca totdeauna. Să 
știți că sintem foarte hotăriți; știm 
că adversarul e tare, dar o să 
luptăm pină-n ultimul minut.

— Ce-(i propui in partida de 
azi ?

— Să-mi țin omul „cu dinții", 
să-mi dublez colegii de linie și să 
ies și la atac, cind s-o putea. Nu 
uitați că jucam extremă, In tine
rețe...

— Ei, băieți, gata — exclamă 
antrenorul Ștefan Covaci — arbi
trii au ieșit in tunel I

...Cot la cot, cele două formații 
pătrund in elipsa de smarald, in- 
timpinate de vuietul formidabil al 
tribunelor...

ora 17,50
— Ciuma fost. Viorele?
— Dom'le, nu știu I Știu că mi-a 

venit pe piept, m-am mișcat scurt 
și am tras, cit am putut... Cind 
l-am văzut pe Schroif că se rosto
golește in urmă, am înțeles că-i 
gol I Grozavă centrarea lui Popa 1 

întins pe patul de lingă fereas
tră, Georgescu ascultă cu fața 
crispată, in timp ce medicul ii 
bandajează glezna dreaptă.

— Doare. Nae ?

Perechea lui Ghergheli dă din 
cap, a lehamite: „Asta-i soarta 
mea, să joc mai mult intr-un pi
cior 1“

Alături, Sorin Avram explică lui 
Pircălab ce bine plecase șutul său 
din voii, care a trecut razant cu 
bara transversală.

— Atita. doar că trebuia să trag 
o idee mai jos I

în sfirșit, Gică Popescu și Oană 
dau ultimele indicații: ofensivă în
tețită, incursiuni rapide pe ambele 
aripi, atenție la apărare...

— Dan, tu ai jucat bine, in ge
neral, dar să nu te mai distrezi cu 
balonul in preajma careului I De
gajează fără multă vorbă, tare și 
cu adresă.

Dan tace și Încuviințează — a- 
dică, așa am să fac... (n. ns. — O 
singură dată a făcut altfel și era să 
ne coste I)

ora 18,55
Tricouri leoarcă, fețe radioase, 

priviri aburite, zimbete, îmbrăți
șări...

— Bravo, băieți, bravo — tutu
ror I

— Foarte bine, Sorine, a fost o 
bară ca-n filme 1

— Să fi lost o idee mai jos...
— Bravo, Haidu : „grea" zi ai 

avut I
— Să fie tot așa de grea și la 

Lisabona...
— Bravo, Mateianu — ai jucat 

minunat 1
Cu obrazul insingerat de rana 

de la arcadă, blondul înaintaș se-n- 
toarce, intr-o grimasă de ciudă :

— Am /ucat slab ; după părerea 
mea puteam să fac de trei ori mai 
mult I

O spune sincer, cu năduf, de la 
inimă. Un răspuns semnificativ și 
de bun augur pentru o echipă vic
torioasă.

Dan DEȘLIU

Rezultate din categoria B
Seria I: Constructorul Brăila- 

Știința București 2—1, Dinamo 
Bacău-Știința Galați 2—0, Poiana 
Cîmpina-Unirea Rîmnicul Vîlcea 
4—0, Metalul București-Flacăra 
Moreni 4—2, Tractorul Brașov- 
C.F.R. Roșiori 2—0, Chimia Făgă- 
raș-Metalul Tîrgoviște 2—1, Side- 
rurgistul Galați-C.F.R. Pașcani 
2—0.

Cu două etape înainte de înche
ierea campionatului, pe locul I în 
clasament se află Dinamo Bacău

cu 32 de puncte, urmată de Side- 
rurgistul Galați cu 31 de puncte ; 
seria a Il-a : Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii-Vagonul Arad 2—1, 
A.S.A. Tg. Mureș-Jiul Petrila 3-1, 
C.F.R. Timișoara-Gaz Metan Me
diaș 0—0, Minerul Lupeni-Clujea- 
na 0—0, C.S.M. Sibiu-Sătmărea- 
na Satu Mare 5—1, Recolta 
Carei-A. S. Cugir 1—0. Pe primul 
loc în clasament se află în conti
nuare Știința Timișoara, cu 31 de 
puncte.

întreceri internaționale 
ale sportivilor noștri

Echipa noastră în atac. Sub panou: Demian 
(nr. 4) în luptă cu apărătorii finlandezi

(Telefoto : Agerpres-TASS)

La Leipzig s-a încheiat concursul 
internațional de talere aruncate 
'din șanț. Victoria a fost repurtată 
de țintașul Marscheider (R.D.G.) 
cu 280 puncte. Pe locul doi s-a 
clasat trăgătorul român Șt. Po
po viei cu 272 puncte.

■
POPICE

La Budapesta s-au intîlnit în- 
tr-un meci amical echipele selec
ționate de popice ale R. P. Ungare 
și R. P. Române. Victoriile au fost 
împărțite: la masculin sportivii 
români au învins cu 5 208—5 150 
puncte, iar proba feminină a reveT 
nit gazdelor care au realizat re
zultatul de 2 408—2 279 punc
te. Cel mai bun rezultat la indivi
dual la masculin a fost obținut de 
reprezentantul postru Cristu Vînă- 
toru cu 900 puncte.

