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Cum pregătiți constructoriiANCHETA
//

pentru marile sarcini

deosebit revine cursurilor de calificare și ridicare

Nicolaa CUCUI

(Continuare In pas. V-a)

în continuare felul cum se desfășoară acțiunea de 
a calificării muncitorilor, ziarul nostru a întreprins 
rîndul constructorilor trustului regional Hunedoara.

Cum se desfășoară

pe șantierele

In secția de țevi sudate a Uzinei 
metalurgice din Iași

INIȚIATIVA,

LA ÎNCHEIEREA

SCINTEII"

Șeful de brigadă. Ion Molnar, maistrul Alexandru Hanganu șl Nicolaa Calotâ, Inginer, de pe șantierul Centralei cu turbine cu gaze din Bucureștl-
Sud Foto : M. Cioc
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ÎNTRECEREA

A PRODUCȚIEI 
AGRICOLE

Chimiștii de la Uzina de super- 
fosfat și acid sulfuric de la Năvo
dari au încheiat primele cinci luni 
ale anului, înscriind succese deose
bite pe graficele întrecerii socialis
te : 400 tone de acid sulfuric mono- 
hidrat și 2 844 tone de superfosfat 
peste plan. „Menținmd acest ritm 
susținut de muncă și în luna iunie 
— ne spune tovarășul Vasile Ale
xandru, secretarul comitetului de 
partid — colectivul nostru își va 
depăși toate angajamentele însu
flețite luate în cinstea Congresului 
partidului. Noi ne respectăm cu- 
vîntul dat. Dovadă : din cele 300 
tone de acid sulfuric, cîte ne-am 
propus să producem peste plan în 
perioada 1 mai — 1 iulie, am dat 
109 tone, iar la superfosfat — 900 
de tone din 1100 cît reprezintă an
gajamentul.

Tn întrecerea pentru realizarea 
exemplară a angajamentelor pen
tru o înaltă calitate a produselor 
se remarcă muncitorii: Vasile Da
mian, Ion Gramatică, Gheorghe 
Mirea, Ion Cernohac, Gheorghe 
Chiran, operatori chimiști, șeful de 
echipă Vasile Belcin.

în aceste zile de puternic avînt 
al întrecerii, în secțiile uzinei se 
acordă o atenție neslăbită atît de
pășirii planului de producție, cît și 
îmbunătățirii calității îngrășămin
telor chimice.

Cu puțin timp în urmă, colecti
vul secției de producere a fluoro- 
silicatului de sodiu și-a propus ca 
principal obiectiv al întrecerii 
ridicarea calității acestui produs. 
Conținutul de acid clorhidric era 
cam mare. Un grup de ingineri și 
muncitori fruntași a analizat te
meinic procesul tehnologic. Pe a- 
ceastă bază a propus conducerii 
uzinei o soluție eficace : să se facă 
trei spălări și decantări succesive 
cristalelor de fluorosilicat. Prin 
aplicarea acestei propuneri s-a 
redus aciditatea liberă, iar acum se 
obține fluorosilicat cu o puritate 
de 99 la sută față de 95 la sută 
cît era prevăzut inițial.

Discutăm cu inginerul șef, Nico- 
lae Popescu, despre cele mai re
cente măsuri tehnico-organizatori- 
ce aplicate.

— Sînt multe, ne spune. Unele 
cu un mare efect economic. Anul 
trecut exista o gîtuire a fluxului 
tehnologic la granularea super- 
fosfatului. Acesta parcurge diferite 
procese chimice, dar ultimul — cel 
de maturizare — durează citeva 
zile. Halele de maturizare aveau o 
capacitate mult mai mică decît cea 
necesară. Unii tovarăși erau de pă
rere că este greu de găsit o soluție 
pentru a ieși din impas. Pe baza 
unei largi consultări a inginerilor, 
maiștrilor și muncitorilor fruntași, 
ș-a stabilit o nouă rețetă de fabri- 

/ cație a superfosfatului, folosindu-se 
în amestec cantități de materie pri
mă cu conținut diferit de substan
ță activă. O dată cu aceasta, 
timpul de maturizare a fiecărei 
șarje s-a scurtat cu 3—4 zile. La 
secția de acid sulfuric, prin în
locuirea unei conducte de ieșire 
a gazelor s-a mărit debitul de 
recirculare și producția".

...Secția de acid sulfuric. Pe un 
panou mare, cu multe butoane și 
ecrane gradate, se obțin diagrame
le de funcționare a agregatelor. 
De aici se comandă reacțiile chi
mice în instalații, se controlează 
funcționarea reactoarelor și 
mersul producției. Aflăm că mun
citorii de la linia condusă de mais
trul Mircea Ionescu produc zilnic 
peste plan 10 tone de acid sulfuric. 
De curind, a fost introdus un nou 
sistem de răcire a gazelor. După 
calculele specialiștilor din uzină, 
rezultă că în 24 de ore 
sesc 600 kg de pirită.

Din discuțiile cu 
muncitori, a reieșit 
secții este necesară 
mai perseverentă a aplicării măsu
rilor stabilite. „O măsură care ar 
putea da bune rezultate — ne 
spune contractistul șef Mihai Aga- 
vriloaie — constă în introducerea 
acționării electrice a macaralei de 
10 tone pentru scoaterea serpenti
nelor din cuptor. De mai bine de 
două luni așteptăm să fie aplicată, 
dar serviciul tehnic al uzinei se 
mișcă în pas de melc. Prin aceasta 
s-ar reduce efortul fizic, iar înlo
cuirea serpentinelor s-ar scurta de 
la 13 ore la numai o oră".

Realizările dobîndite, eforturile 
stăruitoare ale chimiștilor de la 
Năvodari sînt o chezășie a înde
plinirii cu succes a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor luate de 
acest harnic colectiv în întîmpi- 
narea Congresului partidului.

Vasil* MIHAI 
coresp. „Scinfeii”

La Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Român conti
nuă să sosească sute de telegra
me din partea membrilor coope
rativelor- agricole în legătură cu 
Hotărîrea partidului și guvernu
lui cu privire la unele măsuri de 
îmbunătățire a regimului de va
lorificare a produselor vegetale 
și animale.

în telegramele trimise membrii 
cooperativelor agricole din Pău- 
iești, regiunea Maramureș, Tom- 
natec, regiunea Banat, Șintereag, 
regiunea .Cluj, Ruginești, regiu
nea Bacău, Dedrad, regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Liești, 
regiunea Galați, Laslea, regiunea 
Brașov, Mircea Vodă, regiunea 
Dobrogea, și multe altele își ex
primă hotărîrea de a pune în va
loare posibilitățile și rezervele de 
care dispun unitățile pentru a 
spori, în continuare, producția a- 
gricolă vegetală și animală, ' de 
a valorifica, pe bază de contract, 
cantități cît mai mari de pro
duse agricole.

se economi-

mai mulți 
că în unele 
o urmărire

Trustului regional 
de construcții 

Hunedoara

In cadrul avîntulul întregii economii naționale, ramura con
strucțiilor cunoaște o dezvoltare rapidă. In tehnica și execuția 
lucrărilor de construcții au fost făcute în ultimii ani progrese 
importante ; se aplică tot mai larg metode industriale, a crescut 
gradul de mecanizare a muncii, s-a extins folosirea noilor mate
riale. Toate acestea determină apariția unor noi meserii, pun 
cerințe sporite în domeniul calificării constructorilor — element 
esențial al însușirii tehnicii noi și ridicării continue a nivelului 
calitativ al lucrărilor. Pentru perfecționarea pregătirii profesio
nale a muncitorilor, pe șantiere se folosesc forme variate, între 
care un rol 
a calificării.

Urmărind 
perfecționare 
o anchetă în 
Redăm mai jos răspunsurile la întrebările 
cursurile de pregătire profesională a muncitorilor ? Ce forme sînt 
folosite în acțiunea de îmbogățire a cunoștințelor tehnice ale mun
citorilor și ce trebuie întreprins pentru ca ele să țină permanent 
pasul cu cerințele șantierelor ?

Ing. STELIAN POPESCU, direc
torul trustului: „După cite știu pe 
șantierele trustului nostru s-au des
chis anul acesta unele cursuri de 
calificare pentru meseriile defici
tare. în curind va fi organizat și un 
curs pentru electricieni. Mai mult 
nu cunosc. Serviciul personal și in- 
vătămînt vă poate da relații mai de
taliate. Ele se ocupă de calificare. 
Pe șantierele trustului se resimte 
lipsa de constructori calificați și nu 
știm cum să rezolvăm această pro
blemă..."

Din răspuns reiese că problema 
calificării nu s-ar circumscrie in 
sfera sarcinilor principale ale unui 
conducător de Întreprindere, că di
rectorului trustului nu i-aț reveni 
vreo răspundere față de pregătirea 
profesională a cadrelor de construe- 
fori. Ne Întrebăm : cum e posibil ca 
un lucru atît de important să fie 
lăsat pe seama serviciului adminis
trativ, de vreme ce problema califi
cării privește 
trustului, care 
bine sarcinile 
șantierelor.

direct conducerea 
cunoaște cel mai 

de plan și cerințele

ALEXANDRU TO ADER, șeful 
serviciului personal și învățămînt, 
ne-a prezentat diferite situații 
și date. „Anul trecut au fost califi
cați prin cursuri de scurtă durată 
337 de muncitori, față de 400 cit era 
stabilit. în acest an slnt organizate 
10 cursuri (nu și-au început nici 
pini acum activitatea un curs de 
dulgheri și unul de parchetați, ele 
figurină doar In scriptele serviciului 
— n.n.). Ne-am propus să calificăm 
aproape 300 de muncitori în meseri
ile de zidari, zugravi, instalatori, 
dulgheri și parchetari. Pe șantierele 
noastre se resimte lipsa con
structorilor calificați. Din cei peste 
4 000 de muncitori existenți pe șan
tierele trustului — numărul lor fiind 
sub cel necesar — numai aproxima
tiv 2 100 sînt calificați. Dintre aceș
tia, aproape 80 la sută sînt recrutați 
din alte regiuni. Dacă scădem e- 
levii școlii profesionale, aflațl la 
practică, numărul celor calificați este 
mult mai redus. Ne lipsesc citeva 
sute de zidari, dulgheri, instalatori".

Am reținut și cele spuse de

FOILETON

400 000
Rapidul de Suceava. 

Ocup locul 20. fiind frint 
de oboseală, alipesc. Nu 
inchid ochii «bine că a- 
pare un individ cu coarne 
și fără coadă :

— Permiteți 1 
se recomandă el, 
nia necurafilor I

— Nicuță...

Cutare, 
căpete-

viitorul 
portar al Paradisului. Eu 
am să-l înlocuiesc pe 
Sfintul Petre și pentru 
că începuse să se uite 
lung, am adăugat: Așa 
m-ai luat, așa te iau.

— Să știi că eu nu 
glumesc.

— Nici eu. Mai ales in 
somn.

— De ce te duci la Su
ceava ?

— Ca să mă pot în
toarce de la Suceava 1

— Știi de ce te-am de
ranjat ? Avem nevoie de 
ajutorul tău. Hai cu mine 
pină-n iad.

— N-am delegație... 
Dar ce nevoie aveți de 
mine acolo ?

— Mi s-au defectat ca-

MIHAI STROIA, șeful serviciului 
organizării muncii, de la grupul 1 
Deva: „Numărul muncitorilor care 
trebuie calificați 
cat prin
Acesta însă nu

ne este indi- 
planul de învățămînt. 

reflectă cerin
țele reale ale șantierelor nici ca 
număr, nici ca meserii. Ni s-a indi
cat prin plan să calificăm 30 de zi-’ 
dări, dar avem nevoie de 100. Lipsa 
cadrelor calificate este una din 
cauzele principale ale neîndeplinirii 
sarcinii de creștere a productivității 
muncii pe primele cinci luni, ale 
risipei de materiale. Nici calitatea 
lucrărilor nu se ridică la nivelul 
exigentelor actuale".

Curios mod de abordare a unei 
probleme esențiale pentru activita
tea trustului I Pe de o parte, con
ducerea trustului afirmă : „Nu știm 
cum să rezolvăm această proble
mă" ,- șefii grupurilor de șantiere se 
pllng : „Insuficienta cadrelor califi
cate se resimte în activitatea pe

șantier', tn același (imp, se propun 
an de an sarcini minime In dome
niul calificării, neglijindu-se cerin
țele reale ale șantierelor, nevoile fn 
domeniul meseriilor de bază.

Evident, activitatea de perfecțio
nare tehnico-profesională a con
structorilor nu se poate rezuma la 
citeva cursuri modeste. Ea trebuie 
să Înglobeze toate formele eficiente 
de ridicare a calificării: schimburi 
de experiență, demonstrații practi
ce, conferințe, discuții pe teme pro
fesionale majore, informări asupra 
noutăților tehnice. Asemenea forme 
scapă Insă din atenția conducerii 
trustului.

In cadrul anchetei noastre am 
căutat sd cunoaștem și părerile unor 
muncitori, tehnicieni și ingineri de 
pe șantierele trustului.

Timp de zece zile, Teatrul 
de Operă și Balet din Bucu
rești a fost oaspetele Operei 
Populare din Sofia. După cum 
s-a mai anunțat, repertoriul 
turneului a cuprins operele 
„Oedip" de George Enescu, 
„Pelleas și Melisande" de De
bussy și baletul „Giselle" de 
Adam. .Spectacolele au întru
nit aprecieri elogioase, expri
mate atît de către criticii de 
specialitate cît și de persona
lități ale vieții artistice, de 
miile de spectatori care au 
răsplătit măiestria actorilor 
români prin îndelungi aplauze 
și rechemări la rampă.

In cadrul unei întîlniri cu 
artiștii operei noastre, Peter 
Vutov, președintele Comitetu
lui de Cultură și Artă, a decla
rat că, în Bulgaria, muzica 
populară românească și crea
țiile unor mari compozitori, 
printre care un prim loc îl 
ocupă muzica lui George Enes
cu, sînt cunoscute îndeaproa
pe. „Vă sîntem profund recu
noscători că ați prezentat pu
blicului sofiot în primul rînd 
minunata operă „Oedip" de 
George Enescu".

Recent sosit dintr-un turneu 
la Wiesbaden, Ilia Iosifov, di
rectorul Operei din Sofia, 
spunea : „Rar s-a aplaudat pe 
scena operei noastre atît de 
puternic și îndelung ca în 
aceste zile".

Deși turneul s-a încheiat, 
presa din capitala R. P. Bul
garia continuă să comenteze 
spectacolele artiștilor români. 
Săptămînalul „Narodna Kul- 
tura", în ultimul său număr, 
a consacrat o pagină specială 
reprezentațiilor operei noas
tre : „Spectacolele cu „Oedip", 
scrie revista, reprezintă un 
exemplu de înaltă cultură și 
de simț, al stilului în opera 
modernă..., iar „Giselle" con
firmă cultura înaltă a regiei 
și execuției caracteristice ba
letului românesc". „Literatu- 
ren Front" a scos în evidență 
interpretarea unitară, precum 
și concentrarea emoțională 
caracteristice spectacolelor, 
rezolvările scenelor cheie sub 
raport muzical-dramatic, care 
redau nu numai valoarea dar 
și forma exterioară impună
toare a întregii opere. In 
această ordine de idei, se apre
ciază calitățile interpretative 
ale unor cîntăreți ca David 
Ohanesian, Zenaida Palii, Do
rothea Palade, sau ale unor 
balerini ca Magdalena Popa, 
Leni Dacian, Alexa Dumitra- 
che-Mezincescu, Ileana Iliescu, 
Sergiu Ștefanschi, Gh. Coto- 
velea și alții. Ziarul „Otecest- 
ven Front" scrie despre inter- 
preții operei „Pelleas și Me
lisande" că „au realizat ade
văratul stil vocal al lui De
bussy".

In cronica sa intitulată 
„Artă de o înaltă cultură și 
exigență" ziarul „Zemedelsko 
Zname" subliniază: „Specta
colul „Oedip" relevă posibili
tățile deosebite ale regiei, 
scenografiei și interpreților, o 
mare exigență, un înalt nivel 
teatral și muzical al oaspeți
lor... Regia este o adevărată 
capodoperă în privința solu
țiilor plastice imprimate spec
tacolului". Referindu-se la ba
letul „Giselle", aceeași cronică 
nota că întregul corp de balet 
a demonstrat o înaltă măies
trie, desăvîrșirea formei, pre
cizie și exactitate în prelucra
rea și executarea detaliului.

C. LINTE

(Continuare în pag. V-a)

Solemnitatea înmînării
unor distincții

La Consiliul de Stat a avut loc 
joi solemnitatea 
înalte distincții.

Au participat 
Stoica, Ștefan 
Geamănu, secretarul 
de Stat, Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, și alte persoane 
oficiale.

Pentru merite excepționale și 
realizări deosebite în domeniul 
ocrotirii sănătății oamenilor mun
cii s-a conferit tovarășului Voinea

înmînării unor

tovarășii Chivu 
Voitec, Grigore 

Consiliului

Marinescu titlul de „Medic Emerit 
al Republicii Populare Române".

Pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul în- 
vățămîntului superior medical a 
fost decorat cu „Ordinul Muncii" 
clasa I acad. Theodor Burghele, 
rector al Institutului de medicină 
și farmacie din București.

Tovarășul Chivu Stoica, în nu
mele C.C. al P.M.R., Consiliului de 
Stat și guvernului, a felicitat pe 
cei distinși, urîndu-le noi succese 
în activitatea de viitor. (Agerpres)

PENTRU 100
zânele de încălzit smoa
lă. Le-am dat la un ate
lier de cazangerie să le 
repare Încă de acum un 
an și jumătate și nu sint 
gata nici azi. N-avem în 
ce-i fierbe pe păcătoși.

— Lasă-mă, nene, în 
pace. Du-te pe pustii în
colo I Vreau să dorm. De 
iad îmi arde mie acum ?

— Problema pe care o 
ai de rezolvat la noi, in 
iad, e mai ușoară decit 
cea de la Suceava.

— Ascultă, încornora- 
tule, dacă nu cobori la

seni-

ai să

prima stație, trag 
naiul de alarmă 1

— Treaba ta, dar 
regreți.

Și a coborit din mers. 
Cum, nu știu, că rapidul 
prinsese aproape suta pe 
oră. Dar de coborit e 
sigur că a coborit pentru 
că, în momentul cină 
m-am trezit, n-am mai 
dat de ei.

M-am dus la l.R.I.C. 
Suceava, bineînțeles du
pă ce am coborit din ra
pid, și am purtat următoa-

rea discuție cu mecanicul 
șef Liviu Vasilescu.

■— Cum e, tovarășe Li
viu, cu apometrul acela 
faimos ?

— Foarte incilcit.
— Adică ?
— De vreo șapte-opt 

luni de zile numai bătaie 
de cap. Știji ce e un apo- 
metru ?

Nicuțd TĂNASE

(Continuare în pag. II-a)

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCUJ

A AMBASADORULUI U. R. S. S.
Joi, 3 iunie 1965, tovarășul Nico- 

lae Ceaușescu, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a primit în audien
ță pe ambasadorul extraordinar și

plenipotențiar al U.R.S.S. la Bucu
rești, I. K. Jegalin, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

PRIMIREA DE CĂTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
SI PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI9 ’ ,

A ARHIEPISCOPULUI DE CANTERBURY
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Române, Chivu Stoica, a 
primit joi, la Palatul Republicii, 
pe arhiepiscopul de Canterbury, 
dr. Michael Ramsey, primat al în- 

• tregii Anglii și mitropolit, care se 
află în vizită în țara noastră.

A luat parte Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat.

Au participat Justinian, 
triarhul Bisericii
mâne, Dumitru Dogaru, secretar 
general al Departamentului Cul
telor, Antim Nica Tîrgovișteanu, 
vicar patriarhal.

A asistat L. Ch. Glass, amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

pa-
Ortodoxe Ro-

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Române, Ion Gheor- 
ghe Maurer, împreună cu Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a primit joi pe 
arhiepiscopul de Canterbury, dr. 
Michael Ramsey, primat al întregii 
Anglii și mitropolit.

Au fost de față patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române, Justi
nian, Dumitru Dogaru, secretarul 
general al Departamentului Culte
lor, Antim Nica Tîrgovișteanu, 
vicar patriarhal, precum și amba
sadorul Marii Britanii la Bucu
rești, L. Ch. Glass.

(Agerpres)'
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400 000 PENTRU 100
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— Cred că da. E un fel de con
tor care înregistrează consumul și 
se montează la coloana principală 
de apă.

— Exact I
— Și ce-i cu el ? De ce vă dă 

atitea necazuri ?
— Apometrul, cu toate că nu e 

ăvion și nici măcar elicopter, are 
o elice. Din cind in cind, elicea se 
rupe.

— Schimbați-o dacă se rupe. 
Costă mult ?

— Circa o sută de lei. (una 
sută !). Ușor de spus, schimbați-o, 
dar cum ?

— Cum se schimbă. O demon
tați pe cea veche și o montați in 
locul ei pe aia nouă.

— De unde s-o luăm pe cea 
nouă ?

— Comandați-o, dacă aveți ne
voie de sugestie, la un atelier 
mecanic. Dacă aveți material la 
îndemină, v-o fac Chiar și eu.

Mecanicul șef ăl l.R.I.C.-ului 
Suceava a scos dintr-un ralt circa 
două kilograme de adrese, copii 
de pe adrese, note telefonice etc, 
după care a zis :

— Prima dată ne-am adresat 
telefonic Inspectoratului de stat 
pentru cazane și instalații de ri- 
dicat-Iași, care ne-a indicat cu a- 
dresa nr. 175 din 4.1.1964 să tri
mitem apometrul la Întreprinde
rile comunale apă, canal, gaze, 
băi-Iași.

