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Comuniștii, toți oamenii muncii au primit cu 
profund interes proiectul de statut al partidului. Do
cument de importanță primordială în viața partidu- 
1 i, legea sa fundamentală, statutul stabilește struc
tura organizatorică, normele și regulile vieții interne, 
metodele conducerii de partid, activitatea organiza
țiilor și membrilor săi pentru aplicarea liniei poli
tice și hotărîrilor partidului.

De la'primul la ultimul capitol toate articolele 
și prevederile proiectului de statut exprimă consec
vența neabătută cu care partidul nostru veghează în 
continuare la aplicarea normelor și principiilor mar- 
xist-leniniste cu privire la activitatea partidului re
voluționar. Totodată ele reflectă schimbările calita
tive intervenite în viața partidului, a întregii noastre 
societăți, stadiul actual al luptei poporului pentru 
construcția socialismului. Prevederile proiectului Sta
tutului P.C.R. exprimă cu putere creșterea forței și 
maturității partidului, dezvoltarea rolului său con
ducător în toate domeniile vieții social-economice, 
coeziunea și unitatea de nezdruncinat a rîndurilor 
sale, profundul democratism de care este pătrunsă 
întreaga activitate a partidului, legăturile sale indi
solubile cu masele largi ale poporului.

„Partidul Comunist Român — se arată în proiec
tul de statut — își întemeiază întreaga activitate pe 
învățătura marxist-leninistă, aplicînd-o în mod crea
tor la condițiile și particularitățile specifice țării 
noastre". întregul curs al dezvoltării sociale a țării 
în decursul celor două decenii de la eliberare, ma
rile transformări revoluționare care au înnoit fața 
țării au confirmat justețea liniei politice generale 
a partidului nostru. El s-a dovedit la înălțimea mi
siunii sale istorice, îndeplinindu-și cu cinste rolul 
de organizator și conducător al vastei opere de fău
rire a noii orînduiri sociale. Prin aceasta, partidul 
nostru și-a dobîndit încrederea și dragostea nețărmu
rită a maselor populare, și-a cucerit o uriașă autori
tate și prestigiu în sînul poporului. Unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor în jurul partidului, 
slujitor devotat al intereselor sale vitale, acționează 
ca o puternică forță motrice a progresului social în 
patria noastră.

Reflectînd fermitatea cu care partidul nostru con
tinuă tradițiile sale internaționaliste, proiectul de 
statut enunță : „în spiritul internaționalismului pro
letar, pe baza principiilor și normelor de relații mar- 
xist-leniniste. Partidul Comunist Român întreține le
gături de colaborare cu partidele comuniste și mun
citorești frățești, adueîndu-și contribuția activă la 
întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale".

Un adine ecou a găsit în rîndurile membrilor de 
partid, ale întregului popor, hotărîrea recentei Ple
nare a C.C. al P.M.R. de a supune Congresului pro
punerea ca partidul să poarte denumirea de Partidul 
Comunist Român. Aceasta este o denumire scumpă 
celor ce muncesc : ea1" evocă anii eroicelor bătălii re
voluționare conduse de partid pentru eliberarea socia
lă și națională a țării, pentru interesele vitale ale po
porului, corespunzînd cel mai bine în același timp 
etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, etapă 
a desăvîrșirii construcției socialiste și țelului final al 
partidului — construirea societății fără clase, societa
tea comunistă.

Ca un fir roșu trece prin toate articolele proiec
tului de statut grija permanentă a partidului nostru 
pentru înalta calitate de membru de partid. „în 
Partidul Comunist Român, se arată în proiect, sint 
primiți cei mai înaintați și mai activi oameni ai mun
cii, care prin calitățile moral-politice și prin întreaga 
lor activitate se dovedesc demni de înaltul titlu de 
comunist". Prevederile proiectului de statut ilustrează 
în mod concret cerințele care trebuie îndeplinite pen
tru a corespunde acestei înalte caracterizări. Nu sînt 
simple, nici ușoare îndatoririle comuniștilor, dar 
numai prin îndeplinirea lor exemplară au dobîndit 
ei prețuirea maselor. Marea autoritate a partidului, 
încrederea și dragostea de care se bucură în rîndu

rile poporului cer ca fiecare dintre membrii săi 
să participe activ la desăvîrșirea construirii so
cialismului, să explice maselor convingător po
litica partidului, să le mobilizeze la lupta pen
tru înfăptuirea ei. Ridicîndu-și continuu nivelul 
politic și ideologic, însușindu-și învățătura marxist- 
leninistă, linia politică și directivele partidului, fiind 
exemplu de corectitudine și de conduită morală în 
familie și în societate, îndeplinindu-și exemplar sar
cinile profesionale și obștești, membrii partidului 
și-au cîștigat un mare prestigiu în rîndurile maselor, 
le insuflă entuziasm și energie în îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid.

Partidul nostru — partid de peste 1400 000 de 
membri, înmănunchind pe cei mai buni fii ai po
porului — se prezintă la Congresul al IV-lea mal 
unit și mai puternic ca orieînd. Continua consolidare 
a unității și coeziunii rîndurilor sale este o preocu
pare permanentă a partidului, ele reprezentînd cel 
mai de preț bun al partidului, la care fiecare co
munist ține ca la lumina ochilor.

Proiectul de statut subliniază una din îndatoririle 
fundamentale ale comunistului — respectarea cu 
strictețe a disciplinei de partid, obligatorie în egală 
măsură pentru toți membrii de partid. Disciplina 
conștientă, liber consimțită, izvorîtă din convingerea 
neclintită în justețea politicii și țelurilor partidului, 
cimentează într-un tot unitar organizațiile partidu
lui, stă la temelia forței, dinamismului și combativi
tății sale, chezășuiește ca partidul să fie într-adevăr 
cea mai înaltă formă de organizare a clasei munci
toare, detașamentul ei de avangardă, forța conducă
toare a întregului popor.

Complexitatea sarcinilor actualei etape de dezvol
tare a societății noastre, rolul conducător și orga
nizator pe care-1 îndeplinește partidul nostru în 
întreaga operă de construcție socialistă, în toate 
domeniile activității economice și sociale impun creș
terea continuă a capacității de organizare și mobi
lizare a maselor a fiecărei organizații de partid. Pre
vederile proiectului de statut cer tuturor organizații
lor de partid din întreprinderi, unități agricole, insti
tuții culturale o intensă activitate politico-organi- 
zatorică de mobilizare a oamenilor muncii la reali
zarea sarcinilor trasate de partid pentru, desăvîr
șirea construirii socialismului. înfăptuirea obiecti
velor grandioase prevăzute în proiectul Directivelor 
Congresului al IV-lea cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 1966—1970, program de 
dezvoltare multilaterală a întregii noastre societăți, 
care va însemna un important pas înainte în creș
terea puterii economice a țării și ridicarea bunăstă
rii poporului, este nemijlocit legată de nivelul în
tregii activități a organizațiilor de partid. Aceasta 
impune competență sporită din partea tuturor orga
nizațiilor de partid, care să facă eficientă interven
ția lor activă în problemele esențiale ale locului de 
muncă, exercitarea sistematică a dreptului de con
trol asupra activității conducerii administrative, in
tensificarea muncii pentru educarea comunistă a 
membrilor de partid și dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor, combativitate în lichidarea neajun
surilor, extinderea largă a experienței înaintate. 
Principalul criteriu de apreciere al muncii fiecărei 
organizații de partid îl constituie rezultatele obți
nute în înfăptuirea politicii partidului, a hotărîrilor 
sale, în realizarea sarcinilor de producție, în dezvol
tarea conștiinței socialiste a maselor.