POLO

în ultima zi a turneului interna
țional de polo pe apă de la Leip
zig, echipa R. P. Române a învins 
cu 5—1 reprezentativa Belgiei, o- 
cupînd locul doi în clasamentul fi
nal. Turneul a revenit echipei Iu
goslaviei, care a cîștigat toate me
ciurile susținute. Clasament final : 
Iugoslavia 5 v.; R. P. Română 4 
v. ; R, D. Germană 3 v ; R.S. Ceho-

Competiții
Ieri la rugbi

Derbiul etapei la rugbi — me
ciul Grivița Roșie-Steaua — a re
venit primei formații cu scorul 
de 9—0 (6—0). După înfrîngerea 
înregistrată săptămîna trecută în 
partida cu Progresul, echipa gri- 
vițeană a prestat de data aceasta 
un joc ofensiv de bună calitate, 
acțiunile deschise pe linia de trei- 
sferturi alternînd cu atacurile

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• NOI RECORDURI MONDIALE LA ARUNCAREA CIOCANULUI 
Șl SĂRITURA ÎN LUNGIME • PARIS—PRAGA LA HANDBAL : 
15—13 ! • NI CHIH-CIN : 2,22 m LA ÎNĂLȚIME • U.R.S.S.— 

ȚARA GALILOR LA FOTBAL : 2—1

Cu prilejul unui concurs de atletism 
desfășurat la Modesto (California), cu
noscutul atlet american Harold Conno
lly și-a corectat propriul record mon
dial la aruncarea ciocanului cu perfor
manța de 71,07 m. Vechiul record era 
de 70,67 m. Săritorul în lungime Ralph 
Boston a stabilit, de asemenea, un nou 
record mondial: 8,36 m (v.r. era de 8,34 
m și aparținea aceluiași atlet).

Jucînd la Paris cu selecționata ca
pitalei franceze, echipa masculină de 
handbal a orașului Praga a înregistrat 
o surprinzătoare înfrîngere cu scorul 
de 15—13 (8—7).

La Pekin, atletul Ni Chih-cin a sta
bilit un valoros record al țării sale în 
proba de săritură în înălțime cu 2,22 m, 
iar Cian Chi-vu a trecut ștacheta 
înălțată la 4,70 m, corectînd la interval 
de numai 24 de ore recordul R.P. Chi
neze la săritura cu prăjina. Sîmbătă, 
Hu Ciun-in realizase 4,65 m.

Ieri la Moscova, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 2—1 formația Țării 
Galilor. Scorul a fost deschis în prima 
repriză de Ivanov. După pauză, la un 
atac al gazdelor, fundașul Williams a 
înscris în propria poartă. Pentru oas
peți a înscris Davies.

în sala Floreasca din București aU 
continuat duminică dimineața întrece
rile concursului internațional de 
scrimă. Proba de sabie a revenit, după 
un meci de baraj, maghiarului Peter 
Bacony cu 6 victorii, urmat de Pav- 
lovski (R. P. Polonă) cu 6 victorii și 
Rîlski (U.R.S.S.).

Echipa olandeză de fotbal Sparta 
Rotterdam și-a încheiat turneul în țara 
noastră evoluînd la Constanța în com
pania echipei locale Farul. Jocul s-a 
încheiat la egalitate: 2—2.

în turul ciclist al Italiei, etapa a 
15-a (Novi Ligura-Diano Marina, 236 
km) a revenit lui Bruno Mealli, crono
metrat în 6hll’19”. In clasamentul ge
neral individual conduce Adorni, ur
mat la 3’16” de Mealli și la 5’21.” de 
Gimondi.

Echipa feminină de volei a Japo
niei, campioană mondială și olimpică, 
a susținut două meciuri la Mexico 
City, în compania echipei Mexicului. 
Ambele întâlniri au revenit oaspetelor 
cu același scor : 3—0. în cea de-a 
doua, care a durat exact 20 de minute, 
seturile s-au încheiat la 15—6 ; 15—2 ; 
15—6.

în localitatea Bauma s-a disputat 
meciul de gimnastică (masculin) Fran-

BASCHET

Duminică, la Mos
cova și Tbilisi s-au 
disputat primele în- 
tîlniri din cadrul 
celei de-a 14-a e- 
diții a campionatu
lui european mas
culin de baschet, 
în cadrul festivită
ții de deschidere a 
campionatului, par- 
ticipanții au fost 
salutați de William 
Jones, secretarul 
general al federa
ției internaționale 
de specialitate, și 
de P. Stepanenko, 
președintele comi
tetului de organi
zare.

Echipa R. P. Ro
mâne, care joacă 
în grupa A de la 
Moscova, a debu
tat cu o victorie, 
intrecînd cu 85—61 
(48—28) echipa Fin
landei. Alte rezul
tate i Izrael-R, P. 
Ungară 60—49
(26—19); R.P. Bul- 
garia-R. F. Germa
nă 74—57 (37—23); 
Iugoslavia - Franța 
80—52 (42—23);
Grecia-Suedia 71-69 
(33-37).

slovacă 2 v ; R. P. Bulgaria 1 v; 
Belgia nici o victorie.

Ediția din acest an a competiției 
internaționale cicliste pentru „Cu
pa L'Humanite" a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Saidhujin. El și-a 
adjudecat victoria în prima etapă 
Nanterre-Petit-Quevilly desfășura
tă sîmbătă, realizînd pe 160 km 
timpul de 4hl5’25". Cea de-a doua 
etapă, disputată duminică. Saint 
Etienne-Nanterre (160 km) s-a în
cheiat cu succesul lui Kulibin 
(U.R.S.S.) în 4h03'58" în clasamen
tul general individual Saidhujin a 
totalizat 8hl8'42" fiind urmat de 
Smolik (R.S. Cehoslovacă) cu ace
lași timp și Kulibin (U.R.S.S.) 
8h20'41’'. Dintre cicliștii români, 
Ciumeti s-a clasat pe locul 9 cu 
8h24’27".

SCRIMA

Aseară tîrziu s-a încheiat la 
Paris tradiționala competiție in
ternațională feminină de floretă 
dotată cu „Cupa Jantie". Primul 
loc a fost ocupat de floretista 
franceză Brigitte Gapais. Pe locu
rile următoare s-au clasat Olga 
Orban-Szabo și Maria Vicol din 
echipa R. P. Române. Locul 4 a 
revenit maghiarei Rejto, urmată 
de alte două floretiste românce 
Marina Stanca și Suzana Tași.

interne

ța-Elveția Gimnaștii francezi au învins 
cu 274,20—273,85 puncte. în clasamen
tul general individual, primul loc a fost 
ocupat de elvețianul Walter Muller.