— 1964 ? Nu 1965 ?
— 1964 1 Asta-i adresa, tn 26 

ianuarie 1964, ni se răspunde că- 
nu poate repara acest apometru 
deoarece capacitatea stației este 
mică. în schimb, ne recomandă să 
ne adresăm I.A.C.B. sau Întreprin
derii „Precizia"-București, care, de 
altfel, a confecționat apometrul.

— Și „Precizia" ?
— Cu adresa nr. 3 965 din 

11.11.1964...

— Vă povățuiește să vă încer
cați norocul in altă parte.

— Exact. O nouă adresă către 
I.R.C.R. Ploiești, care ih sfirșit ac
ceptă să pună apometrul Ia punct.

— în sfirșit, bine că s-a termi
nat, că începuse să mă doară 
capul. Așadar, cei de la Ploiești, 
vă repară apometrul.

— în 13 martie 11 montăm la 
coloana de apă și-n 10 august 
1964, datorită unor corpuri străine 
aflate pe conductă, elicea se dis
truge din nou.

— Care va să zică s-a stricat eli
cea. Și fiindcă s-a stricat, ați tri
mis apometrul din nou la I.R.C.R. 
Ploiești și vi i-a trimis reparat.

— Da' de unde I Ploieștenii ne 
comunică că nu mai au elice de 
rezervă.

— în cazul acesta ce ați făcut ?
— Adrese.
— De ce n-ați făcut mai bine 

o elice ?
— N-avem voie I Ea trebuie 

confecționată numai de către în
treprinderi autorizate de către Di
recția generală de metrologie, 
standarde și invenții.

— Cam ciți bani ați cheltuit 
din cauza acestei elice ?

— Cu adrese, delegați, autotu
rism (c-am trimis și curieri spe
ciali cu autovehiculul Întreprin
derii) diferență la piața apei etc. 
l.R.I.C. Suceava a fost păgubită 
din cauza acestei elice de circa 
400 000 de Iei I

— Cit ?
— Cit ați auzit 1
— Imposibil I Pentru cele trei 

bucăți de oțel, care n-au nici mă
car 250 de grame și care costă 
100 de lei? Dar un apometru nou. 
cu elice cu tot, cit costă ?

— Vreo 3 900 de lei.
— Și se găsesc ?
— Cite vreți 1
— Nu era mai convenabil pen

tru l.R.I.C. să-și cumpere unul 
nou ?

— De o sută de mii de ori mai 
convenabil.

— Atunci de ce ați preferat să 
aruncați in vînt 400 000 de lei in 
Joc să vă procurați unul nou cu 
3 900 de lei?

— N-avem dreptul. Apometrul 
e considerat mijloc fix și pentru 
mijloacele fixe sint necesare fon
duri de investiții, repartiții etc. 
Dacă ne prinde controlul financiar 
ne trage la răspundere.

— Dar dacă controlul financiar 
o să găsească Întreprinderea cu 
o pagubă de 400 000 de lei n-o să 
vă tragă la răspundere ?

— Ba dai Dar avem acoperire.
Astfel am pătimit două ore in 

infernul birocrației, tn timpul a- 
cesta puteam să tac două elice. 
Dar dacă nu sint autorizat 1

Acum îmi dau eu seama de ce 
căpetenia necuraților, care m-a a- 
costat In tren, nu avea coadă. 
Și-a vlrit-o in povestea cu elicea!

Cum e vremea
Ieri in țară : Vremea a fost fru

moasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin dimineața în sudul șl 
estul țării Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, predominînd din 
sectorul nordic. Temperatura ae
rului la orele 14 era cuprinsă în
tre 16 grade la Rădăuți și 28 gra
de la Budești și București. In 
București : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. 

^Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din nord-est. Temperatura 
maximă a fost de 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 8 și 7 iunie. In țară : Vreme 
în general călduroasă, cu cerul 
variabil, temporar acoperit. Vor 
cădea ploi slabe locale. Vînt po
trivit din sectorul vestic. Tempe
ratura în general staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 șl 
18 grade, iar maximele între 20 șl 
30 de grade. In București : Vre
me în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vînt potrivit din 
vest. Temperatura în creștere.

TEME MEDICALE

FETIȘURILE Șl ADEVĂRUL 
DESPRE ALCOOL

La redacție au sosit, în aceste zile, numeroase 
scrisori care se referă la articolul cu titlul de 
mai sus, apărut recent în ziarul nostru. Publi
căm cîteva dintre ele. UN „PĂHĂREL" LA VOLAN
—

„LEACUL" E ALTUL

Nu o dată am întîlnit 
bolnavi de gastrită și 
de ulcer gastric ori 
duodenal, care mi-au de
clarat că și-au alinat du
rerea ori s-au vindecat 
cOnsumînd țuică sau alt 
alcool concentrat. Este 
și acesta unul din fe
tișurile despre alcool 1 
Acțiunea locală a alcoo
lului produce momentan 
o atenuare a durerii. A- 
devărul e însă că excita
ția puternică produsă de 
alcoolul concentrat are 
drept rezultat inflamația 
de natură toxică a mu
coasei gastrice, dispepsia 
și, implicit, apariția unor 
dereglări de ordin nutri
țional. Articolul sublinia
ză foarte just falsitatea

credinței în sporirea for
ței fizice cu ajutorul al
coolului.

Unii au credința că pot 
bea oricît dacă în ace
lași timp consumă cafea 
neagră ori cofeină. Biată 
iluzie 1 Nu se cunoaște 
nici o substanță chimică 
în stare să facă alcoolul 
inofensiv. După părerea 
mea, munca de educație 
sanitară, îmbinată cu di
ferite mijloace de forma
re a ținutei cetățenești, 
constituie cea mai bună 
profilaxie a abuzului de 
alcool.

Ștefan VERNEB 
medic primar al spi
talului unificat 
Baia Mare

De 40 de ani sînt con
ducător auto. In drumurile 
lungi pe care le-am par
curs am fost martor nu 
o dată unor accidente ale 
oamenilor de la volan cu 
reflexele slăbite de alcool. 
Nu zic, și eu beau un pa
har de vin, însă niciodată 
înainte de a pleca la drum, 
în meseria noastră chiar 
un „păhărel" poate costa 
vieți omenești. Tocmai de

aceea socotesc că în rîn- 
dul conducătorilor auto 
munca educativă ar tre
bui să fie dusă mai orga
nizat și cu multă răspun
dere. Mi se pare că nu 
sînt suficiente numai sfa
turile.

Iosif IONUȚ
conducător auto
Direcția regională P.T.T.R. 
Banat

RĂU NU E NUMAI CĂ BEI
„In văzul lumii"

CiND ESTE AFECTATĂ 
CONDIȚIA DE OM

Articolul „Fetișurile și a- 
devărul despre alcool' 
ne-a adus aminte de 
unii dintre tovarășii noștri 
de muncă. La Uzinele me
talurgice „Vulcan" există 
un colectiv format din oa
meni harnici, înaintați. 
Dar... nu există pădure 
fără uscături 1 Mai sînt și 
la noi unii pentru care 
alcoolul este încă la loc 
de cinste. Colectivul ca
ută să-i ajute, arătîndu-le 
la ce poate duce acest 
obicei.

Iată, de exemplu, lă
cătușul Gh. P. din secția 
montaj-armătură. Consi
dera că pentru un bărbat 
e o „mîndrie să fie cu 
chef". Dar la ce I-a dus 
aceasta ? A trebuit să fie 
scos din munca de șef 
de echipă pentru că ve
nea la lucru în stare de 
ebrietate. Curînd s-au 1- 
vit neînțelegeri în fami
lie. Cu toate că au doi 
copii, soția s-a hotărît 
să-l părăsească. Au in
tervenit tovarășii de 
muncă, organizația de 
partid, și — ce nu fac 
forțele unite — omul a 
fost readus pe drumul 
cel bun. își amintește a- 
cum de .perioada băutu
rii' ca de un vis urît.

D. P. de la turnătoria de

oțel a început ou cantități 
mici să se „stimuleze", 
pentru ca încet, încet să 
ajungă la „doze" mari. 
In ziua salariului, primul 
drum nu-1 face spre casă, 
ci la bodegă, unde-și 
cheltuiește aproape toți 
banii. N-am vrea să cre
dem că nu se mai poate 
face nimic ca să se lase 
de acest obicei, deși 
deocamdată nu se prea 
dovedește. Toate anga
jamentele luate pînă a- 
cum s-au volatilizat. Noi 
n-am dezarmat însă, sîn- 
tem încrezători că se va 
lecui.

Electricianului Gh. L. 
degeaba i-am arătat că 
din cauza abuzului de 
băuturi alcoolice a ajuns 
să lucreze de mîntuială, 
să lipsească de la servi
ciu. Nu ne-a ascultat. A- 
cum este în spital.

Ne-am convins că nu 
avem dreptul să trecem 
nepăsători pe lîngă ase
menea cazuri. Vom conti
nua să acționăm cu și mai 
multă perseverență pen
tru ca nici un tovarăș de 
al nostru să nu cadă pra
dă acestui viciu.

Mircea STANCESCU, Aurel 
PETRIC — tehnicieni, la 
Uzinele metalurgice 
„Vulcan"

Aș putea să scriu pa
gini întregi despre ur
mările nefaste ale alcoo
lului. Foarte adesea, de 
la restaurant drumul duce 
la tribunal. Să ne re
ferim, de, exemplu, la 
procesele de divorț. Ce-i 
drept, aproape nici un 
alcoolic nu vrea să recu
noască faptul că e vino
vat pentru destrămarea 
familiei. Oameni buni 
devin, sub influența bău
turii consumate exce
siv, indiferenți față de pro
priul lor cămin, ajung să 
încalce obligațiile și înda
toririle familiale. Unii sînt 
duși pe acest drum 
de prietenii pe care și-i 
aleg cu o ușurință de 
neînchipuit. Alții soco
tesc că răul constă nu
mai în faptul că beau „în 
văzul lumii". Dar, ori dacă

bei mult acasă, ori la cir
ciumă, tot acolo ajungi.

Implicațiile sociale ale 
abuzului de alcool, mij
loacele de luptă împotriva 
acestei racile, mentalită
țile greșite care mai dăi
nuie încă în conștiința 
multora constituie proble
me de un larg interes 
care consider că este 
foarte bine că sînt su
puse dezbaterii publi
ce. Dacă este evident 
că în această privință nu 
se pot prescrie rețete, nu 
e mai puțin adevărat că 
discuțiile, intervenția cu 
tact a opiniei celor din 
jur sînt adesea eficace.

Grația CRISTEA 
judecător
Tribunalul popular al raio
nului V. I. Lenin 
din Capitală

DRAME DIN PICĂTURI
■.... ..... u

Acum 15 ani l-am cu
noscut pe fostul meu soț 
A. B. Era un om capabil, 
harnic, apreciat de Colec
tivul în care lucra. După 
doi ani s-a născut fetița 
noastră Liliana. Eram fe
riciți. De la un timp, an
trenat de „prieteni", a în
ceput să bea. Ce-i drept, 
cîte puțin, invocînd ca 
pretext oboseala, diferite 
dureri de stomac. Pic cu 
pic, în mai puțin de un 
an, băutura a devenit o 
obișnuință, iar soțul meu 
un bețiv. Fiind un om 
slab, lipsit de voință, 
orice efort de a-1 îndrepta 
s-a dovedit inutil. In
tr-o zi și-a părăsit cămi

nul ca un laș. Am aflat 
că s-a recăsătorit, dar 
din cauza patimei care 
a pus stăpînire pe el, 
nici în noul cămin nu 
și-a putut găsi fericirea. 
Am cunoscut de aproape 
urmările alcoolului. De 
aceea eu cred că împo
triva celor care apar în 
societate în stare de e- 
brietate gravă ar trebui 
să se ia măsuri. N-ar fi 
rău dacă li s-ar aplica 
amenzi. Alții ar trebui o- 
bligați să facă o cură în 
spitale.

Ana DOBRESCU 
funcționară, întreprinderea 
de foraj Tecuci

Teatrul de Operă șl Balet : Lakme 
(orele 19.30). Teatrul de stat de ope
retă : Prințesa circului (orele 19,30). 
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala 
Comedia) : Richard al IlI-lea (specta
col prezentat de Teatrul Național „V. 
Alecsandrl" din Iași — orele 20), (sala 
Studio) : O femele cu bani (orele 20). 
Teatrul de Comedie : Șeful sectorului 
suflete (orele 20). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr 1) : Opera de trei parale 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sa- 
hia nr. 76 A): Intrigă și iubire (orele
19.30) . Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Luna dezmoșteniților (orele
19.30) , (teatrul de vară din pan’’T He
răstrău) : Opt femei (orele 20). ...„atrul 
Muncitoresc C.F.R. ; Pălăria florentină 
(orele 19,30). Teatrul ,.Barbu Dela- 
vrancea" (Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : 
Amphitryon 38 (orele 20). Teatrul Mic 
(Str. C. Miile nr. 16) : Spectacol 
Jacques Prevert (orele 20). Teatjul 
„Țăndărică" (sala din Str. Academiei 
nr 18) : Ocheșel și Bălăioara (orele 9 
și orele 11) Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20), (grădina „Boema") : 
Veselie la 174 (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran 

panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 18.30: 
19; 21,30). Winnetou — cinemascop :
București (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21).
Oliver Twist : Republica (8,45; 11; 13.30; 
16,15; 18,45; 21,15). Asta-i tot ce s-a în- 
tîmplat : stadionul Dlnamo (comple
tare Zlleie Sighlșoarel — orele 20), 
Grădina „Progresul" (completare Zilele 
Sighișoarel — str. Ion Vidu nr. 5 — 
orele 20), Melodia (10; 12; 14,45; 18,45; 
19; 21). Spre culmi : Luceafăr”’ (9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21), Festival (18. 12; 15; 
17; 19; 21; la grădină — Pasaju,' Eforie
— orele 20), Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20), Tomis (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,45; la grădină — 
orele 20,15). Drumul spre înalta socie
tate : Carpațl (9,15; 11,30; 13.45; 16).
Nuntă cu peripeții : Capitol (comple
tare J«ris Ivens — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21; la grădină — orele 20,30). Ne 
asumăm răspunderea : Unirea (16: 18,15; 
la grădină — orele 20,15). Cind Martin 
avea 14 ani : Victoria (completare Va
lurile deasupra noastră — 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). Spărgătorul — cinema
scop ; Buzești (14.30; 16,45; 19; la gră
dină — orele 20,15). Șoferii iadului : 
Arenele libertății (Str. 11 Iunie — orele 
20,30). Fata în doliu : Central (10.30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.30; 20,30), Ferentari 
(16; 18: 20). Bine ați venit ! — Drumu
rile celui de-al cincilea continent : 
Lumina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,15). Cro
nica unei crime — cinemascop : Fero
viar (completare Sport nr. 2/1085 — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). Ucigașii 
de femei : Union (19; 21). Program pen
tru copii : Doina (orele 10 dimineața). 
Casa Ricordi : Doina (11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15), Modern (10; 12,30; 15; 17,30; 
20), Grădina „Progresul-Parc" (Str. 11 
Iunie — orele 20,45). împărăția oglinzi
lor strîmbe — Punguța cu doi bani : 
Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Ianoșik — cinemascop (ambele serii) : 
Giuleștl (16: 19,30), Flamura (9; 12,30; 
16.15; 20). Mă iubește, nu mă iubește : 
Cultural (completare Sănătate Țakov — 
15,30; 18; 20,30). Fernand cow-boy : în
frățirea între popoare (completare 
Comori de artă românească — 10.30: 
15.45; 18; 20,15), Bucegi (completare 
1 Mai 1965 — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,45; 
la grădină orele 20.15). Volga (comple
tare Comori de artă românească — 
9,45: 12; 14.15; 16,30; 18,45; 21). Pădurea 
spînzuraților — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia, (completare Pionicria nr. 
2/1965 — 9,30; 13; 16,30; 20). Progresul 
(completare Plonieria nr. 2/1965 — 15.30: 
19). Cronica unui bufon : Cosmos (16; 
18; 20) Misterele Parisului — cinema
scop : Grivița (10; iB,15ț 16; 18,15: 20,30). 
Itanka : Flacăra (16; 18,15; 20,30), Gră
dina „Lira" (Calea 13 Septembrie nr. 
198 — orele 20,15). Merii sălbatici : Vitan 
(completare Rapsodie ungară — 16: 18; 
20; la grădină rulează Elena din Troia
— cinemascop — orele 20,15), Pacea
(completare 1 Mal 1965 — 16; 18; 20). 
Regina cîntecelor : Miorița (9,30; 11.45; 
14; 16,15; 18.45; 21). Parisul vesel —
(completare Călătorie imaginară) : 
Munca (14; 16; 18,15; 20,30).

T E l E V I II U N E;
Orele 18,30 — Universitatea tehnică 

la televiziune : Automatizări In siste
mele energetice (II), de ing. Călin Mi- 
hălleanu, director general al energiei 
electrice din Ministerul Minelor șl 
Energiei Electrice. 19,00 — Jurnalul te
leviziunii. 19,20 — Pentru pionieri șl 
școlari : La drum cu... bicicleta. 20,00 — 
Săptămîna. 21,00 — Avanpremieră. 21.05 
— Șah. 21.20 — 30 de minute cu... 
Marcel Anghelescu, artist al poporului. 
21,50 — Muzică distractivă. In înche
iere : buletin de știri, buletin meteo
rologic.

RAID '

ANCHETĂ , PRESA Șl „TELEGARII" POȘTEI
Informarea operativă și multilaterală este o cerință a timpului ; nostru, o coordonată a 

civilizației, de care nu poate fi lipsit nici cel mai îndepărtat cătun. Zilnic pornesc spre citi
tori milioane de exemplare ale cotidienelor cen trale și locale, precum și ale numeroaselor pu
blicații periodice, care răspund nevoii de cunoaștere a oamenilor muncii din cele mai diferite 
sectoare de activitate. Zilnic pornesc... Problema e însă : CUM ȘI CÎND AJUNG ZIARELE LA 
CITITORI ?

Sarcina de a asigura expedierea și difuza rea presei revine Ministerului Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, printr-o rețea special or ganizată. în ultimii ani au fost luate diferite mă
suri care in special în marile orașe au asigurat o mai rapidă desfacere a presei atît la chioșcuri 
cît și la abonați. Dar ele sînt încă destul de timide și nu cuprind întreaga sferă a difuzării. Mulți 
cititori scriu redacției despre imperfecțiunile care mai dăinuie în acest sector, semnalînd so
sirea și difuzarea uneori cu întirzieri inadmisibile a ziarelor.

Ziua se cunoaște 
de dimineață

Principala ,,poartă" prin care 
ziarele centrale pornesc diminea
ța spre punctele mai apropiate 
sau mai îndepărtate ale țării este 
Gara de Nord. Unicul punct prin 
care se poate ajunge la această 
„poartă" este Oficiul de transpor
turi poștale al gării — secția pre
să. Pătrundem într-o încăpere mică 
unde stau — claie peste grămadă
— mii de colete cu ziare ; căru
cioare, electrocare, oameni se a- 
gită și se încurcă reciproc de te 
miri cum o scot la capăt... Primul 
interlocutor, șeful de tură GH. 
STROESCU :

— Cum vă descurcați?...
— Cum vedeți. Spațiul de care 

dispunem este extrem de mic. 
Uneori, între două trenuri — de 
Giurgiu și de Timișoara, de pildă
— trebuie să manipulăm pînă la 
9 006 de colete. Se întîmplă să nu 
reușim să le ducem pe toate la 
vagoane și atunci trenurile pleacă 
fără ele. Și asta pentru simplul 
motiv că electrocarele n-au pe 
unde circula și se așteaptă unele 
pe altele.

— Nu s-ar putea altfel ?
— Ba da. chiar fără mari efor

turi. Aici există o încăpere mai 
spațioasă, pe care am și cerut-o, 
de altfel Dar n-am avut succes.

O altă problemă : C.F.R.-ul nu 
asigură zilnic vagoanele necesare 
transportării presei. Cu alte cu

vinte, C.F.R.-ul creează greutăți 
poștei. Sînt și cazuri cînd presa 
nu pleacă cu vagoanele poștale, ci 
cu cele de bagaje. La acceleratul 
203 de Simeria (în ziua de 19 mai) 
ziarele au fost aruncate în 
vagonul de bagaje, printre mo
tociclete și alte obiecte. Mai 
mult, conductorul a protestat 
că „i se aglomerează vagonul" și 
nicî n-a vrut să semneze de pri
mire pentru 775 de colete. Este 
lesne de înțeles cum ajung 
ziarele la destinație dacă cel care 
răspunde de transportul lor nu gă
sește cu cale să-și asume vreo 
răspundere 1

Nu termina azi, 
că mai e și miine

La orașe, unde poșta dispune de 
mijloace de transport moderne și 
de personal suficient, s-ar părea că 
lucrurile merg bine. Dar și aici 
difuzarea operativă este îngreunată 
de filiera birocratică prin care tre
buie să treacă ziarul pînă ajunge 
la cititor. Unitățile din Capitală, 
care vind publicații, primesc presa 
între orele 5,45—7. Iată, deci, o 
aprovizionare rapidă, a cărei con
secință îmbucurătoare este faptul 
că poți cumpăra ziarul în primele 
ore ale zilei. Nu același lucru se 
poate spune însă și despre ziarele 
pentru abonați. Ele sosesc mult 
mai tîrziu decît cele destinate vîn- 
zării și, de multe ori, stau ore în
tregi la oficiu.