Proiectul de statut reflectă modul de organizare a 
vieții partidului nostru, profundul democratism ce 
caracterizează activitatea tuturor organelor șl organi
zațiilor sale. însăși larga dezbatere a proiectului de 
statut în organizațiile de partid, în presa de partid 
constituie o ilustrare grăitoare a participării active 
a comuniștilor nu numai la aplicarea, dar și la ela
borarea politicii partidului.

(Continuare in pag. III-a)
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„Încheiem un nou contract
ISTORIC CU VIITORUL^

La Ora de față, nu există loc pe Întinderea țării unde 
să nu ii ajuns textul proiectelor de Directive ale Congre
sului al IV-lea al partidului.

Răsunetul mare, interesul aprins cu care este citit și 
studiat acest document istoric, au o profundă justificare: 
e aici cuprins mai bine de un deceniu din viața poporului 
nostru — bilanțul anilor șesenalului și programul activității 
întregului popor pe următorii cinci ani —, e prezentat aici 
tabloul sarcinilor de muncă ale unui întreg popor, chipul 
țării de azi și de mîine, contururile patriei în pragul celui 
de-al optulea deceniu al secolului. Așa cum ne scria un 
cititor, acest document are un caracter enciclopedic, în 
sensul că cuprinde toate ramurile activității umane din 
țara noastră într-un moment cînd economia ei cunoaște 
o dezvoltare și complexitate cum n-a cunoscut niciodată. 
Proiectele de Directive reflectă bogata experiență a parti
dului și statului nostru în construcția societății socialiste, 
în industrializarea socialistă, în dezvoltarea agriculturii, 
în stimularea înfloririi armonioase a tuturor forțelor de pro
ducție. In prevederi se reflectă munca fiecăruia și fiecare 
ornai muncii, în condițiile cînd începe dezbaterea proiec
telor de Directive, se simte răspunzător de încheierea aces
tui uriaș CONTRACT CU VIITORUL, pe care îl va consfinți 
Congresul IV.

Iată de ce, încă înainte ca oamenii muncii să fi avut ră
gazul unei studieri îndelungate și colective, spre redacția 
noastră au început să sosească primele scrisori, mesaje, 
telefoane, care se fac ecoul sentimentelor de mîndrie și 
satisfacție față de drumul parcurs și sarcinile propuse și al 
angajamentelor însuflețite de muncă ; publicăm în numă
rul de față cîteva scrisori sau extrase, laolaltă cu opinii 
ale unor personalități ale vieții npastre publice. Mulți se 
angajează ca în zilele următoare să facă propuneri, su
gestii, angajamente, manifestări ale avîntului creator pe 
care (ara îl trăiește în preajma Congresului.

Văd totul 
cu ochii mei

Trăiesc lingă furnalele Hunedoa
rei de douăzeci de ani și am vă
zut înălțîndu-se o uzină de cîteva 
ori mai mare decît cea veche și 
un oraș de vreo zece ori mai mare 
decît vechiul tîrg. Lucrurile aces
tea păreau imposibil de realizat, 
dar noi am crezut în ele pentru că 
partidul, atunci cînd stabilea di
recțiile de dezvoltare, pornea de 
la realitate, de Ia un calcul pre
cis, de la noi și puterile noastre, 
de la țară și nevoile ei.

în flecare plan am găsit la te

melie industria grea — altfel nu 
se poate dobîndi o dezvoltare ra
pidă și armonioasă — și de fie
care dată am fost mîndri că mun
cim aici.

Acum lucrez la cel mai mare 
furnal al țârii. A fost ridicat în 
anii șesenalului, pe baza Directi
velor celui de-al III-Iea Congres 
al partidului.

Noile Directive, proiectul ce va 
fi luat în discuția celui de-al IV- 
lea Congres, prevăd 6,3 milioane 
tone oțel, 4,1 milioane tone fonta, 
4,4 milioane tone laminate — o 
temelie masivă a întregii econo
mii, cifre mari pentru țara noastră, 
aproape o dublare, dar pe deplin 
realizabile. Va apărea noul com
binat, mai mare, de la Galați, si- 
derurgiștii vor trece la producția 
oțelului în convertizodre, lucru de 
care vorbeau cu pasiune oțelarii 
în ultimi! ani și care acum, scris 
negru pe alb în Directive, înseam

nă o hotărîre care va fi împlinită. 
E numai una din prevederile care 
arată viteza și siguranța cu care 
țara noastră se orientează spre 
tot ce e mai nou în tehnica mon
dială.

Simion JURCA 
prim-furnalist, Hunedoara

timp larg 
capacității 
de creație

Acad. D. DUMITRESCU 
secretar prim 

al Academiei R. P. Române

Oamenii de știință sînt fericiți să 
constate că prevederile cuprinse în 
proiectele de Directive le oferă un 
cîmp larg de manifestare a capaci
tăților lor creatoare, a atașamen
tului lor deplin la programul de ri
dicare pe o treaptă și mai înaltă a 
edificiului socialist ai patriei noas
tre.

îmbinarea armonioasă dintre 
cercetarea fundamentală și aplica
tivă, prevăzută în proiectul de Di
rective cu privire la dezvoltarea e- 
conomiel naționale nu poate fi rea
lizată în mod spontan; ea se obține 
printr-o activitate conștientă, vie și 
complexă, de mare răspundere și 
de înaltă competență și se concre
tizează într-o activitate sistematică 
de stabilire corelată a tematicii de 
cercetare la toate nivelele, într-un 
sistem bine închegat de transmite
re a rezultatelor cercetării între u- 
nitățile interesate.

Academia Republicii Populare 
Române are ca sarcină dezvol
tarea activității de cercetare 
fundamentală. Prin perspectivele ce 
le deschide ea alimentează în per
manență cu noi elemente cerceta
rea aplicativă, în ultimă instanță 
tehnica nouă. In fiecare domeniu 
vom găsi atît activitate științiiică 
fundamentală, cît șl aplicativă. De 
aci și sarcina din proiectul de Di
rective de a crea o legătură indiso
lubilă între cercetarea fundamen
tală și aplicativă.