Echipa profesionistă de baschet ,,A11 
Stars" (S.U.A.) a jucat sîmbătă la Ti
mișoara cu formația locală Știința. Bas- 
chetbaliștii americani au cîștigat cu 
135—63, (62—34).

S-au încheiat campionatele interna
ționale de tenis ale Franței. Proba de 
simplu masculin a revenit australianu
lui Fred Stolle, iar la feminin primul 
loc a fost ocupat de compatrioata sa 
Lesley Turner.

Marele maestru Boris Spasski a cîș
tigat la mutarea a 55-a cea de-a doua 
partidă a meciului cu Efin Gheller în 
semifinalele campionatului mondial de 
șah. Scorul este acum 1,5—0,5 în fa
voarea lui Spasski.

(Agerpres)

PRONOSPORT
Concursul nr. 22 din 30 mai 1965

România (A)-Cehoslovacia (A) 1
Dinamo Bacău-Știința Galați 1
Cehoslovacia (t)-România (t) anulat
U.R.S.S.-Țara Galilor 1
Chimia Făgăraș-Metalul Tîrgoviște 1
A.S.A. Tg. Mureș-Jiul Petrila 1
C.F.R. Timișoara-Gaz Metan Mediaș x
Industria Sîrmei-Vagonul Arad 1
Bologna-Cagliarl 2
Genoa-Milan x
Lazio-Atalanta x
Varese-Juventus X

înaintașilor. Rugbiștii de la Steaua 
au ratat cîteva ocazii favorabile, 
printre care o lovitură de picior 
executată de Penciu, cînd balonul 
s-a lovit de bara transversală. Au 
înscris Marinescu (lovitură de pi
cior căzută), Vusek (încercare) și 
Irimescu (lovitură de pedeapsă).

Un alt meci important a avut 
loc între echipele Dinamo și Pro
gresul. Confirmînd forma bună 
din acest campionat, dinamoviștii 
au cîștigat cu 14—9 (11—3). Alte 
rezultate : Farul Constanța-Rul- 
mentul Bîrlad 6—3, C.S.M.S. Iași- 
Știința Cluj 9—3, Știința Petro- 
șeni-Știința Timișoara 18—0, 
Constructorul-Gloria 9—9. în 
urma rezultatelor de ieri primele 
locuri în clasament sînt ocupate 
în continuare de Dinamo (23 p.), 
Steaua (21 p.) și Grivița Roșie 
(19 P-).

Concursul
de motocidism

Pe traseul Podul Bordei — Șo
seaua Nordului din Capitală s-a 
disputat ieri un concurs motoci- 
clist de viteză pe circuit. Iată 
rezultatele înregistrate în ordinea 
categoriilor : 125 cm c — Tr. Ma- 
carie (Dinamo), 175 cm c — M. 
Pop (Dinamo). 250 cm c — L. 
Szabo (Dinamo). 250 cm c Al. Io- 
nescu (Steaua), 500 cm c — Gh. 
Voiculescu (Steaua).

Rezultate 
din campionatele 
de volei

MASCULIN : C.S.M.S. Iași — 
Rapid 0—3 Progresul București— 
Minerul Baia Mare 3—2,. Steaua — 
Farul Constanța 3—0, Dinamo 
Bihor — Petrolul Ploiești 0—3. 
Știința Galați — Știința Cluj 
3—0, Știința Timișoara — Con
structorul Brăila 3—1, Dinamo 
București — Tractorul Brașov 
3—1 ; FEMININ : Știința Cluj — 
Dinamo București 3—1.

NOUA MAGISTRALA
DE PE SOMEȘ 
A HlRTIEI
(Urmare din pag. I-a)

Din nou termocentrala I... Dar să lă
murim lucrurile, citind adică toate ini
țialele care intervin : Termocentrala tre
buia construită de I.M.C.E., din cadru! 
trustului T.C.M.E.B., care aparfine de 
M.M.E.E.

— Deci, ne-a tălmăcit ing. (Ro
mulus Vădeanu, care răspunde de co
ordonarea montajului din partea bene
ficiarului, lucrurile stau așa : o cen
trală, împreună cu stafiile de distri
buție, are aceleași probleme de con
strucție și montaj, oriunde și oricum 
ar fi amplasată. Centrala noastră tre
buia construită de I.M.C.E...,

— ...din cadrul T.C.M.E.B....
— ...care fine de M.M.E.E.
Este vorba despre un necaz al con

structorilor de pe Someș și se cuvine 
să fim atenfi. Inițialele sînt instituții sau 
întreprinderi de răspundere, iar umo
rul în litere pe care ni l-am permis 
are fîlcul lui :

— Da, tocmai aici e chestiunea. Mi
nisterul Minelor și Energiei Electrice de 
care fine atît Trustul de Construcții și 
Montaje Centrale Energetice București, 
cît și întreprinderea de montaje sus 
citată, cea care execută lucrarea, acest 
minister are în subordine, după cum 
se știe, o seamă de întreprinderi care 
produc și livrează piese importante 
pentru o asemenea centrală ca a noas
tră : relee, redresoare, siguranțe fuzi- 
bile etc.

— Și ?... întreprinderea care pri
mește comanda își procură materialele, 
utilajele, execută apoi lucrarea con
form contractului și o predă la ter
men. Nimic mai simplu I

— Dar lucrurile se petrec exact in
vers. întreprinderea de montaj ne cere 
nouă, adică beneficiarului, utilajele cu 
pricina, iar beneficiarul trebuie să 
alerge la zeci de întreprinderi din 
fără ca să procure piesele necesare 
lucrării. Adică la întreprinderile ministe
rului de care fine, în fond, lucrarea.