La Iași, presa sosește întră orele 
15—16. S-ar presupune că într-un 
ceas ea străbate drumul de la gară 
la oficii, iar de aici la cititor. A- 
bonamentele se înmînează, în ge
neral pînă seara ; dar nu același 
lucru se întîmplă cu ziarele care 
trebuie vîndute la chioșcuri. Aici, 
mașina care le transportă merge 
cu viteză de melc ; așa se 
face că repartizarea presei la uni
tățile de vînzare durează 4—5 ore. 
Multe din chioșcuri primesc ziarele 
la ora închiderii. Gestionarii, ffte- 
ticuloși cu respectarea programului 
de lucru, pun teancul de publica
ții în raft și le distribuie... a 
doua zi.

Importantă pentru buna desfă
șurare a activității de vînzare a 
presei este și existența unei rețele 
de unități moderne, amplasate în 
locurile cele mai convenabile. în 
Capitală există multe unități co
respunzătoare de difuzare a presei. 
Din păcate, ele sînt prea puține 
față de cerințele existente. Alături 
de ele se găsesc și multe chioșcuri 
vechi, inestetice, dintre care unele 
n-au nici măcar lumină electrică.

Strada Lăpușneanu din Iași e 
una din arterele cele mai circulate 
ale orașului. între Piața Unirii și 
Casa tineretului . nu există însă 
nici o unitate care vinde ziare. 
De ce ?

Răspunde tov. MIRCEA COS- 
TESCU, adjunct al secției de ex
ploatare din Direcția regională 
P.T.T.R. : — N-avem unde ampla
sa chioșcurile.

Simplu. Și „obiectiv". Poate 

l-am fi crezut, de nu ne-ar fi 
căzut privirile peste o golașă gră
dină din preajmă, înviorată doar 
de existența unei gherete unde se 
vînd bilete pentru meciurile de 
fotbal și o tonetă loto-pronosport.

<»

Criterii geografice 
și de... comoditate

Defecțiunile în difuzarea presei 
se reflectă direct în solicitările de 
abonamente pe care le fac cetățe
nii pentru luna următoare. Munci
torii exploatării forestiere din ba
zinul Vaser, Vișeu, făceau lunar 
peste 1 300 de abonamente. De
oarece distribuirea ziarelor la gu
rile de exploatare s-a făcut defec
tuos, abonamentele au scăzut pînă 
la 130.

— Nu există nici o soluție pen
tru a îmbunătăți organizarea dis
tribuirii ziarelor ?

— Ba una ar fi — spune diri
gintele oficiului raional, tov. IOSIF 
COȘOVAN. Cu o derogare, am 
putea plăti un difuzor, ca în me
diul rural. Dar Vaserul cu pădu
rile lui e considerat oraș.

— Cum să fie muntele... oraș ?
— Exploatările forestiere nu 

constituie, din punct de vedere 
geografic, localități. Așa că țin de 
orașul Vișeu.

Soluții pentru buna organizare 
a rețelei de difuzare există. Nu 
există însă grijă pentru găsirea și 
aplicarea lor, lucrurile fiind lăsate 

să meargă „de la sine".
Iată-ne și în celălalt capăt al 

țării, la Tr. Severin. Interlocuto
rul nostru : tov. ȘTEFAN BULU- 
GÂ, șeful Oficiului raional P.T.T.R.

— Pentru oraș spune el, ziare
le sosesc în ziua apariției, pe la 
amiază. în raion le trimitem a 
doua zi.

— Potrivit căror criterii ?
■— Dintre cele mai judicioase. 

Sistemul e avantajos și economic. 
Gîndiți-vă. dacă toate ziarele ar 
sosi la un loc, ar trebui să trimi

tem mașinile să le difuzeze în ra
ion după-amiază. Asta ar însemna 
o cursă specială. Așa, a doua zi 
dimineața le ducem frumușel cu 
cursa normală, care poartă și co
respondența. Deci, dintr-o dată, 
economie la mașină. Și-apoi, fac
torii fiecărui oficiu și-au organizat 
plecările pe teren în funcție de 
sosirea mașinii în localitate.

O organizare mai „perfectă" nici 
că se poate. Stai și te crucești de 
raționamentul acestor oameni, 
care, în loc să-și pună problema 
găsirii celor mai bune soluții pen
tru evitarea întârzierilor în repar
tizarea ziarelor, se gîndesc numai 
cum să le fie mai comod.

Aceste exemple vorbesc de la 
sine despre modul defectuos și în- 
cilcit în care este organizată în 
unele locuri difuzarea presei, des
pre lipsa de preocupare și control 
din partea M.T.Tc. Celor care ar 
invoca cunoscutul argument: „A- 
cestea sînt cazuri izolate", sîntem 
în măsură să le mai furnizăm alte 
zeci de exemple de același fel.

Nedumeriri
la cooperația de consum

La sate, vînzarea ziarelor se 
face prin unitățile cooperației de 
consum. Mai corect spus — ar tre
bui să se facă — fiindcă, în fapt, 
ceea ce se întîmplă acolo cu zia
rele constituie o parodie revoltă
toare a noțiunilor de difuzare și 
de comerț.

Ne aflăm la sediul U.R.C.C. Ol
tenia, în biroul tov. vicepreședinte 
HANIBAL STANESCU :

— Prin cîte cooperative vindeți 
ziare ?

Tov. Hanibal răspunde morocă
nos :

— Nu știu. N-avem asemenea 
evidență Ș-apoi, iritat: Eu să mă 
ocup de „articolul" ăsta ?

— Dacă n-aveți nimic împotri
vă, vă putem informa că după in
strucțiunile în vigoare coordona
rea activității de vînzare a ziare

lor întră în atribuțiile vicepreșe
dintelui U.R.C.C.

— Mă rog...
— După cîte am aflat, presa se 

vinde doar în 92 dintre cele 164 
de cooperative...

— Cine v-a informat ? — se In
dignează dînsul. Să vină merceo
logul 1

Merceologul chemat vine și con
firmă. Vicepreședintele se înfurie 
și începe să dea dispoziții :

— Să se revadă instrucțiunile, să 
se facă analize, să...

Nu dispoziții de acest fel și date 
în asemenea condiții rezolvă insă 
situația; ci cunoașterea, studierea 
aprofundată a realității de pe te
ren. luarea de măsuri eficiente, în 
stare să îndrepte operativ lipsurile.

Pentru a ne clarifica asupra unor 
amănunte privind difuzarea presei 
la sate, am făcut o vizită și tov. 
CONSTANTIN FILOREANU, vice
președinte al Centrocoop.

— Am constatat multe defecțiuni, 
întirzieri inadmisibile în vînzarea 
ziarelor. Cum vi le explicați ?

— într-un singur mod: slaba 
preocupare a cadrelor de condu
cere din uniunile regionale și raio
nale, inexistența unui control e- 
ficace, făcut cu răspundere, și exis
tența unei mentalități înapoiate, 
după care difuzarea ziarelor este o 

Faptele arată că, deși s-au obținut unele rezultate pozitive, 
difuzarea presei, în ansamblu, e încă necorespunzătoare, dru
mul de la expediție la cititor fiind, de multe ori, prea ane
voios.

Este necesar ca M.T.TC. să ia măsuri pe întreaga filieră ar 
difuzării, inCepînd cu organizarea expediției, transportul la 
oficii, agenții și centre, pînă la ultima verigă de care de
pinde primirea Ia timp a ziarului de către cititor. Trebuie 
avută în vedere în special tendința de creștere continuă a 
vinzării directe prin chioșcuri și unități de specialitate, de 
sporire a numărului ds abonamente individuale.

A face ca ziarele să ajungă în timpul cel mai scurt la 
oamenii muncii este o obligație de mare răspundere pentru 
conduceioa Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
pentru toate organele cărora le revin atribuții în această 
privință.

Anchetă întreprinsă de : V. TiMCU, D. MINCULESCU, L CAZIN 
și St. CÎRSTEA

problemă minoră (privită din punct 
de vedere comercial). Conducerea 
CentrOcoop .s-a sesizat de aceăs'- 
situație și preconizează o scrie de 
măsuri.

— Puteți să numiți cîteva din 
ele ?

— în prezent se află sub tipar noi 
instrucțiuni privind vînzarea ziare
lor și revistelor prin cooperativele 
de consum Ele reglementează toa
te diferendele și neclaritățile exis
tente în acest domeniu. Simpla edi
tare a lor nu va aduce însă o 
schimbare radicală în bine. De a - 
ceea, am luat măsura ca, în mo
mentul difuzării acestor instruc
țiuni, ele să fie prelucrate la ni
velul conducerilor uniunilor regio
nale și raionale, să se stabilească 
sarcini și răspunderi precise. De a- 
semenea, periodic, vom institui un 
control riguros, pe toată filiera, a- 
supra felului cum sînt îndeplinite 
sărcifiile. Ne vom ocupa și de sta
bilirea judicioasă a necesarului de 
ziare și reviste pe comune și sate, 
de îmbunătățirea prezentării și vin- 
zării, de pătrunderea lor în unită
țile agricole socialiste.

Aceste măsuri sînt binevenite. 
Mai ales dacă vor fi aplicate cu 
strictețe și continuu dublate de un 
control făcut cu spirit de răspun
dere.
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Veriga
muncii de

î.șt 
de 
pe

— Vă duceți des pe te
ren, cu cele mai felurite 
probleme Cu cine luați 
legătura ? în ce cadru 
duce munca activistul 
partid ? — am întrebat 
tov.

ION SAVIN, 
prim-secretar al Comite
tului raional de partid 

Huși.
— La organizația de 

bază, de bună seamă. Con
siderăm că în deplasările 
noastre pe teren, esenția
lul este să vedem rolul 
mereu mai înalt pe care 
îl are organizația de bază 
în cadru] întregului colec
tiv. Organizația de bază 
este forța dinamică, fer
mentul, ea determină a- 
cea intensă atmosferă de 
lucru, de avînt pentru 
realizarea obiectivelor 
principale. Este normal, 
deci, să ne intereseze în 
primul rînd cum func
ționează această inimă a 
oricărui colectiv de mun
că — organizația comu
niștilor.

— Cînd e vorba de pro
bleme economice în spe
cial, nu faceți contactul 
cu organele administra
tive ?

să 
să
Și

— Desigur. La condu
cerea administrativă, să 
zicem la consiliul de con
ducere al cooperativei a- 
gricole de producție, gă
sești situațiile economice, 
cifrele cele mai noi, pla
nurile, ce te ajută 
iei pulsul activității, 
auzi unde bate bine 
unde nu și de ce. Am 
însă motive să cred că 
unii dintre activiștii raio
nului nostru — și poate 
nu numai de la noi — își 
petrec mai multă vreme 
decît ar trebui la 
nele administrative ___
la organizațiile de bază. 
Cred că nu e bine, 
vistul de partid 
controlor tehnic.

orga- 
decît

Acti- 
nu este

— Vreți să vă explicați? 
Poate folosiți un exemplu 
în demonstrarea ideii.

— Da. Mă gîndesc la 
comuna Berezeni, unde 
lucrează tovarășul Ale
xandru Harnagea, un in
structor de altfel cu mul
tă experiență. Am fost a- 
colo de curînd și am con
statat, la organizațiile de 
bază din cooperativa a- 
gricolă de producție, une
le tendințe de formalism 
în organizarea adunărilor 
generale. Acestea aveau 
loc la termenele stabilite, 
se prezentau rapoarte, se 
adoptau hotărîri, dar nu 
se dezbăteau problemele 
esențiale ale vieții coope
rativei, iar Ia discuții 
luau parte mereu cam a- 
ceeași oameni. Era nor
mal ca lucrul acesta să 
fie sesizat de instructor 
— și nu numai sesizat. 
Dar, instructorul își însu
șise el însuși un stil de 
muncă administrativ, în
cepuse să acționeze mai 
ales prin consiliul de con
ducere al cooperativei. 
Intr-un fel. el desfășura 
munca politică nu prin 
organizația de partid, ci 
pe deasupra ei. Uitase că 
rostul instructorului este
să stimuleze creșterea ro-

Activistul de partid... îl întîlnești 
pretutindeni, acolo unde clocotul 
muncii și al vieții, al activității cu
rente și al gîndirii în perspectivă 
este mai puternic. Acolo unde se

formarea din vreme a cadrelor, 
unde cercetarea științifică este mai 
avîntată sau unde se prășește la ră
dăcina recoltei viitoare. Cu modes
tie și pasiune el își aduce contri- 
buția la ritmurile dezvoltării noas
tre socialiste, poartă în masele cele 
mai largi cuvîntul partidului, insu- 
ilîndu-le, și prin exemplul personal, 
dinamism și entuziasm în opera de 
construcție socialistă. Acesta este 
însuși conținutul, scopul principal 
al vieții sale. Nu ține seama de 
greutăți, pentru el ziua de muncă 
are, în multe cazuri, douăzeci și 
patru de ore. Muncește printre oa
meni, cu oameni, pentru oameni. Și 
mare este pentru activistul de 
partid satisfacția datoriei împlinite. 
In tot ceea ce se făurește se află 
încorporată și munca lui plină de 
abnegație.

Pentru a cunoaște, la fața locului, 
unele aspecte din munca grea, dar 
frumoasă, bărbătească, a activiști
lor, am străbătut două raioane din 
regiunea lași
am stat de vorbă și am întovărășit

Hîrlău și Huși —

în munca de teren mai mulți acti- 
viști de partid.

lulul și influentei organi
zației de partid, a comu
niștilor în viața coiecti- 
vului, în rezolvarea sar
cinilor fundamentale ale 
locului de muncă. în fapt, 
era vorba de o substitui
re ; el preluase munca a- 
gronomului de la consiliul 
agricol raional. Ajungi, 
în mod logic, la o ase
menea concluzie.

— Am fost și noi în cî
teva comune. In două din
tre ele, secretarii organi
zațiilor de bază ne arătau 
că instructorii raionali 
s-au deprins să lucreze 
aproape exclusiv prin 
consiliile cooperativelor a- 
gricole de producție. Pă
rerea acestora din urmă 
era că nu are importanță 
prin cine lucrezi, că prin
cipalul este să meargă 
treaba.

— Un asemenea punct 
de vedere nu este propriu 
muncii de partid. Noi îl 
combatem cu strășnicie. 
Fără un contact direct cu 
organizația de bază, cu 
comuniștii, cu oamenii 
„din masă", munca acti
vistului de partid rămîne 
la suprafață.

— Care sînt, după pă
rerea dumneavoastră, cri
teriile principale de apre
ciere a muncii activistu
lui ?

— Răspunsul se înțele
ge de la sine. Toată lu
mea știe că munca de 
partid este apreciată după 
rezultate, 
obținute 
politicii 
realizarea 
producție și după progre
sele în dezvoltarea con
științei socialiste a oame
nilor.

după succesele 
în înfăptuirea 
partidului, în 

sarcinilor de

— Fără îndoială că așa 
este. Aceste criterii sînt 
unanim acceptate, dar pe 
alocuri, în practică, se 
mai dau uitării de către 
unii activiști.

— Este rîndul meu să 
vă întreb : cunoașteți un 
asemenea caz ?

— Da. E adevărat însă 
că nu din acest raion. în- 
tr-una din comunele ra
ionului Hîrlău era în 
toamnă instructor tovară
șul Vasile Tănase. Oame
nii, inclusiv secretarii co
mitetului raional, spu
neau : „Bun activist. 
Combativ, operativ, cu
noaște problemele". To
tuși, cooperativei agricole 
de producție din comună 
i-au rămas pe cîmp. nere
coltate, importante canti
tăți de sfeclă, porumb și 
cartofi. Și în vremea asta, 
instructorul se ocupa de 
problemele vieții de par
tid în cadrul sfatului 
popular comunal și al 
școlii.

— Așadar, neglija pro
blema de partid cea mai 
arzătoare în momentul 
acela. Aș putea cita, în 
schimb, un exemplu po
zitiv. Este vorba de to
varășul Ion Poiană, in
structor în comuna Rîn- 
ceni.

înalță un combinat și se impune UNDE TRECE

ACTIVISTUL

DE PARTID
• Un om între oameni • Ce lași în urmă ? • Mai 
bine mai puțin dar... mai bine • Munca politică 
și stilul administrativ • Despre criterii și despre 
eficacitate

■3,

— Experiența acestui 
tovarăș ar putea interesa 
șt alte organizații de 
bază. Vorbiți-ne despre 
ea.

— Cooperativa agricolă 
de producție din comuna 
Rînceni avea rezultate 
slabe, cu mult sub posi
bilități. Comitetul raional 
de partid a luat hotărîrea 
să trimită acolo pe to
varășul Ion Poiană, un 
instructor încercat, cu ex
periență. A venit în co
mună încă înainte de a se 
fi întocmit planul de pro
ducție al unității agricole 
respective. Nu voi ex
pune, în mod cronologic, 
acțiunile pe care le-a în
treprins. Subliniez însă că 
s-a orientat de la bun 
început spre problema e- 
sențială, și-a concentrat 
atenția spre întărirea ce
lor șapte organizații de 
bază din cooperativa a- 
gricolă. Birourile au fost 
îndrumate să primească 
noi candidați și membri 
de partid din rîndurile 
celor mai harnici coope
ratori, astfel încît în toate 
brigăzile de cîmp să exis
te organizații de partid 
puternice. întărirea nume
rică a avut loc odată cu 
întărirea muncii politico- 
educative pentru ridicarea 
nivelului de conștiință și 
creșterea combativității 
comuniștilor. A fost îm
bunătățită îndrumarea bi
rourilor organizațiilor de 
bază.

în 
de

— Șl cum s-a răsfrînt 
aceasta în activitatea or
ganizației și mai ales 
munca cooperativei 
producție ?

a-— Obișnuiți, pînă 
tunci, să dezbată ches
tiuni mărunte, membrii 
de partid au ridicat din- 
tr-odată, calitativ, tema
tica adunărilor generale. 
Organizația a fost che
mată să dezbată rolul co-

se întîmplâ
cu însemnările

carnet ?

tovară-

un în-
Poate

— Oare activistul este 
numai îndrumător, numai 
„omul care dă sfaturi" ?, 
l-am întrebat pe 
șui Savin.

— Nu-i numai 
drumător, firește, 
că ar fi bine să vă uitați 
în carnetul activistului. 
Să vedeți cît e de mare 
bogăția de probleme, de 
idei, diversitatea preocu
părilor lor. Ei învață pe 
alții, dar în același timp 
învață și ei de la oameni. 
Și se perfecționează cu 
sîrguință ca oameni și ca 
activiști de partid.

— Am întîlnit un ase
menea instructor. Este to
varășul Vasile Ciocan. 
Ne-au stîrnit interesul în
semnările pe care și Ie 
face el zilnic. Intre altele, 
scria pe o filă din carnet: 
„Dumitru Busuioc, vice* 

muniștilor în 
exemplară a 
tr-o adunare 
comitetului 
președintele 
tat un 
stilul de muncă 
siliului de conducere. 
Cotitura a început, și a- 
cesta este lucrul cel mai 
important, de Ia organi
zația de bază. S-a acțio- 
nat cu forme și metode 
proprii muncii de partid ; 
din cînd în cînd instruc
torul a fost chemat la ra
ion, să ne informeze cum 
decurg lucrurile, ce re
zultate dau măsurile lua
te. Alteori, ne-am dus noi 
în cooperativă să contro
lăm munca organizației 
de partid și să dăm o 
mină de ajutor.

organizarea 
muncii. Tn- 
generală a 

de
a

referat

partid, 
prezen- 
privind 
al con-

— Desigur, această îm
bunătățire a muncii de 
partid a avut efecte pozi
tive asupra întregii acti
vități a cooperativei agri
cole de producție.

— Evident, dar acesta 
este un proces complex, 
care trece și prin ridica
rea conștiinței, prin dez
voltarea spiritului de răs
pundere și combativității 
comuniștilor. în cazul la 
care mă refer, creșterea 
influenței, a rolului orga
nizației de partid în viața 
cooperativei, sporirea for
ței ei de mobilizare s-au 
reflectat, între altele, în 
faptul că această coopera
tivă agricolă a devenit 
fruntașă în campania de 
însămînțări de anul aces
ta și în muncile de între
ținere a culturilor.

Tn munca unui activist, 
în deplasările lui pe teren 
— conchide primul secre
tar — cea mai mare în
semnătate o are ce lasă el 
In urma lui, ce probleme 

depind de aceasta.

rezolvă. Prestigiul, in-
fluența și rolul său in
munca noastră de partid

preș. coop, agric., munceș
te slab. Nu știu ce-i cu el. 
Am stat de vorbă. Nu 
pare să pună la inimă. 
N-am reușit să-l con
ving ? Notă proastă pen
tru mine".

— E un activist bun, cu 
dragoste de oameni. 
Sînt mulți ca el. Dar eu, 
cînd vorbeam de carnetul 
de însemnări al activistu
lui, mă refeream și la alt
ceva : ce face el cu în
semnările din carnet, cu 
observațiile ? Le rezolvă, 
le duce pînă la capăt ? Ce 
concluzii trage din ele 
pentru munca lui ? Fieca
re activist trebuie să a- 
jungă acolo încît, pe baza 
observațiilor și constatări
lor făcute pe teren, să a- 
jute comitetul raional 
să-și lărgească orizontul 
cunoașterii problemelor 

ridicate de viață, să orien
teze mai bine munca și 
dezbaterile din ședințele 
biroului și ale comitetului 
raional. Aceasta înseamnă 
puterea de a discerne 
însemnătatea lucrurilor 
constatate, de a te ridica 
de la particular la ge- 
neral.

— După felul cum vor
biți, s-ar părea că vă și 
gîndiți la cineva anume.