Legăturii insuficiente de pînă 
acum dintre unitățile de cercetare 
ale Academiei R.P.R., care au pro
movat cu precădere cercetări fun
damentale, teoretice, și institutele 
departamentale care și-au axat te
matica de cercetare pe probleme 
de interes aplicativ trebuie să-i ia 
locul o mai rodnică conlucrare în
tre aceste unități.

Conducerea Academiei R.P.R. îșl 
propune să întreprindă împreună 
cu oamenii de știință analiza apro
fundată a proiectelor de Directive 
pentru a elabora, pe această bază, 
tematica de cercetare.

Oamenii de știință sînt hotărîți 
să răspundă cu noi realizări grijii 
și încrederii acordate de partid și 
guvern.

35 de miliarde 
și încăodată 
pe atit hărnicie

Pămînturile cooperativei noastre au 
cîștigat mult de cînd au făcut cuno
ștință cu tractoarele și mașinile agri
cole, cu îngrășămintele, cu apa iriga
țiilor.

E lesne de înțeles cît ne-a impre
sionat pe noi toți — și cred că nu
numai pe cei din agricultură, dar pe
oricare om al muncii — cifra de 35
miliarde. înseamnă investiții pentru 
agricultură de 1,6 ori mai mult decît 
în ultimii cinci ani. Totodată, împreună 
cu cele circa 9 miliarde lei investiții 
în principalele ramuri industriale care 
deservesc agricultura, înseamnă nu nu
mai mașini mai multe, dar și mai bine 
adaptate fiecărei culturi și lucrări; în
seamnă utilaj de irigație și înseamnă 
că plantele, hrana noastră, care au și 
ele nevoie de hrana lor, vor avea mai 
multe îngrășăminte.

Gheorghe TACHE, 
președintele cooperativei 
de producție „Drumul lui Lenin” 
din Cătrunești, 
raionul Urziceni

(Continuare în pag. III-a)

TARA DE AZI 
ȘI DE MÎINE

ZAHARIA STANCU

Nici nu răsărise încă soa
rele sîmbătâ dimineața cînd 
un prieten, care se trezește 
ca și mine cu noaptea-n 
cap, mi-a telefonat:

— Ai citit ziarele de azi ?
— Nu. încă nu mi-au so

sit. Dar ce s-a întîmplat 7
— Ziarele publică...
— Proiectele de Direc

tiv* ?
— Da.
— Le-am auzit la radio.
— Și eu le-am auzit la 

radio însă acum le citesc. 
Proiectele trebuie citite, stu
diate...

Pest* puțin timp ml-au 
sosit și mie ziarele. Am ci
tit cele două proiecte de 
Directive ale Congresului 
al IV-lea și le-am recitit. La 
prima lectură Impresia pro
dusă asupra mea a lost pu
ternică. Tot atît de puterni
ca a rămas și la ultima lec
tură.

O mar* part* a vieții mei* 
am trăit-o în vechea Ro
mânie. De douăzeci și ceva 
d* ani trăiesc și muncesc 
în România cea nouă, în 
România noastră socialistă. 
Am cunoscut bine poporul 
d* Ieri. îmi place să cred 
că tot atît de bine cunosc 
și poporul de azi.

— Bine, dar poporul de 
ieri — ar putea cineva 
sâ-ml spună — nu e unul 
și același cu poporul de 
azi?

N-am să răspund acum la 
această eventuală între
bare. Mi-ar trebui cîteva 
coloane.

în cei douăzeci și ceva 
de ani, cîți s-au scurs de 
la eliberare pînă astăzi, 
poporul însuilețit de comu
niști a schimbat totul sau

aproape totul în România. 
Partidul a știut să-l mobili
zeze, să-l înflăcăreze și să-l 
conducă în marile bătălii 
care s-au dat, întîi pentru 
zdrobirea reacțiunii și apoi 
pentru construcția unei țări 
noi, a unei vieți noi. Comu
niștii s-au priceput să orga
nizeze statul și să interese
ze în dezvoltarea, întărirea 
și înfrumusețarea patriei pe 
fiecare om al muncii.

Am spus mai sus că lec
tura celor doua proiecte de 
Directive publicate în ziare
le de sîmbătâ a produs a- 
supra mea o impresie pu
ternică. Documentele sînt 
pline de cifre — de cifre 
dincolo de care se află 
realizările, înfăptuirile în 
toate domeniile de activi
tate. La cît s-au ridicat in
vestițiile în perioada 1960- 
1965 ? Proiectul de Directive 
cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în pe
rioada 1966—1970 ne-o 
spune : la peste 193 miliar
de lei — cu circa 13 miliar
de Iei mai mult decit s-a 
prevăzut în Directive. Nu 
sînt un om de cifre și nici 
nu năzuiesc să devin, dar 
înțeleg că acești 193 miliar
de lei reprezintă munca po
porului nostru în anii șese
nalului, învestită, prin chib
zuință și priceperea condu
cerii noastre de partid și de 
stat, în construirea de noi 
fabrici, de noi uzine, în con
strucții de locuințe, în pro
ducția de bunuri care vor 
face ca bunăstarea fiecă
ruia să crească. In dezvol
tarea bazei tehnice-mate- 
riale a economiei noastre.

(Continuare în pag. III-a)

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române

București
Vă adresez sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase trimise 

cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere și vă rog 
să le transmiteți poporului român frate, Partidului Muncitoresc Român 
și guvernului Republicii Populare Române.

Aprobarea și sprijinul poporului și guvernului Republicii Populare 
Române încurajează întregul popor vietnamez care luptă cu hotărîre 
împotriva agresiunii imperialismului american, pentru a apăra Vietna
mul de nord și a elibera Vietnamul de sud, pentru a porni la reunifi- 
carea pașnică a țării.

Cu acest prilej, îmi exprim dorința ca relațiile frățești dintre cele 
două popoare ale noastre să se întărească și să se dezvolte tot mai mult 
și urez poporului român ca sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro
mân să dobîndească succese din ce în ce mai mari în construirea so
cialismului.

Vă rog să primiți din partea mea cele mai bune urări de sănătate 
deplină.

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central al Partidului 

celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam 

Hanoi, 4 iunie 1965

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE

Fabrica de armături neferoase

și echipament metalic din Capitală
Constructorii au înscris pe har

ta Bucureștiulul încă un obiectiv 
industrial modern — Fabrica de 
armături neferoase și echipament 
metalic, a cărei producție este 
destinată șantierelor de locuințe. 
Hala de fabricație a noii între
prinderi bucureștene are două 
sectoare principale : unul pentru 
armături neferoase și altul pentru 
echipament metalic. Aici se vor 
produce armături sanitare, arti
cole de lăcătușerie pentru binale 
șl mobilier — în total aproxima
tiv 200 de sortimente. La intrarea

în producție cu întreaga capaci
tate, fabrica va realiza anual cir
ca 7 500 tone de astfel de pro
duse.