— Și ?...
— Dar lucrurile se complică. Fie

care întreprindere stabilește prin con
tract anumite termene de livrare, în 
funcție de planul pe care îl are de în
deplinit. Noi avem planul nostru, între
prinderea de montaj are, de asemenea, 
planul ei... Cei de la I.M.C.E. ne cer 
piesele I

— Dar M.M.E.E. nu vi le dă la timp 
prin întreprinderile aflate în subordine.

— Iar în consecință I.M.C.E. din ca
drul T.C.M.E.B. din același M.M.E.E. 
nu ne poate preda lucrarea în termen. 
E clar, nu ?

— Cît se poate de clari... Dacă 
acest nod nu se taie, printr-o sin
gură lovitură de sabie, I.M.C.E. din 
cadrul T.C.M.E.B. finind de M.M.E.E. 
împreună cu dv. de lâ C.H.C.D. ve)i 
continua să...

— Dar de asta, ce zicefi ?... Uzina 
din Bocșa ne-a livrat podurile rulante 
fără relee. Știfi ce înseamnă asta? 
Muncă inutilă, încercarea de a le 
dirija manual sau alergătură în plus 
după fonduri și, în ultimă instanță... 
după relee ?

— De ce nu le procură chiar ei, de 
vreme ce uzina din Bocșa este spe
cializată în construefia acestor utilaje ?

— Ar fi foarte simplu. Ei ar trebui 
de fapt să primească fondurile nece
sare, iar cu acesfe fonduri să-și pro
cure releele, să livreze utilajele la 
timp, în stare de funcțiune.

— încă un nod gordian ?
— Nicidecum, o propunere de tăie

tură — simplă I
Dar inginerul a redevenit romantic, 

de un romantism robust, generat de 
însuși solul acestei construcfii. Am 
ieșit să privim combinatul, lată-l, la 
dimensiunile lui I

In aceste cîteva fabrici așezate în lanf, 
puse splendid în pagină pe valea 
largă a Someșului și dominînd vechiul 
oraș, se vor petrece metamorfozele 
superioare ale lemnului, în urma că
rora va rezulta hîrtia și celuloza. Se 
vor produce zilnic 180 tone celuloză, 
Ia un grad de alb de 90—92 la sută, 
și 110 tone hîrtie obișnuită sau supe
rioară.

In trimestrul trei al acestui an se 
vor produce primele tone de hîrtie, 
în cel de-al patrulea trimestru va 
începe să curgă celuloza. După pre
viziunile specialiștilor aceste termene 
vor fi devansate. Finisările continuă în 
ritm rapid, montajul e avansat, în cu- 
rînd vor începe probele tehnologice. 
Au sosit și aici buștenii. Vin în turme 
spectaculoase, din Maramureș, din 
Apuseni, din Țara Rodnelor. Vin în 
turme, mînafe la vale de tăietori, plu
tași și tractoriști, într-o originală și 
grandioasă transhumantă, comentată 
ici-colo și cu un picur de fluier.

Prilej să le tdmit maramureșenilor 
de la Sighet acest sumar și nostalgic :

Post-scriptum : Da, de pe Someș 
privesc Maramureșul cu o înfiorată -și 
caldă nostalgie... Am suit pe Gutjn, 
pe cei 21 km de serpentine care în
fășoară aces* celebru munte al lui 
Pjntea în spectaculoase balcoane, 
tăiate în piatră, la înălțimea vîrfurilor 
de brazi. Am contemplat apoi vasta 
panoramă a clinelor domoale, cu sate 
muzeistice și cu oamem care coboară 
de-a dreptul din cîntec și din basm.

...Aș f rămas în mod sigur la o 
imagine idihcă, de care m-aș f făcut 
vinovat — spre oprobriul colegilor — 
dacă sfaturile populare locale din co
munele Dosești, Budeșfi, Giulești, Sat 
Șugatag, Berbești, Ferești (le numesc 
!a întîmplare) n-ar fi asigurat circula
ției rutiere maximum de surprize cu 
outmtă. Intr-un peisaj de coline și văi 
s-ar fi cuvenit ca măcar drumurile să (ie 
netede. Nefiind așa, am putu* să bene
ficiez de un unghi special : imaginile 
oiforeșt’ s-au -ăslurnal s-au proiectat in
vers, s-au încețoșai, s-au pulverizat 
adesea sub niște adevărate explozii 
de stele verzi...

Ne . consolează gîndul' că același 
drum îl face zilnic și tovarășul președ.n- 
te al Sfatului popular al raionului Si
ghet, cum și ceilalfi tovarăși gospodari 
de la nordul fării. Le transmitem urarea 
de a transforma acest peisaj rutier, cît 
mai repede, în rimă cu rapidele prefa
ceri din întregul Sighet,



Pag. 4 S CÎNT EI A Nr. 6635

7

CIND LIPSEȘTE DJAKARTA Corespondență din Varșovia

UN LOC...
Impas în formarea 
unui nou guvern belgian

Delegația C. C. al P. M. R. 
primită de președintele Sukarno

Alegerile din

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
Regele Baudouin al Belgiei a ho- 
tărît sîmbătă să suspende viitoa
rele consultări cu liderii partidelor 
politice, ca urmare a impasului in
tervenit în încercarea de a se for
ma un nou guvern în țară. Fostul 
guvern, alcătuit dintr-o coaliție a 
partidelor social-creștin și socia
list, și-a prezentat cu o săptămîna 
în urmă demisia ca urmare a im
portantelor pierderi înregistrate la 
recentele alegeri generale. Coaliției 
îi lipsește un loc în Camera infe
rioară a Parlamentului pentru a 
dispune de majoritatea de două 
treimi, necesară înfăptuirii refor
melor constituționale pe care le 
prevedea fostul guvern.