— E drept, să vă poves
tesc o întîmplare de la 
Duda. în comună se petre
cuse ceva care a dat de 
gîndit instructorului. Cîți- 
va țărani cooperatori 
care aspirau la o muncă 
mai ușoară și se loviseră 
de atitudinea principială 
a președintelui au făcut 
vîlvă în jurul unor pre
tinse slăbiciuni personale 
ale acestuia : că și-ar fa
voriza rudele, că ar ne
dreptăți pe alții etc. Ne- 
fiind îndeajuns de căliți, 
doi tineri de curînd pri
miți în rîndurile membri
lor de partid s-au făcut 
exponenții acestor nemul
țumiri. Mai mult. înțele- 
gînd anapoda dreptul de 
control al organizației de 
partid, cei doi „înfipți" au 
început să tragă la răs
pundere în mod anarhic 
pe contabil și pe alți mem
bri din consiliul de con
ducere. „Sîntem membri 
de partid, nouă să ne dați 
socoteală".

Era necesar să se lămu
rească două probleme im
portante : întîi, situația 
președintelui și în al doi
lea rînd modul cum în
țelegem dreptul de control 
asupra consiliului de con
ducere al cooperativei, 
drept care nu revine unuia 
sau altuia dintre membrii 
de partid, exercitat la li
berul arbitru ai fiecăruia, 
ci organizației de partid

Care este aria dv.
de preocupări ?

Activistul de partid este 
un om cu preocupări largi 
și multiple. Desigur, în 
primul rînd îl interesează 
producția, problemele e- 
conomîce, dar nu exclu
siv. El privește viața co
munei, a satului coopera- 
tivizat, în întreaga ei 
complexitate.

Cînd nu găsesc înțele
gere șl sprijin la autori
tățile locale, oamenii se 
adresează activistului de 
partid. Ei au căpătat cer
titudinea prin propria ex
periență de ani și ani de 
zile că reprezentanții or
ganelor de partid îi as
cultă, îi înțeleg, îi ajută 
din toată inima. Desigur, 
cu cît merge mai 
munca organelor 
nistrative, cu atît 
mai puțini cei care au de 
sesizat neajunsuri și a- 
ceastă constatare stă și 
la baza muncii de partid. 
Dar pe de altă parte, în 
yiajă apar multe ches- r

bine 
admi- 

sînt

ce-1 realizează efectiv 
prin biroul ei. Toate lu
crurile acestea au fost 
bine lămurite în aduna
rea generală care a avut 
loc.

Ieșise la iveală însă, cu 
acest prilej, că cei doi ti
neri, neavînd încă pregă
tirea politică necesară, 
începuseră să creadă că a 
fi membru de partid în
seamnă a avea în primul 
rînd mai multe avantaje, 
și nu în primul rînd mai 
multe obligații decît alții.

— Instructorului i-a a- 
tras atenția această latu
ră a problemei ?

— Da. Tnțelegînd în
semnătatea chestiunii, 
ne-a informat prompt. Pe 
baza sesizării lui și a alto
ra, am pus în discuția bi
roului comitetului raional 
de partid — și apoi în 
centrul primului instruc
taj cu activul — mijloa
cele de intensificare a 
muncii politico-educatiVe 
în rîndurile candidaților 
și a noilor membri de 
partid. Revin la ceea ce 
spuneam mai înainte : pe 
teren, activistul face ob
servații valoroase, dar ele 
nu trebuie să rămînă în 
carnetul lui. Toate acestea 
sînt probleme de viață și 
ele trebuie judecate și in
terpretate așa cum se cu
vine. Este o știință și o 
artă să știi să tragi con
cluzii din sumedenia de 
cazuri particulare, pe care 
le oferă viața. Trebuie să 
ne însușim această știintă 
și această artă. Cu ochii 
mereu deschiși spre tot 
ceea ce este nou și înain
tat, acționînd cu perseve
rență pentru răspîndirea 
experienței pozitive, pen
tru combaterea neajun
surilor — acesta este tipul 
înaintat de activist de 
partid.

tiuni personale ale oame
nilor, deseori foarte im
portante, dar destul de în- 
cîlciie.

Am întrebat 
instructori de 
raionul Huși : 
problemelor 
care în mod firesc se află 

pe cîțiva 
partid din 

în afara 
economice,

I
i

în centrul preocupărilor 
muncii de partid, ce alte 
chestiuni v-au reținut a- 
tenția tn ultima vreme?

DUMITRU DICU :

Tnfrumusețarea comunei, 
de pildă. Răducăneni 
devenit, mai ales în 
măvara aceasta, un 
vărat orășel. Era o 
dorință cetățenească 
care am sprijinit-o.
ajutat sfatul popular, 
ganizațiile de bază, să-i 
acorde atenția cuvenită și 
să o rezolve cu energie și 
cu mult suflet.

a 
pri- 
ade- 

vie 
pe 

Am 
or-

ȘERBAN CHEȘCHEBEC s

La Duda a venit la mine 
un grup de țărani coope
ratori, în frunte cu cîțiva 
deputați comunali. Pre
ședintele cooperativei, 
mi-au spus ei, își vede 
atribuțiile cam îngust. Fi
rește, recolta e întotdea
una pe primul plan, dar 
se mai pot realiza și alte 
lucruri în cooperativă da
că forțele sînt repartizate 
gospodărește. Oamenii 
mi-au spus că podul de 
peste rîu, dintre Cotuna 
și Duda, este stricat. Cu 
cîteva atelaje ar putea fi 
reparat în cîteva zile. Am 
vorbit cu președintele 
cooperativei agricole de 
producție. S-a uitat lung 
la mine. Parcă-și făcea 
reproșuri că nu s-a gîn
dit singur. Ce să-i faci, 
i-am spus, dacă nu apleci 
urechea la nevoile oame
nilor? Și podul a fost re
parat.

Iată un alt caz. De la 
regiune se anunțase tele
fonic că au crescut apele 
Prutului. Mihai Pîrvan, in
structor pentru comuna 
Lunca Banului, a fost 
mis degrabă la fața 
cuiul. împreună cu 
cretarul comitetului 
partid, cu președintele 
cooperativei agricole de 
producție și cu secretarul 
sfatului popular au pornit 
de-a lungul albiei țiului 
pentru a verifica slăbiciu
nile digului. Cîțiva oa
meni, trimiși din casă în 
casă, au anunțat gospo
darii să fie pregătiți.

A doua zi rîul s-a um
flat. Fuseseră însă luate 
măsurile de prevedere.

tri- 
lo- 
se- 
de

Activfetul de partid pe teren... După ce stai de vorbă cu mulți
și-i cunoști Ia lucru îți dai seama că ceea ce le este caracteristic este
spiritul partinic, prezența permanentă în miezul vieții, cunoașterea
temeinică a realităților, priceperea de a discerne esențialul, de a sesiza
noul, capacitatea de a orienta organizațiile de partid spre problemele
esențiale. Perfecționarea continuă a stilului de muncă, instruirea te
meinică a activiștilor, schimbul de experiență între aceștia constituie
o necesitate permanentă. De aceasta depinde în măsură hotărîtoare
eficiența muncii de partid

Pagină realizată de Ștefan ZIDARIȚA
Manole CORCACI

In dreptul comunei unde 
au fortaf apele, se aflau 
grădina, stlna șl o bună 
parte dintre culturile de 
cîmp ale cooperativei. Un 
om trecea călare pe străzi 
și anunța : „Grăbiți-vă la 
mașini, tovarăși. Munca 
la dig este în toi*. Cele 
patru camioane ale coo
perativei erau într-un 
continuu du-te-vino. Cînd 
săreau din mașini, 
menii îl vedeau pe 
structorul de partid
crînd cu lopata, cu pele
rina de ploaie pe umeri. 
Ii puteai ghici prezenta 
după animația din jurul 
său, după voia bună care 
cuprinsese oamenii însu
flețiți de exemplul perso- 
nal al 
ploua, ploua într- 
I-am auzit vorbind 
pre el:

— Nu-i de la noi, 
mîncat din grădina 
măcar o roșie. Și

oa- 
ln- 
lu-

activistului. Și
r •-una...

1 des-

n-rf 
asta 
uite

Operativitate, dar
nu superficialitate

l
Ca șl în raionul Huși, 

secretarii raionului de 
partid Hîrlău discută în 
ședințe de birou consta
tările făcute cu ocazia 
deplasărilor pe teren. Se 
Informează reciproc, trag 
concluzii pentru acțiunile 
ce trebuie întreprinse. 
Este o practică proprie 
stilului bun în munca de 
partid.

— Stilul de muncă re
flectă operativitatea acti
viștilor. spune tovarășul

DUMITRU GORNICIOIU. 
secretar al Comitetului 
raional

al 
de partid Hîrlău.

da vorbă cu el 
diferite aspecte 

stilului muncii de

de

Stînd 
despre 
ale 
partid l-am întrebat si 
despre problemele 
care s-a ocupat în ulti
ma deplasare pe teren, 
în comuna Focuri a re
zolvat problema secreta
rului organizației de bază 
din brigada a 8-a de 
cîmp, care era în același 
timp și șef de brigadă; în 
comuna Gropnița a aju
tat la constituirea orga
nizației de bază la coope
rativa de consum ; a In
struit comitetul de partid 
de la cooperativa agrico
lă de producție din Fo- 
răști, care 
niza bine 
nerale de 
mănești a 
aceeași temă, un schimb 
de experiență între secre
tarii organizațiilor de 
bază...

Probleme variate, in
teresante, dar nu cumva 
prea „operativ* rezolva
te ? Punînd această 
trebare, într-o discuție 
terioară la Comitetul 
gional de partid Iași, 
varășii ne-au arătat 
au sesizat, nu o dată, la 
unii activiști ai Comitetu
lui raional de partid Hîr
lău manifestări de super
ficialitate, trecerea cam 
în grabă pe deasupra 
problemelor și au indicat 
măsuri pentru îmbunătă
țirea stilului 

Dar să ne 
convorbirea 
Hîrlău. I-am 
locutorului nostru că tre- 
cînd pe la cooperativa 
agricolă de producție din 
Frumușica, am aflat că 
într-o adunare generală 
de partid urma să se dez
bată : stadiul desfășură
rii campaniei de pri
măvară. analiza secto
rului zootehnic, pregăti- 

nu prea orga- 
adunările ge- 
partid : la Ro- 
organlzat, pe

în- 
ul- 
re- 
to- 
că

de muncă, 
întoarcem la 
începută la 
arătat tnter-

cum muncește, cum se 
frămîntă 1 Ce om de 
inimă 1

— Am fost o dată la ei 
cu un necaz — poveste» 
Ștefan Cărare. Zice : bine, 
omule, de ce n-ai venit 
pînă acum ? Iar eu: Știam 
că aveți mjjlte pe cap, 
ce să mai pun și eu colac 
pește pupăză ? Dar el s-a 
zbătut, s-a interesat și 
m-a scăpat de necaz.

— Cum să nu-1 prețu- 
iești pe instructorul nos
tru 
nea Neagu Postu. pre
ședintele cooperativei a- 
gricole de producție. ÎK 
cunosc de multă vreme. 
Parcă ar fi un om din co
mună, 
odată seara tîrziu. 
la ce m-am 
mai facem noi în coope
rativa agricolă", zice el. 
Și nu numai că ne arată, 
dar și pune umărul. Pri- 
viți-1 cum muncește.

de partid — spu-

Mă cheamă cîte 
„Uite 

gîndit să

rea campaniei de recol
tare ți treieri?. Putea fi 
vorba de o ședință efica
ce, de o analiză temeini
că a problemelor ? Șt pe 
aici trecuse un secretar 
al comitetului raional. De 
altfel, chiar comitetul ra
ional de partid își propu
sese să analizeze într-o 
ședință : desfășurarea în- 
vățămîntuluî de partid, 
a învățămîntulu! politic 
U.T.M. și a cursurilor a- 
grozootehnice...

I-am împărtășit tovară
șului Gornicioiu îndoiala 
noastră cu privire la 
ciența unul asemenea 
de muncă.

efi- 
stil

s-a— Intr-adevăr, ni 
atras atenția că uneori 
cam expediem probleme
le, a conchis autocritic 
secretarul comitetului ra
ional.

analizat 
curînd stilul de mus
ai Comitetului raional

Comitetul regional de 
partid Iași a 
de 
că 
de partid Hîrlău. Referin- 
du-se la unele din conclu
ziile desprinse cu acest 
prilej, tovarășul

TEODOR BERECHELEA, 
Instructor al Comitetului 
regional de partid pentru 
raionul Hîrlău, spunea :

— Dar există și rever
sul medaliei. De multe 
ori cînd se duc pe teren, 
unii activiști ai comitetu
lui raional se Interesează 
de o singură problemă : 
îndeobște campania agri
colă și nu-i mai intere
sează nimic altceva. Or, 
există permanent proble
me importante care tre- 
buie urmărite : întărirea 
organizațiilor de partid, 
munca politică de masă, 
controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor și multe, multe 
altele. Stilul de muncă 
pe felii, pe campanii, nu 
dă nici el rezultate bune.

— Cum se explică aces
te deficiențe în stilul de 
muncă al organului ra
ional ? — l-am întrebat 
pe tovarășul Berechelea.

— Mulți dintre membrii 
biroului sînt noi. Nu pu
tem trece cu vederea greu
tățile începutului. Sîn
tem însă convinși că, pe 
măsură ce timpul va tre
ce, tovarășii vor căpăta 
și ei experiența necesară. 
Tocmai de aceea noi, ac
tiviștii de la comitetul re
gional de partid, dăm o 
mai mare atenție raionu
lui Hîrlău.
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VIAȚA CULTURALĂ

CERINȚELE OMOGENIZĂRII 
MIȘCĂRII TEATRALE ROMÂNEȘTI

Un aspect major al peisa
jului teatral românesc îl 
constituie astâzi — de alt- 
iel de nimeni contestat — 
teatrul din regiuni. înainte 
de a vorbi despre cîteva 
caracteristici ale sale, 
mi-aș permite să sugerez 
criticii dramatice să-și a- 
leagă ca subiect munca 
entuziastă și izbînzile tea
trului românesc din regiuni 
în cei 20 de ani de revo
luție culturală din patria 
noastră. Cifrele, faptele, ca
litatea unor spectacole, bi
ruințele personale ale unor 
artiști, regizori, pictori sce
nografi, soluțiile tehnice in
genioase, numeroasele tur
nee avînd de înfruntat de
seori dificultățile deplasă
rii prin locuri îndepărtate 
ale țării, relațiile emoțio
nante cu oamenii muncii 
din fabrici sau de la sate, 
sprijinirea mișcării artisti
ce amatoare, creșterea 
impresionantă a gustu
lui și a exigenței ar
tistice a spectatorului de 
la sate și din fabrici, iată 
o parte numai din comple
xitatea contribuției pe care 
teatrul din regiuni o adu
ce mișcării teatrale româ
nești și care ar merita cu 
prisosință să fie larg cu
noscută. Tocmai pentru 
aceasta găsesc necesar 
să ridic cîteva probleme.

Intîi: contribuția la cultu
ralizarea maselor adusă de 
teatrele din regiuni în mod 
continuu prin deplasările 
extrem de numeroase la 
sate impune de urgență un 
ajutor adecvat. Mă refer, de 
pildă, la numărul de ca
dre artistice și tehnice co
respunzător sarcinilor mă
rite pe care le au teatrele 
din provincie. Există stu
dii. Dar hotărîrile forurilor 
noastre de specialitate în- 
tîrzie... Mă refer de ase
menea la reglementarea 
Șuvoiului anarhic al tur
neelor ce au loc în pre
zent pe tot cuprinsul ță
rii. OSTA este depășită de 
problemă deoarece este 
și regulator și infractor. 
I-aș propune să cercete
ze lista turneelor care au 
vizitat orașele principale, 
distanța dintre ele și ge
nul spectacolelor prezen
tate. Ar afla interesante 
lucruri.

Doi : teatrele din provin
cie, împotriva unor condiții 
de inegalitate față de su
rorile lor din Capitală, și-au 
refuzat rabatul la calitate 
și continuă s-o facă și s-o 
dovedească spre mindria 
breslei și artei teatrale ro
mânești. Dăr teatrele din 
provincie au unul sau doi 
regizori și tot atîția sceno
grafi, în cazurile fericite 
cîțiva actori de prim rang 
dintr-un total de două pînă 
la trei ori mai redus ca ori
care teatru bucureștean, în 
timp ce sarcinile artistice 
sînt cu mult crescute. Alt 
nivel deci al mijloacelor ar
tistice principale de care 
dispune provincia.

Teatrele din provincie nu 
se bucură de atenția criti
cii dramatice în măsura în

care sînt onorate cele bu- 
cureștene. Cînd — e drept 
arareori — se fac studii 
despre o problemă de tea
tru, se dau exemplele care 
se cunosc șl provincia lip
sește mereu, cu toate cele 
36 de teatre care o împîn- 
zesc și cu toți cei peste 
16 000 000 de oameni căro
ra li se adresează. De bună 
seamă alte satisfacții — 
mai scăzute — pentru ar
tiștii din provincie.

Nu cere rabat la calitate 
provincia, dar o cred în
dreptățită să se întrebe 
despre o anume gravitate 
a inegalității repartiției ca
drelor artistice din țara 
noastră. Viața trepidantă a 
teatrului din provincie îl 
obligă să gîndească viu, 
rapid și curajos. Cred că 
multe lucruri s-ar putea fa
ce în entuziasta provincie

de Gheorghe LEAHU 
directorul Teatrului de stat 

din Timișoara

tiți: ajutorarea, rezolvarea) 
condițiilor fundamentale de 
funcționare a fiecărui tea
tru, dornic să răspundă e- 
xigențelor anilor noștri de 
viață ? Nu-i greu, dar e 
urgent, să ne punem între
bări cam ca acestea: care 
sînt cadrele de bază ale 
teatrului X ? Dar condițiile 
tehnice de care dispune ? 
Ce rol are de îndeplinit în 
geografia culturală a țării 
respectivul teatru? Unde 
se găsesc cadre exceden
tare în țara noastră ? Ob
servăm cum doctorii, ingi
nerii, profesorii se duc a- 
colo unde este nevoie, în 
timp ce în teatru acest lu

de perfecționare profesio
nală e mai legat de calitate, 
de marca specifică a artei 
decît administrativele soco
teli ale normelor cantitative 
împărțite comic pe roluri 
principale, secundare, de 
mare sau mică întindere).

Se impune, de asemenea, 
organizarea schimbului de 
experiență între instituțiile 
artistice, făcut serios și pre
văzut în planul teatrelor și 
al Consiliului teatrelor. Adi
că, ceea ce am mai spus și 
în alte ocazii, să nu fie un 
schimb de trenuri și de 
spectacole, ci de experiență 
artistică. Spectacolele să 
fie vizionate de colectivul 
unde te duci, să se discu
te colegial și profesional, 
să se asiste la repetiții, să 
se schimbe gînduri și nu 
numai plan de spectatori. 
In schimbul de experiență

PROVINCIE NU ÎNSEAMNĂ 
PROVINCIALISM

dacă mijloacele, forțele de 
care dispune n-ar fi de 
multe ori sub nivelul nece
sităților. Bucureștiul teatral 
este supraîncărcat și con
tinuă totuși, setes, să facă 
apel la cadrele provinciei, 
ceea ce dacă unora li se 
pare a fi de-a dreptul o 
necuviință, mie îmi apare 
ca o gravă ignorare a rea
lității. Poate că prezența în 
București a cadrelor artis
tice valoroase și neîntre
buințate, ori a celor valo
roase și supraîntrebuințate 
la radio, televiziune, film, 
cu toate și cu toții supra- 
comentați în eternitatea re
lativă a coloanelor presei 
centrale, constituie o ches
tiune a întregului teatru ro
mânesc și nu numai a Ca
pitalei. Poate ar trebui să 
se trimită o parte din sti- 
mulenții activi (premii, fil
mări, plecări în străinăta
te) spre provincie. Orice 
om aleargă într-acolo 
unde poate face teatru 
mai bun, în condiții 
de artă și de viață mai 
avantajoase. De aceea eu 
nu am a opune Bucureștiul 
— provinciei sau vice-ver- 
sa. Ridic doar chestiunea 
inegalității de condiții ale 
acestei întreceri care de 
altfel, ca în toată lumea, 
este firesc să se ducă între 
teatre și teatre. E pasionant 
să te întreci cu teatrul to
varășului Beligan sau al 
tovarășului Ciulei. E pa
sionant pentru orice oraș al 
țării să se înfrunte la mo
dul nobil cu un colectiv al 
Capitalei sau cu un altul 
de frunte de pe cuprinsul 
țării, dar stimați colegi, 
mai multă echitate. Am a- 
juns să planificăm în tea
tre totul. Ba chiar și ce nu 
s-ar cuveni (norma canti
tativă a întrebuințării ac
torilor, de exemplu), dar pe 
cînd totuși planificarea (ci-

cru pare imposibil. Oare 
așa ar trebui să fie ?

Trei : unele norme ale 
vieții interne a teatrelor — 
se știe — au rămas în mul
te privințe în urma cerințe
lor dezvoltării, dar continuă 
să fie în vigoare, în lipsa 
altora noi. Acest lucru stin
gherește teatrul, dar aș în
drăzni să afirm că iarăși 
prioritatea necazurilor revi
ne provinciei, celui mai ne
căjit, deoarece aici, în pro
vincie, sînt de reglementat 
(ăsta e și rostul unei nor
me) cele mai multe lu
cruri. De exemplu : pro
blema vitală a anga
jărilor, a desfacerilor de 
contract, transferuri și 
detașări, este mult mai 
acută în provincie ca în 
Capitală. De asemenea, sis
temul activității financiare, 
premiale, de salarizare, lu
cruri specifice turneelor, a- 
ceste activități teatrale în 
continuă mișcare, raportul 
dintre venituri și cheltuieli, 
sistemul de achiziționare a 
materialelor. Și de aici mă
ria sa fondul nescriptic, 
piatră unghiulară a filozo
fiei economiei teatrale, cor
pul de ansamblu cu proble
mele figurației, raportul 
teatre-cinematografie, ra
port încă instabil și în fa
voarea celei din urmă pe 
motiv că o zi de filmare 
costă cit un teatru și că 
deci...