Secția de turnătorie este una 
dintre cele mai moderne din țară. 
Turnarea pieselor din aliaje ne
feroase și a celor din fontă este 
complet automatizată. Acoperirile 
galvanice se execută în instalații 
automate care asigură produselor 
luciu fără să mai fie nevoie de o 
operație suplimentară de lus
truire.

(Agerpres)
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Ecouri la opinia 
corespondentului voluntar

într-un număr recent al ziarului nostru, sub titlul „Respect 
pentru cuvîntul corespondentului voluntar”, ne-am ocupat 
de modul în care unele organe de partid și de stat, între
prinderi și instituții rezolvă sesizările oamenilor muncii pri
mite prin mijlocirea presei. In cele ce urmează ne propu
nem să urmărim ce s-a întîmplat cu alte scrisori trimise spre 
rezolvare organelor de resort.

Cu simț de răspundere
într-o scrisoare publicată sub 

titlul „De la prima cădere", se 
semnala că sacii din unele loturi 
produși de Combinatul de celuloză 
și hîrtie Suceava sînt de calitate 
slabă. în legătură cu această se
sizare am primit o amplă scrisoare 
de răspuns din partea conducerii 
combinatului din care reprodu
cem : „Aspectele critice semnalate 
în ziar au constituit obiectul unor 
dezbateri cu întreaga masă de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
S-au analizat cauzele care duc Ia 
caracteristici calitative scăzute ale 
hîrtiei de saci și s-a ajuns la con
cluzia că instalația de măcinare 
existentă e necorespunzătoare. S-a 
luat hotărîrea de a se com
pleta instalația cu două hidro- 
discuri de 1 000 C.P. Montarea a- 
cestora în cursul lunii iunie a.c. 
va îmbunătăți simțitor calitatea 
măcinării pastei de celuloză. Pen

tru continua îmbunătățire a cali
tății produselor am luat și alte 
măsuri de ordin tehnic și organi
zatoric. De asemenea, conducerea 
combinatului a organizat mai 
bine munca serviciului C.T.C., in- 
troducînd un control sistematic și 
exigent în toate fazele de fabrica
ție. Numind controlori și laboranți 
dintre muncitorii cei mai bine pre
gătiți, s-a creat posibilitatea de a 
se interveni operativ în procesul 
de fabricație în cazul că apar de
fecțiuni. în același timp, s-a intro
dus autorecepția semifabricatelor 
și produselor finite pentru a se 
evita expedierea către beneficiari 
a unor produse necorespunză- 
toare".

Redacția a primit un răspuns a- 
semănător și din partea Direcției 
generale de resort din Ministerul 
Industriei Petrolului și Chimiei.

0 scrisoare și mai mulți vinovați

tului comunal, acesta după ce a 
întocmit un referat care oco
lește principalele probleme sem
nalate, l-a trimis la raion. La rîn- 
dul lui, tov. Gh. Burghiu, vicepre
ședinte al sfatului popular raional, 
a făcut o „adresă" la fel de inutilă 
de însoțire a referatului, și le-a 
trimis pe ambele la regiune. Folo
sim acest prilej spre a aduce la cu
noștința tovarășilor care aveau o- 
bligația să se ocupe de rezolvarea 
cazului, părerea unor locuitori de 
la Tg. Cărbunești. Iată ce ne-au 
relatat Elena Martiniuc, președinta 
comisiei de femei, Lazăr Popescu, 
directorul bibliotecii raionale, Ma- 
ria Cîrlig, casnică, Nicolae Amza, 
inginer la întreprinderea de foraj, 
Minodora Șerban, profesoară, și al
ții : De peste un an baia a fost în
chisă pentru renovare și închisă a 
rămas. Cam tot de atîta timp, 
la unitatea de desfacere a pro
duselor lactaite din Tg. Cărbu
nești nu se poate bea dimineața 
o cafea cu lapte sau un ceai. Bu
fetul expres a fost dotat cu mobi
lier și cu cele necesare pentru a se 
servi Ia prînz mîncăruri calde, dar 
nu se pregătește nimic din lipsă 
de... bucătărie. Ca să cumperi vase 
de bucătărie, conserve de pește sau 
de legume, articole de îmbrăcămin
te, trebuie să iei trenul și să por
nești la Tg. Jiu sau la Craiova.

în loc ca asemenea probleme de 
interes cetățenesc să fie cercetate 
cu seriozitatea cuvenită, tova
rășii care aveau obligația să re
zolve sesizările corespondenților 
voluntar! s-au înfundat într-o mun
că formală, birocratică, acoperin- 
du-se cu „referate" și „adrese".

La 26 aprilie ziarul nostru a pu
blicat scrisoarea unui locatar din 
cartierul Pajura. Semnatarul scri
sorii arăta că, deși s-a adresat în 
repetate rînduri constructorului 
(întreprinderea de construcții-mon- 
taj 5), cît și I.A.L. Grivița Roșie, 
semnalîndu-le că apartamentul pe 
care-1 ocupă se degradează din 
cauza igrasiei, nu s-au întreprins 
nici un fel de măsuri cu excepția 
trimiterii unor delegați care au 
constatat faptele... și au plecat.

Au trecut peste 40 de zile de la 
publicarea acestei scrisori, fără ca 
în acest răstimp întreprinderile 
vizate, cît și Sfatul popular raio
nal Grivița Roșie, căruia i-am so
licitat cercetarea acestui caz, să 
răspundă ziarului. în consecință, 
am întreprins o cercetare pe teren.

La I.C.M. 5 ne-am adresat tov. 
ing. Nicolae Teodorescu, directorul 
întreprinderii, care ne-a declarat 
că n-are cunoștință de un aseme
nea caz.

— I. A. L.-ul nu și-a îndeplinit 
conștiincios rolul de proprietar al 
apartamentului in cauză, a adăugat 
interlocutorul nostru.

Reținînd faptul că directorul în
treprinderii „nu are cunoștință" de 
un caz pe care autorul scrisorii îl 
semnalase I.C.M.-ului în repetate 
rînduri, am plecat la I.A.L. Grivi
ța Roșie, unde ne-am adresat ingi
nerului șef Dan Nițescu.

— Cunosc acest caz, am fost și 
personal pe teren și am constatat 
că cele arătate de locatar sînt înte
meiate.

— De ce nu s-au luat încă mă
suri ?

— N-am stabilit cauzele. S-ar 
putea să fie vorba de o greșeală de 
proiectare.

S-ar putea... Dar de ce au trebuit 
să treacă aproape doi ani ca sâ

se stabilească de ce natură este 
greșeala, timp in care apartamen
tul s-a deteriorat.