Agenția Reuter subliniază 
gele va alege în curînd un 
om de stat pentru a-1 ajuta 
pășească criza politică".

DJAKARTA 30 (Agerpres). — In 
ziua de 27 mai, delegația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Român, 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, secretar al C.C. al 
P.M.R., a fost primită la Palatul 
de Stat de președintele Indoneziei, 
Sukarno.

Delegația a fost însoțită de am
basadorul R. P.. Române la Dja
karta, V. Gîndilă, precum și de 
Lukman, prim-vicepreședinte al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Indonezia.

Delegația română a transmis

președintelui Sukarno și poporu
lui indonezian un mesaj de salut 
din partea președintelui Consiliu
lui de Stat al R. P. Române, Chivu 
Stoica, și a președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, precum și invitația adre
sată președintelui Indoneziei de a 
vizita R. P. Română. Președintele 
Sukarno a acceptat invitația, data 
vizitei urmînd a fi stabilită ul
terior.

Primirea a decurs într-o atmos
feră cordială.

Duminică 30 mai, în R. P. Polo
nă au avut loc alegeri de deputați 
în Seim și în consiliile populare. La 
orele 6 dimineața, 16 700 de comisii 
electorale și-au început activitatea. 
Pe listele electorale au fost înscriși 
19 500 000 de alegători.

Posturile de radio și televiziune 
au transmis neîntrerupt știri din 
întreaga țară despre participarea 
masivă la vot a cetățenilor, despre 
atmosfera sărbătorească care a 
domnit pretutindeni.

Cetățenii au întîmpinat cu căl
dură pe conducătorii de partid și 
de stat. W. Gomulka, prim-secretar

I
R. P. Polonă I „Comoditatea

| strategiei

NOTE
u

SANTO DOMINGO

că re- 
„vechi 
să de-

IMAGINI DIN VIAȚA INTERNAȚIONALA

al C.C. al P.M.U.P., a votat la cen
trul de votare din str. Konopnicka, 
iar Edward Ochab, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, 
la centrul de votare nr. 162 din 
Varșovia.

Minerii silezieni, în frunte cu cei 
din Katowice, s-au prezentat la vot 
în grupuri compacte, în costumele 
lor tradiționale. Din Wroclaw, Lodz, 
Gdansk, Szczecin, Lublin, din alte 
orașe, de pe vasele aflate în largul 
mării se primesc mereu vești des
pre avîntul cu care populația și-a 
manifestat în această zi atașamen
tul față de puterea populară, încre
derea în viitorul fericit al patriei.

La ora 13, la Varșovia votaseră 
54 la sută din alegători. In voevo- 
datul Zielona Gora, pînă la ora 14 
votaseră 75 la sută din alegători, 
iar în voevodatul Katowice — pes
te 50 la sută.

Gh. GHEORGHIȚA

insulare

Ciocniri armate
cu „forța
interamericană
• Caamano va cere în 
depărtarea din țară 
g secretarului general 
al O. S. A. • Un grup de 
agenți ai F.B.I. trimis în 
Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 30 (Ager
pres). — Sîmbătă noaptea, trans
mite agenția U.P.I., Ia Santo Do
mingo s-au produs ciocniri între 
„forța interamericană" și trupele 
colonelului Caamano. Pe de altă 
parte, corespondenții agențiilor de 
presă au transmis știrea potrivit 
căreia colonelul Caamano „va cere 
îndepărtarea din Republica Domi
nicană a secretarului general al 
O.S.A., Jose Mora. Caamano, preci
zează agenția U.P.I., „este nemul
țumit în special de aranjamentele 
lui. Mora privind plata salariilor 
funcționarilor de stat de către 
O.S.A., cu bani puși la dispoziție 
de S.U.A.“. Aceasta, întrucît majo
ritatea salariaților de stat se află 
în zonele controlate de junta lui 
Imbert Barreras.

Agenția France Presse informea
ză că sîmbătă, la Santo Domingo a 
sosit un grup de agenți ai F.B.I. în 
tabăra colonelului Caamano se 
consideră că misiunea acestor a- 
genți este de „a constitui un grup 
de șoc menit să-i atace pe cons- 
tituționaliști".

Marșul — 
desfășurat

maraton pentru pace 
zilele trecute în Grecia

Cannes. La premiera filmului român esc „Pădurea spinzuraților”, distins 
cu Premiul pentru cea mai bună regie

Britanică. Demonstrație 
politicii agrare a gu

vernului

într-un detașament al partizanilor 
din Angola

is*'

Guyana 
împotriva

lume. Escaladarea a marcat îm
plinirea a 12 ani de la cucerirea, 
pentru prima dată, a muntelui 
Everest.

încheierea conferinței
primilor miniștri
ai țărilor arabe

CAIRO 30 (Agerpres). — Dumi
nică, după cinci zile de dezbateri, 
la Cairo a luat sfîrșit conferința 
primilor miniștri ai țărilor arabe. 
A fost hotărîtă în unanimitate ți
nerea în secret a rezoluțiilor adop
tate. S-a’ dat publicității numai o 
declarație în care se precizează că 
primii miniștri arabi s-au angajat 
să acționeze „pentru consolidarea 
unității de acțiune în lupta pentru 
eliberarea Palestinei și pentru stă
vilirea unei agresiuni a Izraelului 
împotriva țărilor arabe". Ei și-au 
reafirmat, de asemenea, fidelitatea 
față de rezoluțiile adoptate la cele 
două conferințe arabe la nivel 
înalt. A fost hotărîtă convocarea 
celei de-a treia reuniuni a șefilor 
de state arabe, la 13 septembrie, la 
Casablanca.

în cadrul unei reuniuni a miniș
trilor de externe arabi, care a avut 
loc tot duminică, s-au discutat pro
bleme referitoare la necesitatea 
unității de acțiune arabe la apro
piata conferință afro-asiatică de la 
Alger.