Patru : documentarea de 
specialitate se impune a fi 
directă și promptă. Accesul 
la revistele de specialitate 
e o necesitate. Studiile pro
fesionale continui și obliga
torii în fiecare teatru pe 
baza unei programe anali
tice ar trebui să facă par
te din viața normală a ori
cărui teatru (acest lucru 
l-aș recomanda cu căldură 
în locul normelor cantitati
ve obligatorii. Parcă studiul

să fie prevăzut și schimbul 
organizat de cadre artistice 
(să ieșim din „piața liberu
lui schimb").

Gîndiți-vă cît de vitală e 
problema documentării, a 
studiului profesional și a 
schimburilor de experiență 
artistică, pentru teatre din 
regiuni lipsite de accesul 
rapid la marile biblioteci 
ale Capitalei, lipsite de 
prezența unor numeroase 
cadre calificate de care ar 
avea nevoie precum și de 
timpul de care dispune Ca
pitala.

A.T.M.-ul (Asociația oa
menilor din instituțiile tea
trale și muzicale) n-are nici 
o activitate în provincie. Ea 
a reușit (spre lauda ei) să 
aibă legături internaționale 
(am fost și eu beneficiarul 
unei călătorii în Republica 
Populară Ungară), dar acti
vitatea în numele căreia de 
fapt a fost creată asociația 
lipsește cu desăvîrșire. E 
bine 1 Nu e bine. Artiștii 
plastici, compozitorii, scrii
torii, arhitecții au puterni
ce organizații de breaslă, 
noi nu. A.T.M.-ul trebuie să 
purceadă, după modesta 
mea părere, să-și organize
ze grabnic filialele regio
nale, să aibă activitate re
publicană cu program și 
comitet votat în conferințe 
naționale. Despre restau
rantul A.T.M.-ului din Bucu
rești s-a dus faima în toată 
țara. Ceva asemănător de 
faimos pe planul activității 
profesionale nu s-ar putea 
organiza ? Eu cred că da.

Actorii teatrelor din pro
vincie (poate și unii din 
București) care din dife
rite motive nu au sau nu 
și-au terminat studiile de 
specialitate, ar dori mult 
să le poată completa la un 
mod care să nu le stinghe
rească obligațiile profesio
nale și care dimpotrivă, să-i

ajute să-și îndeplinească 
mai bine aceste obligații 
printr-un plus de cultură, 
de știință teatrală, de ca
lificare profesională. Nu 
mai vorbesc de așa-zișii 
tehnicieni de teatru. In a- 
cest sector este o clasică 
lîncezeală. Nici un fel de 
calificare nu există în afa
ra metodei din tată-n fiu. 
Or, sînt multe teatre care 
născîndu-se „repede" n-au 
mai apucat să aibă ase
menea „tați". Unele cursuri 
ținute cu mulți ani în urmă 
au adus o contribuție ex
trem de modestă, aș putea 
spune neglijabilă. Ministe
rul Invățămîntului ar putea 
lua în studiu și găsi so
luții acestor probleme. Cred, 
de asemenea, că teatrele 
din București și cele cu 
tradiție mai veche sau a- 
celea care printr-o împre
jurare fericită sînt dotate 
cu tehnicieni valoroși au 
datoria să se deplaseze la 
celelalte teatre și să le a- 
jute. Eu fac un astfel de 
apel pentru ajutorarea tea
trului timișorean în secto
rul electrica și mașiniști de 
scenă.

Turneele teatrale ar tre
bui organizate mai bine 
prin crearea unor agenții 
în toate orașele (fie și de 
tip OSTA) care să func
ționeze însă coordonat și 
cu o responsabilitate în 
dublu sens: spre cantita
te — în sens de varieta
te — și cu multă pondere 
și exigență marcată pen
tru calitate. Aceste agenții 
ar trebui să învețe arta pu
blicității care înseamnă in
formație și educație. Cetă
țeanul trebuie ajutat să a- 
leagă, să-și dezvolte o e- 
ducație artistică multilate
rală, discernămîntul. La te
levizor poți sta în papuci 
și închide butonul cînd 
vrei, pe terenul de fotbal 
poți fluiera și scoate că
mașa. Avantajele acestea 
lipsesc în teatru, e drept. 
Dar el oferă altele, iar o 
publicitate bună poate a- 
juta în această direcție.

In spațiul ce-mi stă la 
îndemînă n-am să mă apuc 
a înșira toate lucrurile care 
așteaptă să fie rezolvate 
spre mai binele teatrului 
românesc de provincie. Am 
voit doar să sugerez și să 
îndemn la înțelegerea ne
cesității de a se micșora 
întirzierea hotărîrilor foru
rilor noastre de specialita
te. Asta pe de o parte. Nu 
intenționez să opun provin
cia Capitalei, dar nu vreau 
ca elementele de opoziție 
dintre ele să se adînceas- 
că în defavoarea mișcării 
teatrale românești unice, 
măreață în realizările și 
perspectivele ei. Provincia 
dorește cu ardoare să se 
poată integra cu un plus 
de rezgltate mișcării de 
teatru diîi patria noastră.

Recenta întîlnire între 
conducătorii de partid și 
de stat și oamenii de cul
tură și artă, atît de stimu
lativă pentru noi toți, a 
constituit un îndemn pre
țios pentru prezentarea în 
coloanele „Scînteii" a aces
tui punct de vedere.
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„Trebuie scrisă 
«COMEDIA UMANĂ»
a acestei epoci'

De vorbă cu ANDRE MAUROIS

Andrd Maurois, unul din cei patru
zeci de „nemuritori" al Acade
miei Franceze, scriitorul ale că
rui cărți au cunoscut un mare 
succes (din ultima sa carte, „Pro- 
meteu sau viața lui Balzac", zece 
mii de exemplare au fost vîndute 
înainte de apariție), se comportă cu 
cel din jur într-un mod care face să 
dispară orice sfială. Cel optzeci de 
ani, dacă și-au pus într-o oarecare 
măsură pecetea asupra omului cu 
mersul domol, puțin adus de spate, 
cu tîmplele ninse, cu privirile obo
site, i-au lăsat neatinsă energia spi
rituală. M-am prezentat lui Andră 
Maurois la Cannes.

IAm solicitat opinia marelui 
scriitor în legătură cu aspec
tele actuale ale romanului :

— După părerea mea — a spus 
Andre Maurois — romanul răs
punde unei nevoi a naturii ome
nești. Și aceasta din mai multe 
pricini. Una din ele este faptul că 
oamenii doresc să le povestești o 
întîmplare, deoarece uneori viața 
lor este săracă în întîmplări ex
traordinare. Și cred că aceasta a 
fost o necesitate permanentă a o- 
mului. Astfel s-au născut lliada șt 
Odiseea. Oare in secolul nostru a- 
ceastă nevoie nu este satisfăcută 
de cinematograf șt de televiziune? 
După părerea mea, nu. Cinemato
graful răspunde numai în parte 
acestei necesități a omului. Nicio
dată cinematograful nu va putea 
realiza ceea ce realizează un mare 
roman: o analiză psihologică com
pletă, adincă, nuanțată. „Război și 
pace" pe ecran nu va fi niciodată 
romanul lui Tolstoi, ci o interpre
tare a acestei capodopere.

I Conversația a abordat pro
blema „noului roman" și a 
roihanului clasic.

— Romanul clasic va dura. Ne 
aflăm într-un moment în care 
ideea „noului roman", care deran
jează ordinea normală a realității 
prin juxtapunerea întîmplătoare a 
unor imagini disparate, tși află a- 
depți. Sînt unii care poate află o 
plăcere în dificultățile de lectură, 
în descifrarea acestor imagini, dar 
cred că „noul roman" nu este des
tinat maselor ci cîtorva inițiați. 
Rostul artei — după părerea mea 
— este să pună ordine în realitate. 
Dar se întîmplă ca în istoria cul
turii să survină anume momente 
de dezechilibru. Pentru că erta se
colelor XVII și XVIII a f<ș*t prea

clasică, s-a născut reacția contrară 
și au fost creatori care au căutat 
elementele mai puțin armonioase. 
Dar aceasta nu va dura. Personal 
sînt sceptic. Poate „noul roman" 
va da o capodoperă. Pînă acum nu 
am văzut-o.

Esențială este, cred, ideea fun
damentală a lui Balzac și anume : 
un tablou al tuturor claselor so
ciale dintr-un anume moment is
toric. Această tentativă trebuie 
refăcută deoarece transformările 
prin care a trecut societatea fran
ceză după 1939 (și societatea dum
neavoastră de asemenea) sînt tot 
atît de interesante ca și cele re
flectate în romanele lui Balzac. 
„Comedia umană" a acestei epoci 
trebuie scrisă de acum încolo. 
Personal am încercat prin biogra
fiile publicate în anii din urmă să 
realizez o frescă a societății în 
epoca romantismului.

Era firesc să cunoaștem pă
rerile lui Andre Maurois pri
vitoare la relațiile dintre bio
grafie și biografia literară.

— Intre biografia propriu-zisă 
și biografia literară nu există o 
deosebire profundă. Cred mai de
grabă în deosebirea dintre o bună 
biografie și una rea. Pe cînd în 
cea dintîi faptele se desfășoară așa 
cum s-au desfășurat în viață, în 
cea de-a doua faptele se petrec 
ca într-o lecție de istorie. Or, 
biografia adevărată trebuie să 
facă să trăiască un om. Biograful 
are datoria să surprindă această 
mișcare continuă ; cum lumea în
conjurătoare trăiește o dată cu e- 
roul și el se formează datorită ei. 
Cînd eroul biografiei este un scrii
tor, trebuie să ținem seamă de 
faptul că evenimentele esențiale 
ale vieții acestuift sînt operele lui. 
De aici necesitatea imperioasă de 
a le explica; pentru ce le-a scris? 
ce trăsături din caracterul său au 
dat impuls creării unei anume o- 
pere ? ce oameni pe care i-a cu
noscut și ce fapte i-au servit la 
construirea unei anume lucrări li
terare ? Pentru că opera scriitoru
lui este legată de viața sa. 
Am urmărit acest principiu în ul
tima biografie, pe care am publi- 
cat-o, cea dedicată lui Balzac. Am 
căutat să identific care sînt ele
mentele de viață de la care a pOr-

Dumitru GHIAȚA „Casa unde s-a născut George Enescu"

nit pentru zidirea giganticei sale 
opere.

Biograful n-are dreptul să ima
gineze — continuă Andre MauroiA 
El trebuie să se servească de ceea 
ce îi furnizează documentele. Aș 
spune că el este artistul care pune 
în ordine elementele biografiei și 
ale operei, le află legăturile și de
terminările lor reciproce. Și încă 
un fapt esențial: biograful trebuie 
să fie apt să înțeleagă procesul de 
elaborare al operei literare. Deși 
niciodată nu am avut ambiția să 
rivalizez cu Balzac, faptul că am 
scris romane de observație socială 
mi-a ușurat înțelegerea muncii lui 
de creație.

Pornind de la observația că 
în ultimele sale biografii (Cei 
trei Dumas, Victor Hugo), An- 
dre Maurois încorporează scri
sorile, documentele în r- rul 
acțiunii, am cerut cîteva pre
cizări în legătură cu această 
nouă modalitate a lucrărilor 
sale și cu metoda sa de lu
cru :

— Intr-o biografie documentele . 
trebuie să se ivească din nara
țiune. Pentru a conferi lucrărilor 
mele o temelie științifică solidă, 
încep prin a citi tot ce s-a scris 
despre viața și opera autorului 
de care mă ocup și printr-o nouă 
lectură a operelor fundamentale, 
oricît de familiare mi-ar fi. In ca
zul ultimei cărți am studiat toate 
publicațiile grupului de studii 
balzaciene, comunicările recente 
de documente privind viața și 
opera scriitorului. Și aceasta 
pentru că o biografie trebuie să 
încorporeze toate noile descope
riri pe tărîmul respectiv. In 
același timp, am cercetat arhive 
și colecții de scrisori, aflînd lu
cruri pînă acum inedite, pentru că 
o biografie nu este numai o sinte
ză a datelor cunoscute, ci caută să 
aducă elemente și date noi. Para
lel am revăzut casele unde a trăit 
Balzac, locurile pe care le descrie 
în operele sale. E o operație difi
cilă, deoarece un geniu ca Balzac 
poate face foarte mult cu extrem 
de puțin. Ceea ce în mod obișnuit 
scapă ochiului nostru pentru el 
era punctul de pornire al unei o- 
pere literare.

— Care sînt proiectele dum
neavoastră de viitor ?

— La cei optzeci de ani ai mei 
nu vreau să mai întreprind 
lucrări prea lungi. Intenționez să 
completez volumul „De la Proust 
la Camus" cu încă unul: „De la 
Gide la Sartre". Apoi am în pro
iect cîteva nuvele în care voi re
lua unele personaje din romanele 
mele, văzute după treizeci de ani.

— Ați vorbit despre nuve
lă. Revistele franceze au sem
nalat, cu prilejul apariției re
centului volum de nuvele al 
lui Marcel Arland, vitalitatea 
unui gen care, în literatura 
franceză, părea întrucîtva de
pășit.

— Niciodată nu putem spune că 
un gen literar este sfîrșît. Nici nu
vela, nici poemul epic chiar. Totul 
depinde de ceea ce scriem. Vitali
tatea unui gen se judecă în func
ție de calitatea scrierilor pe care 
ie produce.

Trecuse aproape o oră. I-am mul
țumit celebrului scriitor care, în în
cheiere, ne-a comunicat intenția sa de 
a vizita România atunci cînd starea 
sănătății l-o va permite.

Valeriu RÎPEANU

M

Pentru cine sînt zămis
lite basmele populare ? 
Ascultate atent de către 
copii ele se adresează, 
nu mai puțin, fondului 
de ingenuitate pe care-1 
păstrează conștiința o- 
mului matur. Nu există 
scriitori pentru copii ci 
numai autori care au 
știut să adreseze și 
celor mici semnalele 
luminoase ale artei li
terare. Cu atît mai 
puțin am putea ac
cepta rabatul de calita
te în povestirile care-și 
propun să descifreze 
tainele adolescenței, 
vîrsta unor bătălii hotă- 
rîtoare pe calea cunoaș
terii.

In scrierile despre 
anii formării conștiinței, 
conținutul educativ ca
pătă în chip firesc o 
maximă importanță. Pro
blema cristalizării ca
racterelor este aici ex
trem de delicată și pre
tinde o nuanțare atentă. 
Sarcina de a dezvălui 
problematica acestui a- 
notimp primăvăratic al 
vieții se însoțește cu ce
rința unei analize psiho
logice de o mare bogă
ție.

Au apărut în ultimii 
ani o serie de cărți in
teresante și vii care ur
măresc problemele de 
conștiință ale unor eroi 
situați în primii sau în 
ultimii ani ai adolescen
ței. Alături de romane 
ale despărțirii de copi
lărie stau cărți care 
ating limita de sus a 
trecerii către maturitate

Legătura strînsă din
tre educația curajului și 
cultivarea patriotismului

socialist capătă aspecte 
edificatoare în romanul 
„Coiful de aur’ de Al. 
Șahighian. Grupul de 
pionieri condus de te
merarul Nicolae reali
zează, în peisajul miri
fic al Deltei, acțiuni în
drăznețe care, plecînd 
de la joaca obișnuită, 
se transformă sub in
fluența indirectă a edu
catorilor în adevărate 
acte de eroism. Princi
piile etice însușite în 
familie sau la școală 
operează intens și în 
clipele de recreație. 
„Brigada" celor opt 
elevi cutezători rezolvă 
în cîteva rinduri pro
bleme de conștiință di
ficile, pe măsură ce 
înțeleg însemnătatea 
reală a fiecărui act 
săvîrșit. Renunțînd la 
căutarea fantezistă a 
unei comori imaginare 
(dar nu și la fantezie), 
eroii cărții se ridică la 
treapta superioară a în
fruntării dușmanilor reali 
ai întregii colectivități. 
In această ciocnire cu 
vrăjmașii socialismului, 
cei opt fii de pescari 
obțin o imagine mai 
clară a noțiunilor de 
cinste și adevăr. In 
același timp, autorul ro
manului a evidențiat 
contrastul dintre gestul 
curajos cerut cu necesi
tate de interesele ob
ștești și aventura gra
tuită, stearpă, zămislită 
de orgoliul mărunt.

Intr-un alt roman care 
înregistrează faza pără
sirii copilăriei („Cei de 
la Crisanta" de Gica 
Iuteș) este puternic sub
liniată relația dintre

formarea comunistă a 
adolescentului și modul 
de comportare a oame
nilor maturi ce-1 în
conjoară. Mihălucă, per
sonajul principal al căr
ții, urmărește, cu ochii 
larg deschiși, pe de o 
parte atitudinea unui 
muncitor integru ca Ne- 
culai Tomeca, pe de 
altă parte setea de în-

prețul apăsător al 
„omulețului portocaliu" 
pentru comoditatea ires
ponsabilă a elevilor le
neși, rîsetele batjocori
toare ale grănicerilor 
„continentului colorat" 
subliniază caracterul a- 
nacronic al parazitismu
lui în orînduirea noastră.

O creștere reală a in
teresului pentru psiholo-

parte a acțiunii să do
mine însă tehnica unui 
prospect deghizat de o- 
rientare profesională. 
Parada „meseriilor", de
sigur utilă într-un alt 
context, duce aci la a- 
bandonarea promisiuni
lor literare din primele 
capitole ale romanului.

Ca orice roman, și 
cele despre tineret nu

la încercare calitatea 
celor dintîi prietenii. O 
probă de foc o consti
tuie — desigur — abor
darea tărîmului dragos
tei, unde un întreg bagaj 
de trăsături morale sînt 
supuse unei deosebite 
verificări. In ultimele 
cărți apărute nu lipsesc 
acordurile lirice ale iu
birii. In romanul „Seri
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avuțire a mătușii Olim
pia și procesul treptat 
de dezumanizare a a- 
cesteia. înțelegerea lo
cului decisiv pe care-1 
ocupă munca în noul 
conținut al conceptului 
de onoare joacă un rol 
determinant în maturi
zarea lui Mihălucă Breb.

Dragostea pentru mun
că, văzută ca o condiție 
fundamentală a atingerii 
supremelor bucurii se 
află și în centrul poves
tirii parabolice „Conti
nentul colorat" de Sonia 
Larian. Cu mijloacele a- 
legoriei poetice, autoa
rea descrie distanța mo
rală care-i desparte pe 
cei ce muncesc cinstit 
de sclavii leneviei. Dis-

gia eroului nevîrstnic 
poate fi observată în 
multe dintre lucrările a- 
părute în ultima vreme. 
Una dintre problemele 
serioase care stau în a- 
tenția autorilor este a- 
ceea a alegerii drumu
lui în viață. Descoperi
rea vocației urmează să 
se întemeieze pe o co
respunzătoare aproiun- 
dare a caracterelor, în 
relațiile lor autentice și 
complexe cu lumea. A- 
bordînd această temă, 
povestirea „Noi, cei din 
a Xl-a", de Alexandru 
Sen, realizează la înce
put într-o mai mare mă
sură o asemenea anali
ză sufletească, pentru 
ca In cea de-a doua

pot pleca decît de la 
conflictele reale ale vie
ții și nu de la structura 
unei lecții-model căreia 
1 se aplică din exterior 
personaje și confruntări 
de poziții. In romanul 
„Omul din parc" de 
George Nestor, de pil
dă, conflictul se dizolvă 
înainte de a se dezvol
ta, iar personajele pozi
tive nu capătă relief su
fletesc.

Cărțile despre anii ti
neri urmăresc desfășura
rea dramatică a prime
lor examene de viață. 
Un asemenea examen 
redutabil este acela al 
raporturilor care se sta
bilesc între individ și 
colectivitate, altul pune

albastre" de Costache 
Anton sînt surprinse tră
sături delicate ale pri
melor emoții sentimenta
le, iar în „întoarcerea 
focului" de Leonida 
Neamțu, unele notații 
marginale acțiunii sem
nalează prezența iubirii 
tinerești. De aici însă 
și pînă la romanul pri
melor iubiri, în care dis
cuția etică de un înalt 
nivel să se întîlnească 
firesc cu poezia pasiuni
lor, mai este de străbă
tut un drum.

La lectura unora din
tre cărțile în discuție ne 
apar unele inadverten
țe In tratarea pe plan li
terar, a personajelor de 
adulți față de ero'i ne-

vîrstnici. Urmele unor 
prejudecăți didacticiste 
continuă să opereze 
aci. Mai ales educatorii 
(părinți, profesori, in
structori de pionieri), 
sînt introduși adesea în 
acțiune într-un mod 
simplist, care duce la o 
nivelare a caracterelor. 
Galeria profesorilor din 
romanul „O lume întrea
gă" de Radu Tudoran, 
cei mai mulți dintre 
dascălii eroilor lui Al. 
Sen „din a XI-a" execută 
variații minime pe tema 
pedagogului eminent, 
fără a aduce în sub
stanța cărților prezențe 
veridice. In același 
timp situații delicate, 
cum este aceea creată 
de neînțelegerile între 
părinți, sînt rezolvate u- 
neori pripit, trecînd pes
te nuanțe și peste reale
le complicații pe care 
le creează viața („Seri 
albastre" de Costache 
Anton).