Și încă un aspect. La o sesizare 
anterioară a aceluiași locatar, zia
rul a primit în octombrie anul tre
cut, din partea Sfatului popular 
raional Grivița Roșie, un răspuns 
semnat de tov. vicepreședinte Si- 
mion Mîndreș și de directorul 
I.A.L., tov. Dumitrescu, prin care 
eram informați că este vorba de o 
izolație hidrofugă necorespunzătoa
re și că lucrările de reparații vor fi 
executate în primăvara anului 1965.

— Da’ de unde — ne răspunde 
voios tov. Nițescu. Constatarea a 
fost făcută atunci de un tehnician 
care nu era în măsură să stabileas
că adevărata cauză a apariției igra
siei.

Cu alte cuvinte, răspunsul nu tă
cea doi bani, Iar ziarul șl cetățea
nul în cauză au tost induși In e- 
roare.

La sfatul popular al raionului am 
solicitat părerea tov. vicepreședinte 
Mîndreș, a cărui semnătură figura 
pe acest răspuns inexact.

— Noi ne-am pronunțat în răs
punsul pe care l-am trimis imediat 
după apariția scrisorii în ziar — 
afirmă categoric tov. Mîndreș.

Cu toată părerea de rău trebuie 
să-1 contrazicem. în afară de răs
punsul trimis anul trecut redacția 
n-a intrat în posesia unui al doi
lea răspuns pentru simplul mo
tiv că acest răspuns nici n-a 
plecat încă din sediul sfatului 
popular. Pentru a fi mai preciși, 
„răspunsul" a fost descoperit în bi
roul unor funetjonari ai sfatului.

în cele din urmă, tov. vicepreșe
dinte ne-a declarat că vinovați sînt, 
după părerea lui, proiectantul și 
constructorii. Oare numai ei?

0 încălcare 
a legii

Modernizare. La Uzina metalurgică din Copșa Mică se montează racleții unei instalații 
de separare a minereurilor

De sus-jos și de jos-sus...
La sfîrșitul lunii februarie, o 

scrisoare sosită la redacție ne 
semnala că la Tg. Cărbunești, re
ședința raionului Gilort, gospodă
rirea localității, aprovizionarea uni
tăților comerciale și deservirea cul
turală lasă de dorit. Dat fiind că 
și alte scrisori semnalau aceleași 
deficiențe și că rezolvarea lor nu 
putea fi asigurată numai cu posi
bilități locale, redacția a trimis se
sizarea Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Oltenia.

Au trecut peste două luni fără 
ca să ne fi sosit răspuns. Interesîn- 
du-ne la fața locului de cauzele a- 
cestei întîrzieri, am constatat că 
la Sfatul popular regional Ol

tenia, contrar normelor în vigoa
re, scrisorile nu sînt citite și 
repartizate pentru a se lua mă
surile corespunzătoare de către 
activiști cu munci de răspundere. 
Ele sînt dirijate „spre rezolvare" 
de către biroul de sesizări. Ce se 
poate întîmpla mai departe cu ele 
o arată soarta scrisorii de la Tg. 
Cărbunești, care a fost trimisă... 
secției „gospodărie comunală".

Ca să scape de ea, tovarășii de 
la „gospodăria comunală" au tri
mis-o Sfatului popular raional Gi
lort. De aci ea a fost „pasată" 
mai departe Sfatului popular co
munal Tg. Cărbunești. Cît privește 
pe tov. D. Sturzu, președintele sfa

„Am lucrat la mai multe între
prinderi din țară ca sudor instala
tor — ne-a scris Iosif Rusu din 
Luduș. Acum sînt angajat la între
prinderea de gospodărie comunală 
Luduș și primesc un salariu infe
rior calificării mele. Tov. director 
Sandu Mărgărit căruia m-am adre
sat pentru lămurirea acestei situa
ții, nu mi-a făcut dreptate. De aceea 
am găsit cu cale să mă adresez 
redacției".

Consiliul local al sindicatelor 
din orașul Luduș a fost solicitat 
de redacție să cerceteze cazul re
latat în scrisoarea de mai, sus. 
După aproape trei luni de cînd 
s-a trimis scrisoarea, redacția a 
intrat, în sfîrșit, în posesia unui 
răspuns. Fapt este insă că acesta 
nu face decît să confirme o serie 
de amănunte cuprinse în scrisoare 
fără să se indice dacă s-a luat sau 
nu vreo măsură. în asemenea con
diții nu e de mirare că, pornind 
pe urmele răspunsului, am aflat că 
situația corespondentului voluntar 
este neschimbată deși dreptatea e 
vădit de partea lui. Iosif Rusu a 
învățat meseria cu ani în urmă iar 
din 1962 pînă în momentul de față, 
cu o întrerupere de cîteva luni, 
lucrează la întreprinderea de gos
podărie raională Luduș. înainte de 
această întrerupere el fusese în
cadrat ca muncitor calificat, pri- 
mindu-și drepturile de salariu co
respunzător categoriei respective. 
La întoarcerea în întreprindere, la 
1 octombrie 1964, a fost însă în
cadrat ca muncitor necalificat deși 
continuă să efectueze munca de 
sudor-instalator. E de neînțeles de 
ce conducerea întreprinderii încal
că legea iar consiliul sindical local 
rămîne pasiv.

Cercetarea atentă a sesizărilor 
oamenilor muncii constituie o o- 
bligație importantă a organelor 
de partid, de stat și sindicale, a 
conducerilor de întreprinderi și 
instituții. înlăturarea neajunsurilor 
semnalate în sesizări contribuie 
la perfecționarea activității orga
nelor de partid și de stat, la în
tărirea legăturii lor cu masele. 
Trebuie combătute orice manifes
tări de nesocotire a sugestiilor 
și sesizărilor oamenilor muncii, 
de încălcare a hotărîrilor de par
tid și de stat privitoare la rezol
varea scrisorilor și la obligativi
tatea de a răspunde presei în 
termen cu privire la măsurile 
luate.