Diego Garcia, Aldabra, Cocos, 
Seychelles, Keeling... nume ale unor 
insule exotice risipite in largul Ocea
nului Indian. In afara lecțiilor de geo
grafie, ele se află în anonimat. Lucru 
explicabil : în genera! sînl nepopulale, 
iar din punct de vedere economic nu 
prezintă o . importanță prea mare.

Dar tocmai de aceea, se pare, ele 
sînt căutate de strategii militari de la 
Washington și Londra, care sînt angre
nați într-o vastă acțiune de „descope
riri geografice". Pe la începutul acestui 
an, timp de cîteva săptămîni, apele 
Oceanului Indian au fost brăzdate în 
lung și-n lat de nava americană „Con
cord Task Force", escortată de un 
port-avion nuclear. „Geografii" au 
revenit apoi pe bordul unei nave en
gleze pentru a inspecta și inventaria 
insulele mai solide. Solide în sensul 
propriu al cuvîntului — adică re
zistente la trepidații puternice. Este 
lesne de înțeles destinația unor aseme
nea insule : noi baze militare. Nego
cierile „strict secrete" ale oficialități
lor Departamentului de Stat și Penta
gonului cu cele engleze — ministerul 
englez al apărării și ministerul pentru 
problemele Commonwealfhului și co
loniilor — au devenit de notorietate 
publică. „S-au realizat progrese în
semnate la tratativele privind crearea 
unui lanț de baze maritime anglo-ame- 
ricane cate să înlănțuie Oceanul In
dian" — scria în legătură cu aceasta 
ziarul englez „Times".

Bazele insulare sînt de multă vreme 
în obiectivul unor strategi militari din 
cauza furtunilor politice pe care le 
provoacă bazele străine amplasate pe 
teritorii populate. Amintim spre exem
plificare frămîntările din Filipine și de
monstrațiile din Okinawa împotriva 
bazelor americane, agitația în jurul 
problemei bazelor din Libia, reacția 
populației din Aden și din Maldive 
față de prezența militară engleză ele. 
Altceva este cu micile insule nelocuite;

ele „comportă mai puține obligații 
politice" — precizează ziarul „Wa- 1 
shington Post".

Construirea unor astfel de baze ur
mărește mai multe scopuri, în privința I 
cărora cele două părți au căzut deja 
de acord. Este vorba în primul rînd, 
potrivit concepției occidentale, „de a 
umple vidul militar" care ar exista la 
est de Suez. Intre Mediterana și Extre
mul orient întregul dispozitiv strate
gic occidental se rezuma la bazele mi
litare britanice, în special cele din 
Aden și din Ataldive, a căror siguranță 
devine din ce în ce mai îndoielnică. 
Pentru Statele Unite, noile baze insulare 
ar constitui puncte de escală pină In { 
Filipine. Pe aceste insule ar urma să/*-. 
se înființeze stajii de ghidare, porturi 
pentru submarine nucleare, piste de 
decolare și aterizare. Una din cerințe 
este să permită depozitarea de ex
plozibil și, totodată, să fie destul de 
întinse pentru ca în caz de nevoie să 
fie posibilă stationarea unor unități de 
parașutiști. Și, în sfîrșit, așa cum lasă ■' 
să se înțeleagă presa occidentală, cele 
două țări par decise să colaboreze 
mai strîns in acțiunile de reprimare a 
mișcării de eliberaie din această re
giune. „Astăzi, sub presiunea evolu
ției internaționale, Pentagonul desco
peră importanta prezenței engleze în 
Orientul mijlociu. In loc să caute să 
îndepărteze Anglia și să o înlocuiască, 
S.U.A. par hotărîte de azi înainte să 
consolideze capetele de pod britanice 
la est de Suez" — constată „Combat". 
După părerea unor observatori, aceasta 
ar fi polița pentru sprijinul permanent 
acordat de guvernul lui Wilson poli
ticii americane in Asia de sud-esl.

Aceste tranzacții sînt urmărite cu 
indignare de popoarele din zonele 
respective, ca acțiuni îndreptate împo
triva intereselor lor de pace și secu
ritate.

Dumitru ȚINU

PORNIND DE LA UN PREMIU

! » Dosarul Caramanlis“
va îi prezentat
parlamentului grec

ALGER. 60 de concesiuni mi
niere din Algeria, abandonate de 
proprietarii lor, au fost naționa
lizate. Această măsură se inscrie 
in cadrul eforturilor pentru dez
voltarea industriei miniere și ex
tinderea activității economice a 
tării.

LONDRA. Robert McNamara, 
ministrul apărării al S.U.A., a so
sit duminică la Londra. El va duce 
negocieri prealabile cu ministrul 
apărării al Marii Britanii. Hea
ley, înainte de deschiderea con
ferinței miniștrilor apărării ai 
N.A.T.O., anunțată pentru luni și 
marți.

KARACI. în urma puternicului 
ciclon care s-a abătut la 12 mai 
asupra litoralului sudic al Pakis
tanului de est și-au găsit moartea 
12 762 de oameni La Dakka 
(Pakistanul de est) au fost distru
se peste 90 la sută din case. Mi
nistrul finanțelor a evaluat pagu
bele pricinuite provinciei la apro
ximativ 200 milioane dolari

ISTANBUL. Studenții din Is
tanbul au organizat o deihons- 
trație cerind naționalizarea pe
trolului și înlăturarea monopolu
lui companiilor străine, care ex
ploatează bogătiile: petroliere ale 
Turciei. Această manifestație a 
început dOpă cuvîntarea rostită 
in parlament, în apărarea inte
reselor petroliere străine, de mi
nistrul energiei, Mehmet Turgut. 
Federația națională a studenților 
din Turcia și Uniunea sludențilbr 
de la universitatea din Istanbul 
au difuzat declarații în care au 
cerut demisia lui Turgut.