Cum este și firesc, 
literatura noastră pen
tru copii și tineret acor
dă un loc important 
fanteziei în descrierea 
realității. In socialism 
visul realizează mereu 
legătura cu un viitor 
descifrabil. Radu Tudo
ran alcătuiește în cartea 
sa „O lume întreagă", 
cu deplină naturalețe, 
un itinerar fantastic. Io
nică eroul acestui ro
man de aventuri, își în
scrie însă reveriile în 
cadrul ferm al istoriei, 
parcurgînd epocile suc
cesive ca și tărîmul 
basmelor cu un neabă
tut simț al responsabili
tății umane Visul nu va 
servi așadar ca mijloc

de evadare din circui
tul terestru și nici r«r 
centură de izolare ina. 
viduală. Radu Tudoran 
în cartea amintită, ca și 
Leonida Neamțu în po
vestirea „întoarcerea fo
cului", pleacă de la 
descoperirea unei co
municări cu visul, pro
prie tineretului nostru, 
prin abordarea temera
ră a necunoscutului, pe 
baza unei încrederi ne
strămutate în capacita
tea omului de a cunoaș
te și stăpînl lumea. Lu
ciditatea extremă se a- 
liază astfel cu imagina
ția, care devine un co
rolar al cunoștințelor a- 
cumulate prin învăță
tură.

Bineînțeles, ar fi de 
dorit să întîlnim mai a- 
desea contribuția fante
ziei nu numai în zonele 
de vis și anticipație, ci 
și în transfigurarea pli
nă de sensuri artistica 
a realităților prezente. 
Din păcate, chiar într-o 
carte cu frumoase pa
saje imaginative, cum 
este „O lume întreagă" 
de R Tudoran, secven
țele vieții cotidiene apar 
mai plate

Mesajul educativ al 
operelor literare despre > 
copii și tineret este con« 
diționat de veridicitatea 
înfruntărilor dintre nou 
și vechi, de înălțimea 
gîndirii și de tălmăci
rea artistică a unor pro
bleme morale de prim 
ordin, care capătă ast
fel puterea de a influ
ența asupra conștiinței 
noilor generații de cetă
țeni ai patriei noastie,

V. MINDRA
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Pe o stincă neagră...
culmea Pleșul, printre ripe 

verzui, udată la poale de apele 
Ozanei, stau yi acum de strajă 
ziduri cenușii, rămășițe ale Ce
tății Neamțului. Construcția, de 
formă dreptunghiulară, a fost du
rată din piatră albă, verde și ro
șiatică, cu ziduri înalte de două
zeci de metri și groase de trei, 
întărite la colțuri cu turnuri. Ea 
datează din timpul domniei lui 
Petru I Mușat (1374—1391). Des
pre acest fapt ne vorbesc prin
tre altele, documentele și piesele 
aflate la muzeul din incinta ce
tății. Se găsesc aici și vîrfuri de 
săgeți, de lănci, ghiulele de pia
tră și fier, mînerul săbiei lui Ște
fan cel Mare (sabia se află la 
Muzeul Eskiserai din Istanbul).

Vechiul castel de pe stînca 
neagră din versurile lui Bolinti- 
neanu a devenit șantier. Zidurile 
au fr-zt îmbrăcate în schele, iar 
un funicular neobosit transportă 
din vale materiale de construcție. 
Se lucrează la consolidarea și 
restaurarea monumentului. Avînd 
în vedere importanța istorică, 
precum și afluența de turiști din 
țară și străinătate, direcția mo
numentelor istorice urmărește să 
redea Cetății Neamțului vechiul 
ei aspect.

Proiectul prevede și o serie de 
amenajări speciale pentru turiști: 
drumuri de acces, alei, balustra
de, o terasă cu vedere spre Va
lea Ozanei. întregul monument 
va fi iluminat electric. Un prim 
obiectiv pentru turiști, o platfor
mă cu restaurant la capul dru
mului de sosire, a și fost dat în 
folosință. Celelalte lucrări sînt 
prevăzute să fie terminate în 
anul viitor.

Gheorghe BALTA

Metalul 
în intimitate

Oțelul n-ar putea fi elaborat 
fără aportul laboranților. Aceștia 
pătrund prin diverse metode în 
intimitatea metalului, determină 
componența săi și dau indicații 
oțelarilor pentru a-i corecta încă 
în cuptoare calitatea.

în noul laborator al combinatu
lui de la Hunedoara se fac zilnic 
peste 5 500 de analize. Se exami
nează calitatea materiilor prime, 
se fac determinări metalografice 
și lucrări de stabilire a caracte
risticilor fizico-mecanice ale oțe
lurilor și laminatelor, marca
rea fontei și a oțelurilor. Cu 
spectrograful de mare dispersie, 
montat recent, se determină precis 
și rapid elementele care se găsesc 
în oțeluri în cantități mici — cu
pru, bor, molibden, niobiu, titan, 
vanadiu. Cu un alt aparat de 
mare eficiență și sensibilitate, în 
numai 80 de secunde se determi
nă 8 elemente ale topiturii și se 
transmite rezultatul prin telex, 
direct în cabina cuptoarelor. La
boratorul mai dispune de 4 pola- 
rografe pentru analiza principale
lor elemente de aliere în oțeluri, 
de o secție de fotometrie și spec- 
trometrie, de un microscop elec
tronic și de numeroase alte apara
te pentru analiza conținutului de 
gaze în oțeluri, a compoziției zgu
rilor minereului aglomerat, a 
combustibilului și lubrifianților, 
a apelor reziduale, a materialelor 
refractare etc. Se va dezvolta și 
secția de încercări fizico-mecanice 
pentru examinarea calității diferi
telor oțeluri destinate construcției 
de mașini.

Construirea și dotarea noului 
laborator de analize care execută 
de pe acum un mare volum de lu
crări fac parte dintr-un larg pro
gram de ridicare a nivelului teh
nic al producției și a calității me
talului la Hunedoara.

Laurențiu VISKI

Pe malul sting 
al Mureșului

Peste o mie de apartamente cu 
o suprafață locuibilă de aproape 
32 000 mp. urmează să fie cons
truite în acest an în orașul Tg. 
Mureș. Noilor cartiere 7 Noiem
brie, Gheorghe Doja, Mihai Vitea- 
zu și altele, ridicate în ultimii ani, 
li se adaugă încă unul, la margi
nea orașului, pe malul sting al 
Mureșului. Mai bine de jumătate 
din numărul total al apartamen
telor ce se construiesc în oraș sînt 
aici în lucru. Printre construcțiile 
de proporții obișnuite —• 3-4 etaje 
— se înalță și cîteva blocuri-turn. 
Unul din aceste blocuri urmează 
să fie dat în folosință zilele a- 
cestea. La un altul, în curs de fi
nisare, s-a aplicat noua metodă de 
glisare a pereților portanți și a 
planșeelor. Se execută finisaje la 
alte blocuri de locuințe din car
tierele Mureșeni și Nicolae Băl- 
cescu.

Lorand DEÂKY

PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL ILIE VERDEȚ
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.M.S.U.

La 3 iunie a. c., tovarășul Ilie 
Verdeț, secretar al C.C. al P.M.R., 
a primit delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, condusă de Kozâri Jozsef, 
șef ad-interim al Secției pentru 
construcții și trarisporturi a C.C. 
al P.M.S.U.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, a fost de 
față tovarășul Simion Constantin, 
șef de secție la C.C. al P.M.R.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII „DEZVOLTAREA 
R. D. GERMANE IN PERIOADA 1945-1965“

Sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, joi la amiază s-a 
deschis în sala Casei de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală expoziția de 
fotografii „Dezvoltarea Republicii 
Democrate Germane în perioada 
1945—1965“, pusă la dispoziție de 
Asociația pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea din R. D. Ger
mană.

La deschidere au participat 
Constanța Crăciun, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., Pompiliu Macovei, ad

INFORMAȚII
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Constanța 
Crăciun, a primit joi pe ministrul 
culturii din R. D. Germană, Hans 
Bentzien, care se află într-o vizită 
în țara noastră. Au fost de față 
membri ai Biroului Executiv al 
C.S.C.A. și reprezentanți ai am
basadei R. D. Germane la Bucu
rești.

★
Secretarul general al Departa

mentului Cultelor, Dumitru Do- 
garu, a oferit joi un dejun ofi
cial în cinstea arhiepiscopului de 
Canterbury, dr. Michael Ramsey, 
primat al întregii Anglii și mi
tropolit. Au luat parte persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe înaltul 
oaspete. Au participat Justinian, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, mitropoliți și episcopi, 
membri ai Consiliului național bi
sericesc, rectori ai institutelor teo
logice universitare și alte persoane 
oficiale. Au luat parte șefi ai cul
telor din R. P. Română. Au fost 
prezenți L. Ch. Glass, ambasadorul 
Marii Britanii în R. P. Română, și 
membri ai ambasadei. Secretarul 
general Dumitru Dogaru și arhi
episcopul de Canterbury au rostit 
cuvîntări.

în dimineața aceleiași zile, ar
hiepiscopul de Canterbury, Dr. Mi
chael Ramsey, a ținut o conferință 
la Institutul teologic ortodox din 
București și a avut o convorbire cu 
profesorii institutului. Oaspeții au 
vizitat atelierele de obiecte biseri
cești, tipografia Institutului biblic 
al Patriarhiei române, iar după- 
amiază biserica parohială Sf. Elef- 
terie din Capitală, unde au asistat la 
vecernie. Seara, în Palatul patriar
hal a avut loc o gală de filme des
pre țara noastră și din viața Bi
sericii ortodoxe.

★
Joi după-amiază, I. K. Jegalin, 

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, a înmînat, la sediul am
basadei, din însărcinarea Prezidiu
lui Asociației științifice medicale 
de neurologie și psihiatrie din 
R.S.F.S. Rusă, Diploma de membru 
de onoare al acestei asociații aca
demicianului Arthur Kreindler, di
rectorul Institutului de neurologie 
al Academiei R. P. Române, pentru 
activitatea sa științifică. Au parti
cipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Sănătății și Prevederilor Sociale, ai 
Academiei R. P. Române, cercetă
tori.

De la .Navrom"
Direcția navigației civile „Navrom* 

anunță că temporar, incepind cu data 
de 3 iunie, autovehiculele care circulă 
pe șoseaua București—Constanța pot 
trece Dunărea cu bacul In zona Hîr- 
șova—Giurgenl.

fotbal Pregătiri pentru Lisabona
Firească, mult așteptată, victoria 

fotbaliștilor români asupra reprezen
tativei Cehoslovaciei continuă să 
fie comentată pe larg de iubitorii de 
sport. Se remarcă cu satisfacție că 
echipa noastră a practicat într-ade- 
văr un fotbal de bun nivel, timp de 
70 de minute fiind net superioară 
partenerei de joc, mai ales prin ar
doarea, prin puterea de luptă mani
festate de cei 11 internaționali fo- 
mâni.

Acum, fotbaliștii noștri se află în 
fata unui nou și sever exâmen. După 
cum se știe, la 13 iunie urmează ca, 
la Lisabona, să aibă loc meciul Ro- 
mânia-Portugalia. Acest joc este aș
teptat cu un deosebit interes de iu
bitorii fotbalului din cele două țări, 
datorită, pe de O parte, mizei meciu
lui — calificarea în turneul final al 
„mondialelor" — care preocupă în 
aceeași măsură ambele formații, iar, 
pe de altă parte, pentru că este vor
ba de prima confruntare dintre re
prezentativele celor două țări.

Tn legătură cu desfășurarea me
ciului de duminica trecută și cu pre

Seara a fost oferită o masă to
vărășească în cinstea delegației, 
în aceeași zi, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, Jozsef Vince, 
a oferit un cocteil. Au participat 
tovarășii Simion Constantin, șef de 
secție la C.C. al P.M.R., Dumitru 
Lazăr, șef adjunct de secție la C.C. 
al P.M.R., Ion Iozefide, secretar al 
Comitetului orășenesc de partid al 
Capitalei, activiști de partid.

junct al ministrului afacerilor ex
terne, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au fost de față Hans Bentzien, 
ministrul culturii din R. D. Ger
mană, care se află în țara noastră, 
membri ai ambasadei R. D. Ger
mane, precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit cuvîntări O. Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

Asistența a vizitat apoi expozi
ția.

(Agerpres)

O delegație de ziariști din Italia, 
alcătuită din Francesco Gazzano și 
Marcello Gilmozzi de la „Avanti“ 
și „11 Popplo“, a făcut o vizită de 
documentare în țara noastră. Vi
zita a avut loc în cadrul schim
bului oficial de delegații de zia
riști dintre R. P. Română și Italia. 
Oaspeții au vizitat întreprinderi 
industriale și unități agricole din 
regiunile Ploiești, Brașov, Bacău, 
Galați, Dobrogea și Argeș. Ei au 
fost primiți la diferite instituții 
centrale și la Ministerul Afaceri
lor Externe.

★
Grupul de specialiști al Comi

tetului pentru locuințe, construc
ții și urbanism al Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa a 
asistat joi la o expunere a arhi
tectului șef al Capitalei, Horia 
Maieu, care a prezentat principa
lele realizări în dezvoltarea și 
sistematizarea orașului, precum și 
planul de perspectivă. în conti
nuare, oaspeții au vizitat cartiere 
de locuințe și unități de deservire 
a populației.

★
Joi a avut loc în Capitală o 

seară culturală austriacă, organi
zată de I.R.R.C.S. Au luat parte 
reprezentanți ai I.R.R.C.S., Minis
terului Afacerilor Externe, oameni 
de artă și cultură, un numeros 
public. Au fost de față reprezen
tanți ai ambasadei Austriei la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în R. P. 
Română. Despre viața muzicală 
vieneză a vorbit dirijorul Paul 
Popescu. A urmat un recital mu
zical.

★
Joi seara a sosit în Capitală un 

grup de specialiști de la Asociația 
elvețiană pentru industrializarea 
lemnului. Oaspeții vor face o ex
cursie de studii în țara noastră, 
timp în care vor vizita fabrica de 
cherestea de rășinoase și cea de 
cherestea de fag din cadrul Com
binatului de industrializare a lem
nului de la Pitești, unități etalon, 
fabricile de cherestea de la Tg. Jiu, 
Băbeni, Brezoi și alte unități de a- 
cest fel, precum și obiective turis
tice din țara noastră.

(Agerpres)

Rezultatele tragerii 
excepționale Loto 
cu cîștiguri în autoturisme

Extragerea I (6 din 90 Bilete de 40 
lei) Flat 1100 F. 88 82 17 31 67 16 ; Ex
tragerea a U-a (5 din 90 Bilete de 20 
lei) Flat 1100 D. 61 46 65 33 34 ; Extra
gerea a IlI-a (4 din 90 Bilete de 8 lei) 
Wartburg-Standard 32 69 46 48 ; Extra
gerea a IV-a (3 din 90 Bilete de 2 lei) 
Trabant-Combi 23 14 87. Fond de pre
mii : 2.283.067 Iei.

gătirile ce le face echipa română 
pentru partida de la Lisabona, re
dactorul nostru Ion Dumitriu a avut 
o convorbire cu antrenorul princi
pal al reprezentativei, ILIE OANĂ.

— Ce concluzii ați tras dv. 
și ceilalți specialiști ai F.R.F. 
în privința comportării echipei 
în meciul cu Cehoslovacia ?

— Am discutat în plenul specia
liștilor federației atît programul 
de pregătire pentru meciul cu 
Cehoslovacia, cît și comportarea 
jucătorilor în timpul partidei res
pective. Considerăm că există mo
tive să se aprecieze ca fructuoasă 
munca depusă de jucători în tot a- 
cest timp. Planul de pregătire, indi
cațiile tactice au avut, firește, la 
bază un studiu al condițiilor de joc, 
cunoașterea punctelor forte și slabe 
ale fotbalului cehoslovac. Toți ju
cătorii au luptat cu o energie deo
sebită, au dominat în cea mai mare 
parte a timpului și — lucru firesc, 
decurgînd din aceasta — au obținut 
o victorie prețioasă și de prestigiu.

Sîntem însă conștient! că anumi

CUM PREGĂTIT!
CONSTRUCTORII PENTRU
MARILE SARCINI
DE Wl Șl DE MilNE ?

(Urmare din pag. I-a)

GHEORGHE PASCA, muncitor: 
„Lecțiile predate la cursul de cali
ficare nu ne oferă suficiente cu
noștințe pentru a ne însuși temeinic 
meseria. Pentru muncitori ar fi de 
un real folos dacă maiștrii sau lec
torii ar veni mai des la punctele de 
lucru și ne-ar ajuta în executarea 
practică a unor operații. Bine ar fi 
și dacă s-ar organiza schimburi de 
experiență cu alte șantiere, de
plasări pentru documentare. S-ar 
putea organiza discuții pe marginea 
unor cărți tehnice. De ce oare co
mitetul sindicatului al grupului 1 și 
al trustului nu-și propun asemenea 
obiective în locul unor acțiuni for
male î"

POMPILIU CALIN, tehnician: 
„Ar trebui ca cursurile să ofere cu
noștințele de care au nevoie mun
citorii, iar nu lecții generale pen
tru toate șantierele. Cit folos pre
zintă cele 4—6 ore de la cursul de 
zidari „despre cărămizi", cele 6 ore 
programate la cursul de dulgheri 
pentru „Împrejmuiri*, sau lecția: 
„Rolul zidarului in dezvoltarea con
strucțiilor în R.P.R." ? în schimb, 
pentru metodele moderne de execu
ție au fost afectate doar 2 ore. Este 
evident că, dacă se vor menține a- 
semenea tematici, nu vom putea 
progresa în domeniul calificării 
muncitorilor.

CORNEL VASIAN, normator șef 
la șantierul Lupeni: „Noi am privit 
tematica cursurilor de calificare ca 
pe un ghid, alegînd problemele care 
interesează pe muncitori. Acestea 
au fost îmbunătățite în lumina ce
rințelor pe care le ridică aplicarea 
metodei de execuție cu cofraje 
glisante, folosirea unor materiale 
noi. Constructorii ar vrea să-și în
sușească mai repede această metodă. 
Noi abia acum am trecut la aplica
rea ei. Părerea mea este că normati
vele privind proiectarea, executarea 
și folosirea cofrajelor glisante, difu
zate de C.S.C.A.S. în iunie 1963, nu 
mai corespund stadiului actual al 
execuției. Ele ar trebui puse la 
punct și, la o nouă reeditare, ar fi 
bine să fie însoțite de texte pri
vind experiența unor colective de 
constructori care aplică această 
metodă de mai mulți ani. Util 
ar fi ca trustul să trimită in 
mijlocul muncitorilor noștri un 
inginer sau un maistru de pe 
alte șantiere unde se aplică cu 
bune rezultate această metodă. Nu 
este lipsită de temei nici propune
rea — pe care noi am mai făcut-o, 
dar zadarnic — ca, periodic, spe
cialiști din C.S.C.A.S., ÎNCERC sau 
institutele de proiectări să vină pe 
șantiere și să informeze constructo
rii despre tehnica nouă în con

Răspunsurile primite și constatările făcute cu prilejul anche
tei arată că atît conducerea Trustului regional de construcții 
Hunedoara, cit și șefii grupurilor de șantiere nu se ocupă în 
mod serios de problema ridicării calificării constructorilor. O 
asemenea situație stăruie de multă vreme și ea explică în 
mare măsură de ce activitatea trustului este în anumite pri
vințe nesatisfăcătoare; planul de dare în folosință a obiec
tivelor pe cinci luni nu a fost îndeplinit. Pînă în prezent n-a 
fost dat în folosință nici măcar un sfert din numărul aparta
mentelor planificate pe acest an, iar la aproape 1 000 de 
apartamente n-au început lucrările. Productivitatea muncii nu 
crește pe măsura posibilităților tehnice, durata de execuție 
a blocurilor depășește cu 2—3 luni pe cea normată, iar ca
litatea multor lucrări lasă de dorit.

Nu altcineva din afară, ci trustul însuși trebuie să 
rezolve problema asigurării cadrelor calificate nece
sare realizării volumului sporit de construcții. Tocmai de aceea 
se impune ca trustul, cu sprijinul efectiv al comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, să ia măsuri hotărîte și ur
gente pentru pregătirea numărului necesar de muncitori cali
ficați prin organizarea de noi cursuri șl îmbunătățirea acti
vității celor existente prin folosirea tuturor formelor de p—*-- 
ționare a pregătirii profesionale a constructorilor de pe 
tiere. în acest sens, trebuie avute în vedere sugestiile și pro
punerile făcute în cadrul anchetei noastre, completate cu multe 
altele care ar rezulta dintr-o consultare largă a constructorilor, 
de pe șantiere. în acțiunea de calificare și ridicare a calificării 
constructorilor, organizațiile de partid de pe șantiere 
să fie mereu în frunte, dezvoltînd Ia fiecare muncitor i 
pentru însușirea de noi cunoștințe tehnice și profesionale, la
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te lipsuri, mai vechi, ale fotbalului 
nostru s-au făcut remarcate șl în 
partida cu fotbaliștii cehoslovaci. 
Mă refer în primul rînd la inefica
citatea înaintării. Antrenorul selec
ționatei Portugaliei, venit special la 
București să vadă cum joacă echipa 
noastră, remarca, pe bună dreptate, 
că, așa cum s-a prezentat, apărarea 
cehilor putea primi cel puțin 3—4 
goluri. Cu toată verva manifestată, 
înaintarea noastră n-a știut să se 
descurce in fața porții. Contam mai 
mult pe Sasu în finalizarea acțiuni
lor ; el trebuia să fie realizatorul 
nr. 1 al echipei. Nu și-au încercat 
forța și precizia șuturilor nici ceilalți 
înaintași, nici mijlocașii Georgescu 
și Ghergheli. Nu sîntem mulțumiți 
nici de faptul că, în final, echipa a 
dat semne de oboseală. Chiar și o 
relaxare de numai cîteva minute 
poate duce la pierderea unui meci. 
Din păcate, potențialul echipei 
noastre a scăzut vizibil pe o durată 
destul de lungă — vreo 20 de mi
nute — în finalul partidei. Menține
rea scorului se datorește bunei pre

torul unui curs de zidari: „Despre 
celelalte forme de pregătire profe
sională a muncitorilor, în afara 
cursurilor stabilite, nu pot spune 
decît că lipsesc. Cu multă greutate 
la noi se organizează un schimb de 
experiență, o demonstrație practi
că. Conducerile șantierelor și comi
tetele sindicatelor nu dovedesc, în 
această privință, inițiativă. O obser
vație aș vrea să fac și în legătură 
cu tematica cursurilor ; temele pen
tru tencuitori nu sînt îmbinate cu 
cele pentru zidari, în prezent făcîn- 
du-se o diferențiere fără nici un te
mei. Pe șantier, zidarul execută și 
tencuieli, deci cunoștințele în acest 
domeniu îi sînt indispensabile. Naște 
cel puțin nedumerire indicația trus
tului, aplicată pe alte șantiere din 
regiune, ca abia după epuizarea ore
lor de limba română, matematică și. 
desen tehnic, prevăzute în progra
mul cursurilor, să fie predată tehno
logia meseriei. Noi am găsit că e 
mult mai indicat ca orele diferite
lor discipline să fie intercalate. A- 
ceasta ar da muncitorilor posibili
tatea să se documenteze asupra me
seriei, teoretic și practic, încă de la 
început*.