T EA E
Teatrul de Operă și Balet : Othello (specta

col prezentat de Teatrul Național din Craiova 
— orele 20). Teatrul de stat de operetă f: 
Prințesa circului (orele 19,30). Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Richard al III-lea (spectacol prezentat de Tea
trul Național ,,V. Alecsandri" din Iași — orele 
20), (sala Studio) : Tntîlnire cu îngerul (orele 
20). Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra“ (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Opera de 
trei parale (orele 20), (sala Studio, str. Al. 
Sahia nr. 76 A): Fii cuminte, Cristofor ! (orele 
19,30). Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Vulpea și strugurii (spectacol prezentat de 
Teatrul Național din Craiova — orele 19.30), 
(sala Studio) : Sonet pentru o păpușă (orele 
20). Teatrul ,,Barbu Delavrancea“ (Șos. Ștefan 
cel Mare nr. 34) : Se caută un mincinos (orele 
20). Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16) : Doi pe 
un balansoar (orele 20). Teatrul satirlc-mu- 
zical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20), (grădina „Boema") : Veselie 
la 174 (orele 20). Ansamblul artistic al C.C.S. 
(Str. Lipscani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi 
(orele 16),

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecran pano

ramic : Patria (9: 11,30: 14; 16,30; 19: 21,30).
Oliver Twist : Republica (9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21.15), Arenele Libertății (parcul Libertă
ții — orele 20,15). Modern (10; 12,15; 14,30; 
16,45: 19: 21,15). Hocheiștii — cinemascop : Lu
ceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15: 18,30: 20,45), Au
rora (10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30). Doamna cu 
cățelul : Carpați (10.30; 13; 16). Winnetou — 
cinemascop : București (9,30: 11,45: 14; 16,45; 
19; 21,15), Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare — orele 20,15), Grădina ,,Progresul" (Str. 
Ion Vidu\ orele 20,15), Grădina cinematograf 
,.Expoziția realizărilor economiei naționale a 
R.P.R." (Piața Scînteii — orele 20,15), Feroviar 
(10; 12,15; 14,30: 16,45; 19; 21,15), Excelsior (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15). Nuntă cu peripeții
— (completare Joris Ivens) : Capitol (9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — orele 20,15), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 20,30), Melodia
(completare Colțul prieteniei — 9,30; 11,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Raby Mâtyâs : Festival 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Grădina „Tomis" 
(Calea Văcărești nr. 21 — orele 20,30). Cînd 
Martin avea 14 ani (completare Pionieria nr. 
3/1965) : Flacăra (16; 18: 20), Rahova (16; 18,15; 
20,30). Merii sălbatici (completare Rapsodie 
ungară) : Central (10,30; 12,30; 14,30; 16.30; 18,30; 
20,30). Bine ați venit I (completare Cum am 
crescut sănătos): Buzești (15,30; 17,30; 19,30; la 
grădină — orele 20,15). Armata codobaturilor : 
Union (completare Celule amețite — 16; 18,15; 
20,30). Program pentru copii : Doina (orele 10 
dimineața). Ne asumăm răspunderea : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Cotroceni (16;
18,15; 20,30). Pionieria nr. 3/1965 — Baletul
negru din Senegal — Șapte secole mai tîrziu
— Pietre ce înfloresc — Eu și oglinda — Esca
pada : Timpuri Noi (9—16 în continuare ; 17,45; 
19,30; 21,15). Asta-i tot ce s-a întîmplat : Giu- 
lești (completare Gelozie — 16; 18,15; 20,30), 
Miorița (completare 1 Mai 1965 — 10; 12; 14;

46.15; 18,30; 20,45). Alerg după o stea : Cultu
ral (15,30; 18; 20,30). Ianoșik — cinemascop
(ambele serii) : Lumina (9,45; 13; 16,30; 20), 
înfrățirea între popoare (16; 19,30), Arta (16; 
19,30; la grădină — orele 20,30). Fernand cow
boy (completare Comori de artă românească): 
Victoria (9,45; 12: 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dacia 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.45; 21). Logodnicele
văduve : Crîngași (completare Gura lumii — 
16; 18,15; 20,30). Neamul Șoimăreștilor — cine
mascop (ambele serii) — completare Șopîrle : 
Bucegi (10; 13; 16,15; 19,30; la grădină — orele
20.15) , Drumul Sării (16; 19). Cronica unui 
bufon : Unirea (completare Meciul giganților 
— 16; 18,15; la grădină — orele 20,15). Cera- 
sella : Vltan (16; 18,15; la grădină — orele 
20,30). Gaudeamus igitur : Munca (completare 
Sport nr. 2/1965 — 14; 16; 18,15; 20,30). Cronica 
unei crime — cinemascop : Popular (comple
tare Gelozie — 16; 18,15; 20,30). Drumul spre 
înalta societate : Grădina ,,Doina" (Str. Doam
nei nr. 9 — orele 20,15). Bufonul regelui : 
Grădina ,,Festival" (Pasajul Eforie — orele 
20,30). Hanka : Moșilor (15,30; 18; la grădină — 
orele 20,30). Pe urmele lui Ahmed : Cosmos 
(completare Scoarțe populare — 15,45; 18;
20.15) . Cîntînd în ploaie : Viitorul (15; 17; 19;
21). Nevasta nr. 13 : Colentlna (16; 18,15; 20,30; 
la grădină orele 20). Doi băieți ca pîinea 
caldă : Volga (completare Drumurile celui 
de-al cincilea continent — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30). Casa Ricordi : Floreasca (10,30; 15; 17,30; 
20). Animalele : Progresul (completare Sport 
nr. 2/1965 — 15,30; 18; 20,15). Spre culmi :
Flamura (10; 12; 16; 18; 20), Pacea (16; 18; 20). 
Scaramouche — cinemascop : Lira (15; 17; 19; 
21; la grădină rulează Războiul vesel — orele 
20,15). Rachetele nu trebuie să decoleze — 
cinemascop (completare Kremlinul rostovian) : 
Ferentari (16; 18,15; 20,30). Climate — cinema
scop : Grădina „Rahova" (Calea Rahovei — 
orele 20,30). O viață : Grădina „Progresul- 
Parc" (Piața Libertății — orele 20,30).

Cum e vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în general Insta

bilă, cu cerul mal mult noros tn Ardeal. 
Banat și Moldova, unde au căzut ploi locale, 
izolat cu caracter de averse. în celelalte re
giuni vremea a fost relativ frumoasă, cu ce
rul variabil, mal mult senin dimineața. Vîntul 
a suflat potrivit din sectorul vestic cu inten
sificări locale pînă la tare în Cîmpia Dunării 
și Dobrogea. Temperatura aerului a scăzut 
ușor în Ardeal și Moldova șl a fost ușor va
riabilă în rest, înreglstrînd la ora 14 valori 
cuprinse între 12 grade la Toplița și 27 de 
grade la Mangalia și Constanța. In București: 
Vremea a fost relativ frumoasă, cu cerul va
riabil mai mult senin dimineața. Vîntul a su
flat tare și în rafale din sectorul vestic. Tem
peratura maximă a atins 27 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 
iunie. In țară : Vremea se va încălzi ușor. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse. Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în creștere 
ușoară, mai ales la sfîrșitul Intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 grade, iar 
maximele Intre 19 și 29 de grade, tn Bucu
rești : Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi slabe. Vînt slab pînă 
la potrivit din vest. Temperatura în creștere 
ușoară.

într-o dimineață din primăva
ra acestui an, poștașul comu
nei Scîntecești — satul Fîntî- 
nele, a pătruns agale pe poarta 
școlii de opt ani. Omul îșl cu
noștea meseria nu de Ieri de 
azi și știa ce are de făcut : să 
înmîneze unui proaspăt învăță
tor o scrisoare.