ATENA 30 (Agerpres). — Comi
sia parlamentară greacă, însărci
nată să ancheteze modul în care 
fostul guvern ERE condus de Ca- 
ramanlis a încheiat o serie de con
tracte de interes public, și-a ter
minat sîmbătă investigațiile. Con
cluziile, conținute într-un raport, 
vor fi înaintate săptămîna viitoare 
parlamentului, care va hotărî asu
pra măsurilor ce se impun.

In timpul anchetei, comisia a 
constatat că fostul premier, Cons
tantin Caramanlis, și ministrul in
dustriei din vechiul guvern, Nicho
las Martis, s-au făcut vinovați „de 
crime, fraude și părăsire a lucră
rilor".

Agenția Associated Press subli
niază că, dacă concluziile acestui 
raport vor fi aprobate de parla
ment, cei trei foști demnitari greci 
vor fi deferiți unui tribunal special 
pentru a fi judecați.

NEW YORK. Sîmbătă a 
sfîrșit in localitatea Brandon 
pitala districtului Rankin 
Mississippi, un marș al popu
lației de culoare organizat in 
sprijinul înscrierii lor in listele 
electorale, la 
fășurat între 
și Brandon, 
kilometri, 
de negri.

MOSCOVA. Pilotul sovietic 
Natașa Prohanova a atțns în 
cursul unui zbor de 27 minute la 
bordul unui reactor de antrena
ment înălțimea de 24 360 m. Ea 
a doborît astfel recordul mondial 
de 17 091 m care fusese deținut 
de americana Jaqueline Coch-

CERINȚE ALE RĂSPlNDIRI I
CULTURII PE GLOB

au

5- au încheiat lucrările
6- a conferințe medica-

SOFIA, 
celei de-a 
le internaționale cu tema „Struc
tura si controlul melanocitului". 
Au participat specialiști oncologi 
din 21 de țări. Din R. P. Română 
a participat o delegație in frunte 
cu prof. dr. Octav Costăchel, di
rectorul Institutului oncologic din 
București.

DELHI. Din nou, o expediție 
indiană a reușit să escaladeze 
Everestul, cel mai înalt pisc din

marș, care s-a des- 
localitătile Fannin 

pe parcursul a 20 
participat peste 400

In regiunea de coastă a An
gliei a fost inaugurată insula 
artificială „Ncptun", care va fi 
folosită ca stație de forare și 

prospectare a petrolului

Convorbire cu dl 
general al U.N.E.S.C.O

Rene Maheu, directorul

A 70-a sesiune a Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O. și-a 
încheiat lucrările, după aproape patru săptămîni de dezba
teri. în legătură ou dezbaterile și hotărîrile sesiunii, am avut 
o convorbire cu dl. Rend Maheu, directorul general al 
U.N.E.S.C.O., care ne-a

cum și pregătirea transpunerii în 
scris a unor limbi, ceea ce va face 
posibilă elaborarea 
de alte mijloace de

de manuale și 
învățămînt.

problemele e-

declarat între altele :

Referindu-se la 
ducației, științei și documentației, 
dl. Maheu a spus :

— O importantă hotărîre a sesiunii
U.N.E.S.C.O. — a spus dl. Maheu— 

convocarea congresului mon- 
al miniștrilor educației pen- 
lichidarea analfabetismului, 

se va ține la Teheran 
8 și 19 septembrie. Acestîntre

congres, a cărui importanță ex
cepțională a fost subliniată de 
Consiliul executiv, va permite fac
torilor de răspundere să expu
nă metodele și tehnica 
tizării adulților. Este de 
că, întărind colaborarea 
țională în acest domeniu, 
grăbi lichidarea ignoranței 
ceasta rușine a secolului XX —ți
nerea departe de cultură a sute 
de milioane de oameni. în această 
luptă U.N.E.S.C.O. este profund an
gajată.

alfabe- 
sperat 

interna- 
el va 

a-

în același domeniu două mari 
conferințe sînt pregătite 
U.N.E.S.C.O. : una penlru țările 
Americii Latine, alta pentru țările 
arabe. Ele vor reuni pe miniștrii 
educației și pe miniștrii însărcinați 
cu planificarea economică din a- 
ceste zone. Strîns legată de pro
blemele alfabetizării este și o altă 
hotărîre luată de Consiliu. Ea in
teresează în mod deosebit conti
nentul african: este vorba de 
transpunerea în scris a limbilor a- 
fricane și de unificarea alfabetelor 
lor. Pentru marea majoritate a 
populației africane educația este 
de neconceput altfel decît în limba 
maternă. Ceea ce se așteaptă de 
la U.N.E.S.C.O. în acest domeniu 
este un ajutor tehnic care să faci
liteze elaborarea de alfabete, pre-

de
— în primul rînd se pune pro

blema serioasă a accesului tinere
lor fete ?i femei la educație. In 
pofida progreselor realizate în ul
timii ani, procentul analfabetismu
lui rămîne mult mai ridicat în rîn- 
dul femeilor decît al bărbaților. 
Dacă se consideră ansamblul ță
rilor lumii, statisticile arată că din 
efectivele învățămîntului superior 
doar 25,6 la sută sînt tinere fete și 
femei. Acest procent este mult 
mai scăzut în țările slab dezvol
tate. Cred că a 
ca U.N.E.S.C.O. 
în acest domeniu 
matică pentru a 
în eforturile lor și pentru a încu
raja în opinia publică acțiuni 
care să sprijine și să lărgească 
aceste eforturi. U.N.E.S.C.O. poate 
juca rolul unui vast centru de do-

sosit momentul 
să întreprindă 
o acțiune siste- 
ajuta guvernele

cercu-

liber- 
de un

Asociația Scriitorilor din Por
tugalia a decernat premiul literar 
pe 1964 lui Luandino Vieira, au
torul nuvelei „Luanda". Pină aici 
toate bune. Iată insă că autori
tățile au aflat că de fapt Vieira 
nu este Vieira, ci cunoscutul 
scriitor antifascist angolez Jose 
Mateus da Graca. Dezvăluirea 
identității adevărate a laureatului 
a provocat nemulțumirea 
rilor oficiale partugheze.