Ing. VIRGIL VANC: „Demon
strații practice? Se organizează rar 
pe șantierul nostru. Participarea la 
aceste demonstrații ar fi de mare 
folos muncitorilor care urmează 
cursurile de calificare. Să dau un 
exemplu. în brigada condusă de Ion 
Ghenea, din cei peste 50 de munci
tori numai doi pot „citi* planurile 
de lucrări. Or, dacă acest lucru nu 
este prevăzut în tematica cursurilor, 
s-ar putea rezolva foarte ușor prin 
demonstrații practice. în această ac
țiune ar trebui să fie antrenați în 
primul rînd inginerii".

GHEORGHE MIHĂILESCU, șef 
de brigadă: „Părerea mea este ca la 
cursurile de calificare să se pre
vadă și ore de practică, legate de 
temele predate. Deprinderile prac
tice nu se pot însuși numai prin 
faptul că cursanții lucrează în echi
pe. Nu înțeleg de ce lectorii, în 
marea lor majoritate, au fost recru
tați din rîndul oamenilor de birou: 
normatori, tehnicieni tineri, fără ex
periența șantierelor. Cred că la pre
darea tehnologiei meseriei ar trebui 
să fie antrenați cu precădere ingi
nerii, maiștrii și chiar șefii de bri
gadă cu experiență In producție. 
S-ar cîștiga foarte mult, între teo
ria și munca de zi cu zi a construc
torilor s-ar crea o strînsă legătură*.

IOAN CÎNDA, maistru: „O formă 
de îmbogățire a cunoștințelor pro
fesionale, care ar trebui să fie ex
tinsă pe șantierele trustului nostru, 
este munca cu cartea tehnică. Dacă 
multe lucrări de specialitate ne sint 
folositoare, altele nu aduc nimic 
nou, sînt niște vechituri. „Cartea 
zugravului" e incompletă. Autorii 
ei nu explică limpede unele me
tode și condiții de calitate, nu s-au 
străduit să prezinte planșe și desene 
despre îmbinările de culori. Cred că 
nici problema tirajului unei cărți nu 
e privită atent de Editura tehnică. 
Pentru ridicarea eficacității cărților 
tehnice, pentru tratarea in mod co
respunzător a noilor metode de exe
cuție, socotesc că editura ar trebui 
să organizeze consultații cu specia- , 
liști de pe șantiere*.

Am vrut să aflăm ce loc ocupă în 
programul cluburilor acțiunile le- I 
gate de calificarea profesională. 
Spre regretul nostru, asemenea ma
nifestări nu se organizează.

strucții, despre formele avansate de » 
organizare a execuției*. ■

ROMULUS PORA, tehnician, lec- I 
viii imul «Mire rlr» vlrlavl • T"!eicnr£x ®
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gătiri șl promptitudinii apărării 
noastre, care pînă atunci nu avu
sese de lucru, se odihnise.

— Spectatorii au rămas sur
prinși de scăderea potențialului 
jucătorilor spre sfîrșitul meciu
lui. Cum explicați aceasta și ce 
considerați că trebuie făcut pînă 
la și In timpul meciului de la 
Lisabona ?

— Cu toții am avut emo
ții în partea finală a meciu
lui de duminică. Dar, deși se 
spune că „totul e bine cînd se ter
mină cu bine", vreau să arăt că de 
fapt nu condiția fizică a lipsit jucă
torilor noștri ,• ei s-au aflat in im
pas datorită nejudicioasel dozări a 
efortului. Echipa a impus un ritm 
prea susținut la început. Eforturile 
depuse, plus căldura au dus apoi la 
scăderea potențialului de joc al îna
intașilor și mijlocașilor, adică al a- 
celora care duseseră greul întrecerii 
vreo 70 de minute.

— Se pare totuși că nu doza
rea efortului, ci pregătirea fizi
că trebuie făcută mai judicios. 
Există părerea ci, mai bine pre
gătită fizic, echipa ar putea să 
mențină un ritm susținut timp 
de 90 de minute.

— N-am vrut să scuz „căderea" 
fizică a echipei. Dozarea efortului 
este o condiție de care trebuie să 
se țină seama în desfășurarea unui 
meci. Dar principalul este ca echipa 
să fie capabilă de eforturi mari pe 
toată durata partidei Poate că n-am 
făcut încă totul pentru a asigura 
jucătorilor condiția fizică solicitată-

UF PESTE HOTELEE
0 HOTĂRlRE 
A COMITETULUI EXECUTIV 
AL C.C. AL U.C.I.

BELGRAD 3 (Agerpres). —
Agenția Taniug anunță că în 

scopul unei activități cît mai e- 
ficace a Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia pentru realizarea sarci
nilor trasate prin hotărîrile celui 
de-al VIII-lea Congres al U.C.I., 
Comitetul Executiv al C.C. al 
U.C.I. a adoptat o hotărîre prin 
care se stabilește organizarea și 
componența organelor Comitetu
lui Central al U.C.I. A fost ales 
Secretariatul Comitetului Execu
tiv din care fac parte Iosip Broz 
Tito, Aleksandar Rankovici, Ed
vard Kardeli și Veliko Vlahovici.

Activitatea organelor Comite
tului Central al U.C.I. se va des
fășura în cadrul a trei sectoare 
principale de activitate și a unei 
serii de comisii corespunzătoare. 
Experiența de pînă în prezent, a- 
rată agenția Taniug, a atras a- 
tenția asupra necesității perfec
ționării în continuare a formelor 
de organizare a activității Comi
tetului Central și a organelor 
sale auxiliare, în primul rînd 
pentru înfăptuirea rolului con
ducător al Uniunii Comuniștilor.

Hotărîrea prevede ca în for
mele de activitate adoptate să 
fie antrenat direct un număr mai 
mare de membri ai C.C. al U.C.I. 
și de alți activiști politici din 
toate domeniile vieții social-eco- 
nomice și politice a R.S.F.I.

Declarația comună 
a partidelor comuniste 
din Argentina și Bolivia

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
Ziarul „Nuestra Palabra", organ al 
Partidului Comunist din Argentina, 
a publicat o declarație comună a 
partidelor comuniste din Argentina 
și Bolivia.

în deolarație se subliniază că a- 
mestecul S.U.A. în Vietnamul de 
sud, agresiunea militară împotriva 
R. D. Vietnam, blocada și amenin- 
țarea permanentă cu invazia în 
Cuba, ocuparea Republicii Domini
cane de către trupele americane — 
sînt tot atîtea mărturii că S.U.A. se 
situează în problemele externe pe 
o linie agresivă. Crearea așa-numi- 
telor forțe armate interamericane, 
din inițiativa S.U.A. — se arată în 
declarație — urmărește să camu
fleze ocuparea de fapt a Republicii 
Dominicane de către trupele S.U.A. 
și să provoace un război fratricid 
între latino-americani.

Recomandări adoptate
PARIS 3 (Agerpres). — După 

patru zile de dezbateri, joi au luat 
sfîrșit la Paris lucrările sesiunii 
Adunării parlamentare a Uniunii 
Europei occidentale (U.E.O.) la 
care au participat parlamentari 
din cele șapte țări membre: 
R.F.G., Marea Britanie, Franța, 
Italia, Belgia, Olanda și Luxem
burg.

Adunarea a adoptat două reco-

la Încheierea 
TURNEULUI OPEREI 
BUCUREȘTENE 
(Urmare din pag. I-a)

în continuare, se relevă fap
tul că vizita Teatrului de Operă 
și Balet din București s-a trans
format într-o sărbătoare cul
turală, într-o adevărată ma
nifestare a relațiilor de bună 
vecinătate cu poporul român. 
La rîndul său, „Rabotnicesko 
Delo" sublinia printre altele : 
„Cu „Oedip“ de George Enes- 
cu, și mai ales cu „Pâlleas și 
Mâlisande" de Debussy an

de astfel de meciuri. Fotbaliștii 
noștri sînt capabili de eforturi mai 
mari, ei pot acumula o condiție fi
zică serioasă. Pînă la meciul de la 
Lisabona ne va preocupa în mod 
serios rezolvarea acestei probleme. 
După cum nu vom neglija, se înțe
lege, înlăturarea, pe cît posibil, a 
celeilalte lacune — ineficacitatea, 
căci, la urma urmei, scopul și fru
musețea fotbalului sînt golurile. La 
antrenamentele din zilele acestea 
vom căuta totodată să exersăm și 
o tactică de joc corespunzătoare 
stilului și calităților viitorilor noș
tri adversari. O ultimă verificare o 
vom face în Franța, într-o locali
tate similară ca așezare și climă 
Lisabonei.

— Veți efectua ceva schim
bări în lot, în echipă ?

— Față de buna comportare 
a echipei n-ar fi necesare schim
bări esențiale. Din păcate, e 
foarte probabil ca Georgescu, acci
dentat duminică, să nu poată 
fi apt pentru joc. Unele retușuri 
se impun și la înaintare. Dar, ținînd 
seama că lotul nostru este alcătuit 
din cei mai în formă jucători și toți 
se pregătesc conștiincios, credem 
că oricare dintre ei poate fi folosit 
în echipa reprezentativă.

Sîntem perfect conștienți de va
loarea adversarilor. Tocmai de a- 
ceea vom cere echipei noastre ca, 
Ia Lisabona, să practice un joc 0- 
fensiv, fără a neglija, bineînțeles, 
apărarea, să arunce în luptă între
gul ei potențial, pentru a putea ob
ține un rezultat cît mai valoros.

Ședința comisiei CA.E.P< 
pentru probleme 
valutar-financiare

KIEV 3 (Agerpres). — La Kiev 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
6-a ședințe a Comisiei permanenta 
C.A.E.R. pentru probleme valutar- 
financiare. Comisia a analizat pro
blemele legate de continua perfec
ționare a sistemului de decontări 
multilaterale în ruble transferabile 
între țările membre ale C.A.E.R., 
precum și posibilitățile de extin
dere a acestui sistem cu alte state. 
Au fost adoptate o serie de măsurr 
privind colaborarea viitoare în do
meniul relațiilor valutar-financiare 
și a fost completat planul de acti
vitate pentru anul în curs.

La ședință, ale cărei lucrări s-au 
desfășurat în spiritul colaborării, 
unității de păreri și al prieteniei, 
au participat delegații din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, R. P. Română, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., precum și din R.S.F. Iugo
slavia. La ședință au participat ob
servatori din partea R. P. Chineze, 
Republicii Cuba și R. D. Vietnam.

Industriași francezi despre 
posibilitatea dezvoltării 
relațiilor economice 
cu R. P. Ungară

BUDAPESTA 3 (Agerpres).— O 
delegație de industriași francezi 
vizitează în prezent R.P. Ungară, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
Pierre Robert Sudreau, președin
tele Federației Industriei de rul
menți din Franța, a vorbit pe larg 
despre posibilitățile de dezvoltare 
a relațiilor economice, comerciale 
și tehnice dintre Ungaria și Fran
ța. El a arătat că reprezentanții 
industriei franceze s-au interesat 
în Ungaria de posibilitățile de 
desfacere a produselor franceze și 
de creare a bazelor colaborării 
economice franco-ungare pe calea 
lărgirii schimburilor comerciale. 
S-a căzut de acord asupra înfiin
țării în Franța și Ungaria a unor 
centre pentru schimburi de expe
riență în domeniul tehnic. La sfîr- 
șitul anului acesta va fi semnat un 
nou acord comercial pe termen 
lung.

★
Aprd Antal, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri al R.P. Un
gare, a avut o convorbire cu Pierre 
Robert Sudreau și Hubert Roussel- 
lier, șeful Serviciului pentru co
merț exterior din Ministerul Afa
cerilor Economice al Franței.

de parlamentarii U. T. 0.
mandări: una cu privire la pro
blema germană și alta privind 
colaborarea economică vest-euro- 
peană. Prima rezoluție recomandă 
guvernelor țărilor membre ale 
U.E.O. să adopte o poziție comună 
în problema germană, deși rapor
tul ca și discuțiile în această pro
blemă n-au adus nici un element 
nou. reafirmîndu-se doar vechea 
poziție occidentală.

samblul Operei din București 
a dovedit incontestabile cali
tăți și este de invidiat înălți
mea posibilităților sale profe
sionale și îndrăzneala creatoa
re — atît în ce privește re
pertoriul cît și în varietatea 
noilor mijloace de creație".

Cronicile apărute elogiază, 
de asemenea, măiestria artiș
tilor români Magda Iancules- 
cu, Maria Șindilaru, Octav 
Enigărescu, Valentin Teodo- 
rian, Dan Iordăchescu, Ladis- 
lau Konya, Ioan Hvorov, a di
rijorului Mihai Brediceanu di
rectorul operei, a dirijorului 
Constantin Petrovici, a orches
trei și corului într-o perfec
tă unitate de concepție și dis
ciplină artistică, aducînd tot
odată laude scenografiei și 
regiei spectacolelor.

La „mondialele" de lupte 

libere

Reprezentanful nostru 
Fr. Bolla pe locul doi

In finalele campionatelor mon
diale do lupte libere, sportivul ro
mân Francisc Bolla a cucerit asea
ră medalia de argint la categoria 
„mijlocie". El a terminat la egali
tate cu Iranianul A. Medizaden, 
care datorită unui punctaj mai bun 
a intrat în posesia medaliei de 
aur.

Știința București — 
noua campioană 
la handbal feminin

Turneul final al campionatului feminin 
de handbal, încheiat ieri la Turnu Se
verin, a adus titlul de campioană în 
acest an formației Știința București, care 
la stîrșitul întrecerii a totalizat 35 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au cla
sat Știința Timișoara — 34 puncte, Mu
reșul Tg. Mureș — 28 puncte și Rapid 
București — 27 puncte. Rezultatele 
jocurilor din ultima zi : Știința Bucu- 
rești — Mureșul 3—5, Știința Timișoara 
— Rapid 15—7.
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PARIS

FANFANI
MEDIATOR?
în capitala Franței, săptămîna 

aceasta s-a semnalat o activitate 
deosebit de vie pe plan politico- 
diplomatic. S-au înregistrat între 
altele : vizita regelui Afganis
tanului, sesiunea miniștrilor a- 
părării ai N.A.T.O., Adunarea 
parlamentarilor din țările mem
bre ale Uniunii Europei occiden
tale, sosirea lui Willy Brandt, 
primarul Berlinului occidental.

Miercuri, la aeroportul Orly a 
aterizat un nou oaspete : șeful 
diplomației italiene, Amintore 
Fanfani, care se află într-o vizită 
oficială pînă la 4 iunie, ca invi
tat al ministrului francez al afa
cerilor externe, Couve de Mur- 
ville. Programul vizitei prevede 
convorbiri ale oaspetelui cu pre

ședintele de Gaulle, premierul 
Pompidou și, firește, cu Couve de 
Murville. Se așteaptă aici ca 
Fanfani să facă, împreună cu in
terlocutorii săi francezi, un tur de 
orizont complet asupra principa
lelor probleme internaționale.

întrucît ministrul afacerilor ex
terne al Italiei a vizitat recent 
S.U.A., se crede că o bună parte 
a discuțiilor se va axa pe rela
țiile interoccidentale și, în special, 
pe divergențele franco-america- 
ne. în legătură cu aceasta, mulți 
observatori politici consideră că 
într-un moment cînd cancelarul 
vest-german Erhard își propune 
să joace „rolul de mediator între 
Washington și Paris" („Combat"), 
mai degrabă „un om de stat ita
lian, cu suplețea sa înnăscută, ar 
putea fi capabil să îndeplineas
că această misiune". în proble
mele coaliției atlantice — arată 
același ziar — Fanfani este cu 
atît mai competent și înțelege cu 
atît mai ușor punctele de vedere 
ale Elysăe-ului, cu cît 
el însuși era departe 
acord cu planurile și 
alianței atlantice.

Pe de altă parte. 
Monde" scrie : „Ar fi exagerat să 
se pretindă că între cele două

nu de mult 
de a fi de 
obiectivele

ziarul „Le

capitale (Roma și Paris) se ma
nifestă, la ora actuală, multă în
țelegere. Cînd era președinte de 
consiliu, d. Fanfani a luat în 
două rînduri poziție contra unor 
proiecte franceze". Ziarul amin
tește de. proiectul pentru o con
ducere tripartită (prin alcătuirea 
unui directorat) a politicii occi
dentale, elaborat în 1958 de gu
vernul francez și de planul fran
cez din 1960, privind Uniunea po
litică vest-europeană. Ziarul ara
tă că, ulterior, Italia a făcut to
tuși eforturi spre conciliere și a 
lansat ea însăși o propunere pen
tru o conferință a „celor șase", în 
vederea așa-numitei „relansări* a 
Europei occidentale, propunere 
pe care Franța a respins-o însă 
recent. „La drept vorbind — scrie 
ziarul — nimeni nu-și făcea iluzii 
asupra șanselor acesteia. Există 
prea multe puncte de dezacord 
între Paris și celelalte capitale 
vest-europene, pentru a se putea 
stabili o unitate de vederi în vreo 
problemă internațională de oare
care importanță*.

în aceste condiții se apreciază 
că misiunea lui Fanfani la Paris 
nu-i cîtuși de puțin ușoară.

Al. GHEORGHIU

Atena

GRECIA
Șl N.A.T.O.
„Ne-am dus după lină, dar ne-am 

întors tunși". Astfel rezumă ziarul 
„Kathimerini" situația după răs
punsul aliaților din N.A.T.O. ai 
Greciei dat cererii acesteia privind 
mărirea sprijinului lor financiar la 
povara cheltuielilor ei militare.

Cu toate că ministrul apărării al 
Greciei, Garoufalias, a
că, în cazul cind se va răspunde 
din nou negativ acestei cereri, gu
vernul grec se va vedea nevoit 
să-și reducă forțele armate, comu
nicatul final al sesiunii de la Pa-

ris a miniștrilor apărării ai N.A.T.O. 
menționează doar „interesul deo
sebit al membrilor N.A.T.O. fată 
de problemele de apărare ale Gre
ciei".

în legătură cu aceasta, ziarul 
de centru „Ta Nea" relevă: 
„Țara noastră este ftipovărată în 
mod exagerat cu cheltuieli militare 
care împiedică dezvoltarea ei eco
nomică și abordarea eficace a pro
blemelor ei sociale. Dacă această 
situație continuă, va deveni pro
blematică îndeplinirea obligațiilor 

’ Greciei față de N.A.T.O. pentru că 
ea se va găsi într-o dilemă : ori 
să-și reducă cheltuielile militare, 
ori să-și părăsească planurile 
dezvoltare economică".

Ziarele grecești relatează că 
zisul „ajutor" acordat Greciei 
aliații săi din N.A.T.O. nu i-a
de nici un folos. Este vorba de fap
tul că în urmă cu trei ani diferite 
țări membre ale N.A.T.O. au livrat 
Greciei mărfuri, din a căror vînzare 
pe piața internă urma să fie recupe
rată suma necesară sporirii cheltu
ielilor militare. Dar, după cum ara-

de

așa-
de 

fost

avertizat

tă ziarul „Mesimvrini", vlnzarea 
acestor mărfuri s-a dovedit imposi
bilă, piața neavînd nevoie de ele. 
în plus, statul a luat sub formă de 
avans, de la Banca națională o 
sumă echivalentă cu valoarea a- 
cestor mărfuri, care încă își aș
teaptă clienții. în felul acesta, s-a 
pus în circulație o cantitate supli
mentară de monedă. „Dacă se a- 
preciază exact susceptibilitatea e- 
conomiei față de pericolele dato
rate creșterii volumului de banc
note pe piață, continuă ziarul ci
tat, atunci este pe deplin justifi
cată reacția în legătură cu orice 
alte cheltuieli care ar transforma 
bugetul de stat într-un factor tur
bulent al stabilității economice".

Ziarul „Eleftheria" aminteș
te că „Uniunea de centru a pro
clamat în modul cel mai oficial că 
sporirea cheltuielilor militare în 
dauna altor nevoi ale țării nu nu
mai că nu întărește apărarea, dar 
o subminează. Această idee are a- 
cum mai multă valabilitate că ori- 
cînd".