A întîlnit un copil grăbit să 
Intre la oră. Nici nu auzise de 
învățătorul respectiv. A întrebat 
tn stînga, a întrebat în dreapta, 
dar nimeni nu-1 cunoștea. L-a 
căutat în cancelaria profesori
lor, a luat la rînd, clasă după 
clasă, fără succes, După o 
lungă alergătură (a mers 
după învățător și pe la că
minul cultural) a trebuit să se 
lase păgubaș. A pus mina pe 
creion și a notat cu litere de-o 
șchioapă : „adresantul dispărut 
de la locul de muncă".

Aflînd de această Intîmplare, 
reporterul a pornit să dezlege 
misterul dispariției.

După cercetări infructuoase 
în comună, ne aflăm la secția 
de învățămînt a Sfatului popu
lar al raionului Galați. Consul
tăm iișa dispărutului :

1. Numele șl pronumele : Colț 
Victor.

2. VIrsta : 23 de ani.
3. Studii : în anul 1954 a ab-

„MIRAJUL" 
PROMENADEI PE... ASFALT

solvit Institutul pedagogic din 
Galați.

— Nu știți unde se află Colț ?
— Precis nu știu, dar l-am 

văzut într-un camion transpor- 
tind lăzi cu dulceață sau bis
cuiți spre port, ne Informează 
In cele din urmă, neoficial, o 
funcționară de la secția de în
vățămînt.

Mulțumim pentru informații, 
ne urcăm în primul autobuz și 
descindem la gara fluvială. Pe o 
stradă din apropiere, tn fața u- 
nei clădiri unde se descarcă de 
zor lăzi, sîntem tentați să ne 
încercăm norocul :

— Nu l-ați văzut pe Colț ? 
— E pe-aici, ori • cu ma 
șina ?...

— A urcat chiar acum... a a- 
dus niște cutii cu rahat.

Am pătruns în clădirea între 
prinderii comerciale raionale a

U.R.C.C. din Galați. Descoperim 
în sfîrșit pe omul nostru într-un 
birou de la etajul II.

Cu vorbă potolită, tihnită, ni 
se adresează :

— în ce problemă 7 Vreo co
mandă de dulceață ori cio
colată ?

...în sfîrșit, facem cunoștință; 
ne plimbăm agale printre ma
gaziile răspîndite prin port, stăm 
de vorbă despre marmeladă și 
școală.

Transcriem dialogul purtat.
— Practic cu ce vă ocupați ?
— Sînt merceolog la sectorul 

alimentar. Răspund de facturile 
care vin la plată... Recepționez 
mărfurile de la furnizor. Verific 
în magazie... apoi notez In do
sare...

— Deci... între magazie și 
birou ?

— Da 1

— Atunci de ce ați urmat In
stitutul pedagogic ?

— Pentru a deveni învățător.. 
însă de oraș. Altfel nu concep 
această meserie.

— Munca de profesor nu e 
numai o meserie, e o misiune. Șl 
misiunea aceasta nobilă nu se 
exercită numai la oraș.

— Știu, dar am șl eu condiție 
mea. Soția mea, tot învățătoare 
face destul naveta pînă la Tă 
tarea...

— ...N-ați fost repartizați în 
aceeași comună ?

— Ba da... la Fînttnele... da 
am plecat și am preferat eu aici, 
iar soția, naveta... Familia e 
despărțită.

— Dar la Fîntînele erați doa 
împreună. Familia era unită...

Așa, pas cu pas, s-a autodez- 
legat taina dascălului fantomă

învățătorul nostru a devenit 
merceolog. La prima vedere nu 
e nimic rău în aceasta. Orice 
muncă e utilă și merită tot res
pectul. Mai ales dacă e făcută 
cu pasiune, cu răspundere. Dar 
ce s-a întîmplat în cazul de 
față?

Un tînăr care acum cîțiva ani 
a început să se pregătească 
pentru munca la catedră în cli
pa în care se credea că va In
tra în marea familie a cadrelor 
didactice a, dezertat de la dato
rie. Cineva ar putea să se în
trebe dacă între timp nu și-a 
descoperit o altă vocație î Nu 1 
Colț a preferat orice îndeletni
cire întîmplătoare numai să nu 
fie nevoit să părăsească trotua
rele orașului Galați. în loc să 
dorească să devină un factor de 
răspundere în opera de instrui

re șl educare a tineretului, a 
răspîndirii culturii în rîndurile 
țărănimii, un fruntaș al satului, 
înc<»jurat cu dragoste de copil 
și virstnicl, a acceptat situația 
de a transporta lăzi cu dulciuri. 
Păcat de anii petrecuți în insti
tut. A ocupat inutil un loc în
tr-un Institut de învățămînt su
perior, de pe porțile căruia tre
buia să pășească în viață încă 
un învățător. Statul i-a asigurat 
un loc de muncă corespunzător 
pregătirii. Lui și soției.

Ceea ce atrage atenția și mîh- 
nește, totodată, este că un tînăr 
al zilelor noastre, crescut în 
școala noastră nouă, s-a dove
dit slab în iața unor tentații 
ușoare. Ce-1 speria pe el ? Lipsa 
unui restaurant cu o orchestră 
de jazz, sau absența unor prie
teni de promenadă nocturnă pe 
bulevardele luminate cu neon ? 
Experiența a mii și mii de sluji
tori devotați ai școlii arată, o da
tă mai mult că nu locul sfințește 
omul, ci omul sfințește locul. în
deplinirea înaltei misiuni de 
educator compensează însutit 
satisfacțiile mărunte și efemere, 
„mirajul" promenadei pe... as

falt reprezintă pentru Colț su
blimul.

C. ROMAN

CRAIOVA

A OFERIT 

BUCUREȘTIULUI 

O VALOROASĂ 

SEARĂ DE TEATRU

OTHELLO
De cîfiva ani, NafionaW 

or-aiovean își încheie stagiu
nea cu un turneu la Bucu
rești. In timp, criteriile de 
selecție au crescut în exi
gență : dacă, în urmă cu 
doi ani, cele cinci spectaco
le înfățișate lăsau impresii 
îndeajuns de oontnedidorii șl 
de confuze, cal pe care 
teatrul îl consideri! astăzi 
demn să-l reprezinte se im
pune publicului bueureșfean. 
Aceasta, cu atît mai mult cu 
cît marile tragedii shakespe- 
ereene se joacă, încă, destul 
de rar le noi. Tinerii specta
tori n-»u avut pînă acum pri
lejul să vadă această 
capodoperă pe scenă. (înde
lungata absență din reperto
riu a unora dintre monu
mentele literaturii dramatice 
universale și consecințele ei 
asupra educației estetice a 
publicului constituie o pro
blemă ce nu stă, pare-se, 
îndeajuns In atenția unor 
teatre).