Da Graca nu se află în 
tale ; el a fost condamnat
tribunal din Angola în iunie 1963, 
la 14 ani închisoare pentru „acti
vitate subversivă", înțelegîndu-se 
prin aceasta participarea la miș
carea de eliberare națională din 
coloniile p'ortugheze Angola și 
Insulele Capului Verde. De atunci 
scriitorul se află deținut în închi
soarea „Tarrafal" din Insulele 
Capului Verde.

Nemulțumirea oficialităților 
portugheze față de „îndrăzneala" 
Asociației Scriitorilor nu s-a ma
nifestat numai prin dezaprobarea 
gestului. A fost declanșată o cam
panie întreagă de presă care con
damna decernarea premiului unui 
adversar al regimului. Conducerea 
Asociației a răspuns că în acorda
rea premiului s-a ghidat exclusiv 
după calitățile literare ale lucră
rii și a avut în vedere faptul că 
autorul ei a mai fost distins in 
trecut cu alte cinci premii lite
rare. Dar dictatorul portughez 
Salazar nu e de acord cu a-

ceste explicații. Printr-o hotărîre 
guvernamentală el a interzis A- 
sociația Scriitorilor portughezi, 
după ce la sediul instituției a fost 
organizată o descindere săvîrșită 
în stil pur fascist.

Vestea dizolvării arbitrare a 
Asociației Scriitorilor portughezi a 
fost primită cu indignare de opi
nia publică. Zilele acestea, alți 
250 de oameni de cultură și litere 
din Portugalia s-au adăugat celor 
care au protestat pină acum îm
potriva interzicerii Asociației 
Scriitorilor. Practica reprimării a 
fost folosită și față de alți inte
lectuali In prezent, in temnițe
le salazariste zac numeroși 
scriitori, pictori, artiști, studenți 
învinuiți de „activitate subversi
vă". Invocîndu-se același fals 
motiv, au fost arestați zilele tre
cute și scriitorii Pinheiro Torres, 
Manuel da Fonse și Augusto Abe- 
leira. Sub același pretext a fost 
confiscată cartea lui Francisco 
Cunha Leal, „Iluzii macabre".

în ciuda represiunilor salazaris
te, lupta maselor populare din 
Portugalia împotriva actualului 
regim nu poate fi stăvilită. După 
cum relata un reporter vest-ger- 
man în „Frankfurter Rundschau", 
la Lisabona există o tensiune per
manentă. Ziaristul arată că în 
țară se răspîndesc manifeste șa- 
pirografiate, care cuprind che
mări la luptă împotriva tiraniei.

Eugen IONESCU
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cumentaie internațională, de In
formare în acest sens.

O altă noutate — a spus dl. Ma
heu — se referă la cercetarea 
științifică agricolă. Nevoile pre
sante ale unui mare număr de țări 
în curs de dezvoltare în ce pri
vește programele de dezvoltare 
a agriculturii se reflectă într-un 
număr crescînd de cereri pentru 
a obține concursul urgent al 
U.N.E.S.C.O.

Dl. Maheu a subliniat apoi im
portanța documentării ca instru
ment esențial al colaborării intre 
intelectuali.

U.N.E.S.C.O. tinde să favorizeze 
dezvoltarea pe plan național a in
stituțiilor și serviciilor de docu
mentare și colaborarea lor pe 
plan internațional — a spus dom
nia sa. Acestea sînt probleme 
aflate încă în studiu. Aștept do la 
statele membre propuneri care să 
permită întărirea, aprofundarea și 
reînnoirea acțiunilor U.N.E.S.C.O. 
în toate domeniile competenței 
sale.

Vorbind apoi despre contribuția 
R. P. ~
U.N.E.S.C.O.,
rat :

Române 
dl.

ca

la activitatea 
Maheu a decla-

— România, 
nea balcanică 
tură latină, 
cheze acțiunile sale
U.N.E.S.C.O. Astfel, ea a 
țiativă semnificativă cu

țară din regiu- 
și ca țară de cul- 

a știut să mar
in cadrul 
luat o ini- 
privire la

colaborarea în Balcani. Prima re
uniune a comisiilor naționale bal
canice din mai 1964 de la Bucu
rești a demonstrat dorința Ro
mâniei de a oferi statelor membre 
domenii de înțelegere și de cola
borare.

Alte contribuții mai specializate 
ale României în domeniul cultural 
vădesc o înaltă capacitate și se 
înscriu în sensul lărgirii și univer
salizării vieții intelectuale. Ca 
mărturie este lansarea unei serii 
de traduceri în franceză do opere 
românești.

Comisia națională a României a 
invitat pe secretarii generali ai 
comisiilor naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. din America Latină la 
o reuniune în România, pentru a 
valorifica astfel în modul cel mai 
fericit afinitățile care se perpetu
ează întrs țările 
nă. La O.N.U. și 
delegația română 
în mod constant 
foarte viu pe care îl poartă con
tinuu problemelor interesînd edu
cația tineretului. România a pro
pus conferința de la Grenoble din 
1964, care a dat naștere Comitetu
lui consultativ internațional al 
tineretului ale cărei lucrări s-au 
încheiat recent la U.N.E.S.C.O

România găsește lq U.N.E.S.C.O., 
fie în Consiliul executiv, fie în co
mitetele sale, un cadru favorabil, 
ea se bucură de simpatie — a în
cheiat dl. Mahou.

Alexandru GHEORGHIU
Paris

de tradiție lati- 
la U.N.E.S.C.O.

s-a remarcat 
prin interesul
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