C. ALEXANDROAIE

Rio de Janeiro

TENSIUNE
POLITICA
ÎN URUGUAY
ELEMENTE COMPLOTIS
TE URMĂRESC INSTAU
RAREA UNUI GUVERN

MILITAR

în Uruguay se înregistrează o 
tensiune politică, fenomen neobiș
nuit pentru această țară, care are 
tradiții de stabilitate politică. Din 
ordinul ministrului de interne al 
Uruguayului, de trei zile funcțio
nează o pază specială întărită, la 
centralele electrice, la companiile 
telefonice, pe principalele șosele și 
în alte puncte strategice din capi
tală și provincie. Acest climat e 
legat de protestul popular față 
de intervenția S.U.A. în Republica 
Dominicană, de accelerarea pulsu
lui politic în Bolivia și Columbia, 
precum și de cauze interne.

Amilcat Vasconsellos, membru In

Consiliul național al Uruguayului 
(din partea partidului Colorado — 
de opoziție), a denunțat public 
diferite grupuri influente care își 
mobilizează rapid forțele în scopul 
de a impune pentru problemele u- 
ruguayene o soluție militară, prin 
instaurarea unei dictaturi. într-un 
interviu acordat presei, Vascon
sellos afirma că complotiștii urmă
resc alcătuirea unui guvern militar, 
care să recurgă într-o măsură mai 
mare Ia capitalul străin. Paralel cu 
declarațiile făcute de Vasconsellos 
a fost arestat și predat justiției mi
litare avocatul Amelio Guagliotti, 
unul din marii latifundiari, acuzat 
că, împreună cu un ofițer superior, 
a semnat un manifest adresat mi
litarilor, In care îl chema să-și a- 
sume puterea de stat.

Deși ministrul apărării a negat 
existența complotului. Consiliul na
țional, întrunit Intr-o ședință spe
cială, a adoptat hotărîrea de a 
se proceda urgent la investigarea 
mișcării de dreapta cu toate rami
ficațiile sale. Un publicist, nord-a- 
merican observa, după o călătorie 
în Uruguay, că grupurile militare, 
a căror influență a fost întotdeauna 
minimalizată In ultimul secol (ele, 
Intr-adevăr, aveau o pondere poli
tică destul de redusă), ar trebui a- 
cum luate în serios, căci au fost a- 
limentate substanțial din Izvoare 
interne și externe pentru a le trans
forma într-o „forță de șoc*.

Elementele complotiste acționea
ză în condițiile înrăutățirii situației 
economice, datorită îndeosebi scă
derii pe piața internațională a pre
țurilor produselor de export tradi
ționale.

Deși criza se manifestă acum în- 
tr-o formă ascuțită, rădăcinile 
sînt mai vechi și, într-un fel, 
mune și cu ale altor țări de 
continent. Limitarea agriculturii la 
monocultura accentuată sistematic 
de conjunctura nefavorabilă a con
dițiilor de export afectează și 
chiar amenință cu paralizarea a- 
proape toate sectoarele economice. 
Situația se reflectă In mod inevi
tabil și în sfera politică, unde li
niștea tulburată numai de înfrun
tarea dintre cele două partide tra
diționale — Blanco și Colorado — 
se vede acum amenințată de ex
trema dreaptă.

Anumite cercuri fac încercări de 
a folosi tensiunea creată pentru a 
lovi In forțele de stingă. între al
tele, s-a difuzat versiunea că gru
pările de stingă ar plănui, la rtn- 
dul lor, „o ofensivă violentă* îm
potriva regimului actual. Ziarul 
„El Popular* scria că pretinsul „pe
ricol de stingă* este fals șl a- 
ceastă diversiune „nu vizează alt
ceva decît preluarea puterii de că
tre grupurile reacționare*.

Vasile OROS

ei
co
pe

guvern japonez
TOKIO 3 (Agerpres), — Eisaku 

Sato a format noul guvern japo
nez. Din vechiul cabinet nu au ră
mas decît doi miniștri — respec
tiv Etsusaburo Shiina, care con
tinuă să dețină funcția de mi
nistru al afacerilor externe, și 
Tomisaburo Hashimoto, secretarul 
principal al cabinetului.

După cum sublinia joi diminea
ța agenția Associated Press, în 
noul cabinet au fost incluse perso
nalități cunoscute, cu mare in
fluență, ale Partidului liberal-de
mocrat (partid de guvernămînt) 
ca Takeo Miki, în funcția de mi
nistru al industriei și comerțului 
exterior, Takeo Fukuda, ministrul 
finanțelor, Aiichiro Fujiyama, mi
nistru de stat și directorul gene
ral al Agenției de planificare eco
nomică, Mitsujiro Ishii, ministrul 
justiției, Ralzo Matsun, ministrul 
de stat pentru problemele apără
rii și alții.

Această masivă remaniere gu
vernamentală din Japonia, subli
niază agenția, „este menită să con
solideze poziția Partidului liberal
democrat, în vederea alegerilor 
pentru Camera Reprezentanților a 
parlamentului, ce vor avea loc la 
4 iulie". De altfel, în componența 
lui au intrat reprezentanții acelor 
fracțiuni ale partidului care spri
jină pe deplin politica dusă de 
Sato. Nu a fost inclus I. Kono, sau 
alt membru al fracțiunii sale din 
Partidul liberal-democrat. Acesta 
este cunoscut ca fiind ceva „mai 
liberal" decît Salo, care reprezintă 
aripa de dreapta a partidului.
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Votul salvator
Dezbaterile din parlamentul 

britanic asupra legii 
iinanțelor

• In Camera Comunelor a Marii 
Britanii continuă să se desfășoare 
dezbaterile în legătură cu legea fi
nanțelor pe anul 1965. Lucrările de 
miercuri au scos la iveală slaba 
majoritate pe care o deține guver
nul în Cameră. Clauza bugetară în 
legătură cu impozitul asupra bene
ficiilor societăților a provocat vii 
dezbateri. Punîndu-se la vot, ea a 
întrunit 281 de voturi pentru și tot 
atîtea contra. A fost nevoie de vo
tul președintelui Camerei Comune
lor, care a votat — conform proce
durii — în favoarea guvernului, 
pentru ca această clauză să fie a- 
doptată. Agenția Associated Press 
consideră votul de miercuri seara 
din Camera Comunelor drept o 
serioasă lovitură dată prestigiului 
guvernului laburist.

i’:

Un șir de camioane blocate Ia frontiera dintre Austria și Italia, datorită 
grevei vameșilor italieni

Lansarea navei cosmice
M

americane „Gemini-4“
e La bord 
efectuată o

CAPE KENNEDY 3 (Agerpres).— 
La Cape Kennedy a fost lansată 
joi nava cosmică americană „Ge- 
mini-4“ avînd la bord pe cosmo- 
nauții James Mc Divitt și Edward 
White. Nava a fost propulsată de 
o rachetă cu două trepte de tip 
„Titan-2“ care a părăsit poligonul 
la ora 15,16 G.M.T., cu o oră și 
cincisprezece minute întîrziere 
față de ora fixată, ca urmare a 
unei „pene" în circuitul electric 
înregistrat la turnul de susținere 
a rachetei. La cîteva minute după 
lansare, Administrația națională 
pentru problemele aeronauti
cii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că nava s-a 
plasat pe o orbită terestră în for
mă de elipsă cu perigeul de circa 
160 kilometri, iar apogeul de 280 
kilometri, situată la o mică dis
tanță de elipsa descrisă de cea 
de-a doua treaptă a rachetei pur
tătoare. în programul de zbor care 
va dura patru zile se prevedea ca 
după prima rotație, cosmonautul 
Edward White să iasă din cabină 
și să încerce să se apropie de cea 
de-a doua treaptă a rachetei.

După prima rotație, Edward 
White a primit ordinul de a pă
răsi cabina și de a încerca să se 
apropie de cea de-a doua treaptă 
a rachetei care se afla la o dis
tanță de aproximativ 100 de metri. 
Cosmonauții au eomunicat însă că 
nu au terminat încă pregătirile

„Proiectul Defferre"
în centrul atenției Congresului S.F.I.O

PARIS 3 (Agerpres). — în cen
trul atenției delegaților la cel de-al 
55-lea Congres al Partidului Socia
list Francez (S.F.I.O.), care șl-a în
ceput lucrările joi în suburbia pari
ziană Clichy, se află propunerea 
făcută de candidatul la președinția 
Franței, Gaston Defferre. Este vor
ba de crearea așa-numitei „Fede
rații democrate socialiste", cuprin- 
zînd S.F.I.O., Partidul radical și 
grupările mici afiliate acestora, 
precum și M.R.P., și care să ducă 
ulterior la crearea unul „mare par
tid de tip laburist".

între membrii S.F.I.O. se manl-

festă serioase divergențe în legă
tură cu „planul Defferre". Din cei 
3 000 de delegați, care participă la 
congres, 1100 sînt pentru, 1 200 
contra, iar restul sînt încă neho- 
tărîți. Din cele patru federații mai 
importante , ale S.F.I.O., două se 
opun categoric „planului de federa
lizare", deși aprobă candidatura la 
președinție a lui Defferre. într-o 
rezoluție adoptată înaintea congre
sului, federațiile menționate au de
clarat că propunerea candidatului 
la președinție înseamnă „o sinuci
dere a S.F.I.O., la care trebuie să 
se răspundă categoric „Nu".

doi cosmonauți e A fost 
ieșire din cabină

privind ieșirea din cabină și că 
așteaptă cel de-al treilea tur. La 
ora 19,00 G.M.T., N.A.S.A. a a-
nunțat că ieșirea din cabină a 
cosmonautului Edward White a 
fost amînată pentru 35 de minute 
și că s-a indicat cosmonautului să 
nu mai încerce apropierea de cea 
de-a doua treaptă a rachetei pur
tătoare. în cursul unei conferințe 
de presă, directorul N.A.S.A., 
George Mueller, a declarat că am
ploarea mișcărilor de rostogolire a 
celei de-a doua trepte a rachetei 
a crescut deosebit de mult și că 
riscă să crească în continuare, fapt 
ce ar împiedica pe cosmonautul 
Edward White să atingă cu mîi
nile cea de-a doua treaptă a ra
chetei.

N.A.S.A. a anunțat că 
20,00 G.M.T. cosmonautul 
White a ieșit din cabină,

la ora 
Edward 
folosin-
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. în ședinț Comi

siei O.N.U. pentru dezarmare, re
prezentantul Angliei a sprijinit 
proiectul de rezoluție prezentat la 
1 iunie de S.U.A. El a apreciat ca 
inacceptabile cele două proiectt d» 
rezoluție prezentate de U.R.S.S., 
care cer lichidarea bazelor mili
tare străine și retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor țări, 
precum și interzicerea folosirii ar
mei nucleare și termonucleare. 
Reprezentantul U.R.S.S. a declarat 
că propunerile S.U.A. se referă la 
sfera controlului fără să 
dezarmarea.

prevadă

ANKARA. Președintele 
Cemal Gilrsel, a declarat 
că țara sa ar putea să medieze în
tre Pakistan și India în problema 
Cașmirului,' dacă cele două părți 
sint de acord.

Turciei, 
miercuri

BONN. Organizațiile par' „anilor 
păcii din landul SchlesvQ-Hols- 
tein au chemat populația din acest 
land să protesteze Împotriva vizi
tei contratorpilorului nuclear ame
rican „Claude Ricketts" în portu
rile vest-germane și împotriva 
participării R.F.G. la forțele nu
cleare multilaterale ale N.A.T.O.

PEKIN. Liu Șao-ți, vicepreședin
tele C.C. al P.C. Chinez și pre
ședinte al R. P. Chineze, a primit 
la 3 iunie pe Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
care face în prezent o vizită în 
China. Cu acest prilej, Liu Șao-ți 
a reafirmat hotărîrea poporului 
chinez de a sprijini poporul viet
namez în lupta sa împotriva agre
siunii americane. în cuvîntul său, 
Le Thanh Nghi a arătat că poporul 
vietnamez va lupta pînă la capăt 
împotriva imperialismului ameri
can.

imperialismului amen

PARIS. Consiliul de Miniștri al 
j hotărît, la Întrunirea saFranței a _______

săptămînală de miercuri, fixarea 
alegerilor senatoriale pentru 26 
septembrie anul acesta.

Succese ale forțelor patriotice 
sud - vietnameze

SAIGON 3 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud, forțele Frontu
lui național de eliberare continuă 
să repurteze noi succese în luptele 
pe care le angajează cu trupele 
guvernamentale și cele americane, 
în acest sens, agenția France 
Presse scria la 3 iunie că „în urmă 
cu trei zile, la Quang Ngai, două 
batalioane guvernamentale au fost 
zdrobite ; astăzi chiar, un alt ba
talion se găsește într-o situație 
disperată pe una din șoselele de

pe platourile înalte din centrul 
Vietnamului. Situația este atît de 
gravă, încît generalul William de 
Puy, șeful celui de-al treilea bi
rou american, s-a deplasat ime
diat în zona unde s-a angajat 
lupta. La 2 iunie, în sud-vestul 
regiunii Pleiku, trupele Vietcong 
(n. r. — partizanii sud-vietnamezi) 
au ocupat un oraș reședință dis
trictuală și au scos din luptă 126 
de soldați guvernamentali".

I

Aspect de la o manifestație care a avut loc la Tokio împotriva acțiu
nilor agresive americane în Vietnam și a staționării submarinelor ato

mice americane in porturile japoniei

Pierre Lambert, unul din co
respondenții la Santo Domingo ai 
agenției France Presse, transmite 
sub titlul „Teama" un reportaj al 
vizitei făcute tn orașul San Fran
cisco de Macoris, a treia locali
tate ca mărime din Republica Do
minicană.
„Am avut pacea, a urmat mize

ria, a fost nedreptatea... acum do
mină teama* — mi-a declarat un 
medic din San Francisco de Maco
ris, scrie Lambert. „Al treilea oraș 
din insulă, situat în inima bogatei 
cîmpii Cibao, San Francisco a cu
noscut duminica trecută prima ma
nifestație provincială în favoarea 
lui Francisco Caamano și a insur
genților săi. Tentativa a fost ime
diat înăbușită de polițiștii și solda- 
ții care ascultă de ordinele lui Im
bed (președintele juntei militaro-ci- 
vile —n.r.) care au atacat cu bru
talitate ucigînd două persoane. 
Numai 150 de km separă San Fran
cisco de Macoris de capitală, dar 
pentru a ajunge acolo a trebuit să 
trecem 11 bariere polițienești...

Teama, am întîlnit-o puțin mai 
departe, în mica localitate Bamao. 
La cafeneaua „Noul Madrid", 
opresc un metis. „Ce se întîmplă 
la voi ?*

— La noi totul este calm.
— Sînt ziarist francez.
— Sîntețl francez... ah 1
A fl ziarist francez în aceste zile 

tulburi la Santo Domingo, aceasta

este un „sesam* surprinzător, care 
face să se adune oamenii, dezlea
gă limbile, permite confidențele. 
Confrații noștri americani străbat, 
de asemenea, țara. Dar în jurul 
automobilelor lor se face tăcere. 
Ei sînt observați de departe, nimeni 
nu se apropie de dînșii. A fi ziarist 
francez prezintă și inconveniente. 
Chiar ieri seara radioul lmbertist a- 
firma că trimișii speciali din Paris 
— ei sînt patru în prezent — „sînt
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Startul navel „Gemlnl
Telefoto : Agerpres

du-se de un plstol-rachetă, și a 
evoluat în spațiul cosmic. Comu
nicatul N.A.S.A. afirmă că cosmo
nautul american a depășit timpul 
prevăzut de rămînere în spațiul 
cosmic. în acest timp, cei doi 
cosmonauți au comunicat între ei. 
Mc Divitt, care a rămas la co
manda navei, a urmărit evoluția 
lui White.

restul. O.S.A. a trimlB ceva alimen
te, dar cea mai mare parte au fost 
vîndute In profitul Uniunii civice, 
în loc să fie distribuite locuitorilor".

Un tînăr seminarist In sutană 
albă, care pînă atunci se ținuse 
tăcut la o parte, confirmă și apro
bă. „Este adevărat, spune el, 90 la 
sută din populație îl sprijină pe 
Caamano*.

„Da, noi nu avem arme. Noi 
avem mîinile legate, nu putem face

T E A M A“
Reportajul unui corespondent al agenției 
France Presse in Republica Dominicană

cu toții plătiți de Caamano pentru 
a-i iace propagandă".

„La Bamao — mi-au explicat me
tisul și prietenii săi care s-au strîns 
imediat în jurul mesei noastre — 
există interdicția de circulație de 
la 6 seara pînă la 6 dimineața. Po
liția a arestat zeci de oameni. Unii 
au fost eliberați, apoi au fost ares
tați alții. Toate acestea se petrec 
pe baza denunțurilor Uniunii civice, 
partid de dreapta ai cărui tineri au 
fost înarmați. Aceștia alcătuiesc lis
tele „suspecților* și polițiștii fac

nimic* — spune o voce puternică 
de lingă intrare.

...La San Francisco de Macoris 
am sosit în același timp cu dele
gatul Crucii Roșii internaționale, 
Pierre Jequier, care a făcut o primă 
vizită prizonierilor. Ei sînt închiși în 
fortăreață, un bastion solid, copiat 
după modelul acelora construite 
de conchistadori cînd au debarcat, 
în curte, două mitraliere sînt așe
zate în poziție de luptă. Vizita de
legatului fusese anunțată de auto
ritățile din capitală. El a cerut tă

vorbească cu prizonierii politici. 
Din două celule obscure sînt scoși 
patru bărbați. Toți ceilalți, se afir
mă, sînt deținuți de drept comun... 
Cei patru deținuți politici au fost 
arestați după manifestația de du
minică. Ei nu știu pentru ce. Ordi
nul a venit de la San Isidro, punc
tul de comandă al generalului 
Wessin (comandantul trupelor do
minicane de dreapta — n.r.).

...Doctorul Rafael Anii Morcilo, 
care a petrecut șase zile în închi
soare, îmi povestește istoria lui. O 
poveste demnă de romanele de 
groază dominicane ce urmează să 
fie scrise. „Nu sînt politician, ține 
să precizeze în loc de preambul, 
înainte de evenimentele de la 24 
aprilie (data cînd a avut loc răs
coala împotriva triumviratului de 
dreapta — n.r.) eram într-o seară 
de serviciu Ia spital, cînd mi-a fost 
adus un bărbat, un țăran prizonier 
în fortăreață, cu corpul plin de lo
vituri. El a murit în cursul nopții. 
Familia a cerut o autopsie. Am 
efectuat această autopsie, împreu
nă cu un confrate, și am desconerit 
că țăranul avea înfipt în inimă un 
ac cu o lungime de 6 cm. Am făcut 
raportul meu. Un ziarist din locali
tate mi-a luat un interviu. Au trecut 
zile. Dar curînd, ziaristul, confratele 
și eu am fost aruncați într-o celulă 
din fortăreață... Am fost eliberat 
datorită intervenției O.N.U. dar mi-e 
teamă pentru viața mea. Pot fi 
obiectul unei răzbunări".
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BATHURST. Parlamentul Gam- 
biei a aprobat In unanimitate pro
punerea primului ministru, David 
Jawara, ca la 18 februarie 1966 în 
această țară să fie instituit re
gimul republican. Gambia — teri
toriu situat pe coasta de vest a 
Africii — și-a proclamat indepen
dența la 18 februarie 1965. în pre
zent, șeful statului este regina 
Angliei, reprezentată In această 
țară de un guvernator general.

PRAGA. Joi dimineața, Ia Hra- 
dul din Praga au continuat con
vorbirile dintre delegațiile R. S. F. 
Iugoslavia, condusă de Iosip Broz 
Tito, și R. S. Cehoslovace, condusă 
de Antonin Novotny.

VIENA. Cu prilejul comemorării 
unui deceniu de la moartea lui 
George Enescu, la 1 iunie s-a des
chis la Viena, în sălile palatului 
Palffy, o expoziție comemorativă.

BRASILIA. Congresul brazilian 
a aprobat un proiect de amenda
ment Ia constituție, prin care se 
interzice tuturor persoanelor a că
ror activitate din trecut este con
siderată drept „incompatibilă cu 
alegerea lor in funcții publice", 
să-și depună candidatura la vii
toarele alegeri.

MOSCOVA. La 3 Iunie, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a avut o 
convorbire cu Dang Quang Minh, 
șeful reprezentanței permanente la 
Moscova a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Agenția TASS relatează că au fost 
abordate probleme privind lupta^ 
poporului sud-vietnamez pentru li
bertate și independență.

KHARTUM. Consiliul suprem al 
Sudanului a acceptat miercuri de
misia guvernului condus de Kha- 
tem El-Khalifa, cerîndu-i, însă, pri
mului ministru să rămînă la postul 
Său pînă la întrunirea noului 
parlament, la 10 iunie.

ROMA. La Padova a fost inau
gurată a 43-a ediție a Tirgului in
ternațional de mostre, la care 
participă 3 500 de firme din 51 de 
țări.

HAVANA. Au Început convor
birile între delegația Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, condusă de Fidel Castro, și 
delegația Partidului Comunist Ita
lian. condusă de Mario Alicata, 
membru al Secretariatului și al 
Direcțiunii P.C.I., director al zia
rului „Unită".

WASHINGTON. Președintele 
Johnson a recomandat joi Con
gresului american un proiect de 
reformă a sistemului monetar me
talic existent in prezent in vigoa
re în S.U.A., în scopul reducerii 
consumului de argint monetar. 
Reforma propusă va duce la o re
ducere de 90 la sută a argintului 
folosit în prezent in S.U.A. la ba
terea de monede.

PARIS. Tribunalul securității de 
stat din Paris a condamnat la 
moarte în contumacie pe fostul co
lonel de parașutiști, Pierre Cha- 
teau-Jobert, pentru activitățile sale 
teroriste duse In cadrul O.A.S. 
(Organizația armată secretă) în 
Algeria. Tribunalul i-a retras titlul 
de comandant al Legiunii de o- 
noare.
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