Morrfîind „Othello”, colec
tivul nu se înWlnește pentru 
prima oară cu repertoriul 
shakespeareean ; el a par
curs o cale ce trece prin co
mediile ilustrului dramaturg. 
Etapele acesteia — fie că 
au marcat izbutiri („Doi ti
neri din Verona"), fia că 
nu („A douăsprezecea noap
te") — păstrează valoarea 
unor exerciții pregătitoare 
înaintea unui salt îndrăzneț. 
Salt care, realizat, ridică in
stituția pe treapta la care 
titlul său de Teatru Național 
o obligă: căci „Othello" nu 
numai că schimbă centrul de 
greutate al acestui an teatral 
la Craiova — pînă atunci, 
insuficient de revelator — 
dar impune un allt nivel ma
nifestărilor viitoare. El con
firmă faptul că, în artă, succe
sele se pot obține numai în 
raport eu un fel situai la o 
anumită înălfime, care să 
oblige la un autentic efort 
de autodepășire.

Spectacolul (regia : Călin 
Florian ; decoruri : Mihai 
Tofan ; costume : Florica 
Mălureanu ; maistru de lu
mini : Vadim Levinschi) este 
construit cu armonie și ele
ganță. El se desfășoară în
tr-un cadru de o mare fru
musețe plastică. Cele cîteva 
ziduri și arcade din care ca
drul este compus, ingenios 
recombinate în multiple so
luții și inspirat luminate, 
depășesc rezolvarea comu
nă, inexpresivă, adoptată în 
ultimul timp pentru unele 
piese clasice. Aici, aceste 
elemente reușesc să creeze 
atmosferă, culoarea psiholo
gică a momentului — ceea 
ce sprijină efectiv efortul 
actorilor.

Principalul merit al spec
tacolului este însă acela că 
întreagă această frumusețe 
picturală nu este un scop, ci 
un rezultat. Ea se sprijină pe 
descifrarea inteligentă a 
textului. Fără să-și propună 
răsturnarea tradiționalei vi
ziuni asupra piesei, specta
colul are o libertate de in
terpretare și de expresie 
ce-i conferă originalitate ; el 
se distinge prin claritate și 
echilibru, printr-o fermă con
ducere regizorală. Figurației 
simplificate i s-au găsit, de 
cîteva ori, cu o bună intui
ție, aejiuni scenice potrivite. 
Există destule scene în care 
prejudecata versului debitat 
„dinfr-o suflare" (al cărui 
sens trece, pe aripile muzi
calității, pe lingă urechea 
spectatorului) este atacată : 
desfoiat, explorat în logica 
lui interioară, rostit eu pau
ze și împănat eu reacții, cu 
intonații și nuanțe de atitu
dine, versul se îmbibă de 
viață, trezind un ecou proas
păt. Se rîde la glumele gre
oaie, soldățești, la scena 
chefului, la cugetările acru- 
înjelepte ale Emiliei. In alte 
scene — de luptă, de omor, 
de izbucniri ale urii — n-a 
fost eludată o anumită bru
talitate, ce aparține epocii

șl faptelor el, șl fără 'de car 
piesa ar fi falsificată. I drt 
că asta nu se întîmplă pe 
tot parcursul reprezentației : 
în primele tablouri — de 
pildă, le adunarea nocturnă 
din casa dogelui — tonul a 
încă discursiv, monoton. 
Cinstiții bătrîni rămîn cu toții 
tn anonimat artistic. In par
tea a doua, însă, apropierea 
de adevăr e mai puternică, 
și spectacolul se termină în
tr-un punct înalt.

Această creștere a tensiu
nii oglindește șl evoluția în 
spectacol a protagonistului, 
Vesile Cosma : scenele de 
început — de calm, de li
niște inferioară rezemată pe 
forță — el le joacă mai ex
terior, destul de crispat, ne
oferind despre acest erou 
Imaginea pe care o exaltă 
cei din juru-i ; abia mai tîr
ziu el regăsește tonul sincer, 
vibrant. Eroul pe care-l com
pune se prăbușește dintr-o
dată, cs o navă puternică, 
masivă, ce s-ar duce la fund 
pentru că o fisură neașteptată 
a lăsat să-i năvălească în trup 
unda aducătoare de moarte. 
El e condamnat o dată cu a- 
pariția îndoielii, ce-i răstoar
nă întreg sistemul de valori 
și credințe ; ceea ce urmează 
nu-i decît chinul zbaterii pen
tru e obține groaznica certi
tudine. Mai Incert apare in 
acest spectacol Desdemona, 
Eva Pătrășcanu neconturîn- 
du-și eroina în registrul potri
vit personalității sale artis
tice. Aici, se pare, nici în
drumările regizorului n-au fosl 
prea inspirate : dacă, în loc 
să meargă spre un joc zglo
biu, sprinjar, care nu face 
„corp comun” cu tempera
mentul interpretei, rămînînd 
artificial, afectat — in loc să 
meargă — deci împotriva da
telor precis cristalizate ale 
actriței, de obicei înclinată 
spre o sobră interiorizare (ce 
i-a îngăduit nu o dată să ex
ploreze adîncimile sufletești 
ale eroinelor ei) — el ar fi 
ajutat-o să-și descopere afi
nități cu personajul, rezultatul 
ar fi putut ti o Desdemonă 
demnă, gravă, reflexivă, pro
fundă în sentimente, cu o 
atitudine senină, necontrafă
cută de prejudecăți.

In schimb, un relief ne
așteptat dobîndește Emilia. 
Anca Ledunca posedă sim
plitatea și nobleță capabile 
să ferească replicile mai cru
de de vulgaritate ; ea debu
tează în rol prin bunul<-si.. ’ 
și umorul femeii cu expe
riența vieții și a oamenilor, 
cîștigind apoi, prin fidelitate 
și bună-credință, forța de a-l 
Infringe pe Othello înfr-o 
scenă finală de reală încorda
re tragică.

Prezența cea mai inedită o 
aduce în scenă Ion Pavlescu 
(lago). Acest talentat actor 
pare să dea adevărata măsu
ră a posibilităților sale în pri
mul rînd în rolurile extrem de 
dificile din marele repertoriu 
(nu vom uita ușor creația sa 
în Feste din „A douăspreze
cea noapte"). El a renunțat la 
șabloanele „diabolice" apli
cate intrigantului și trădăto
rului, jucînd simplu o apa
rență de franchețe virilă, jon- 
glînd ironic cu argumentele, 
șovăind, băfînd în retragere, 
insinuînd, lovind scurt, briT'1 
— cu o varietate de mijlpacs 
ce captivează pur și simplu 
atenția publicului. Momentul 
dialogului său consolator cu 
Desdemona a o mică bijute
rie : sincer atras de farmecul 
ei feminin, el se joacă, în ace
lași timp, ca pisica cu șoare
cele, executlnd un adevă 
balet în jurul ei, parcă îndu
ioșat și iarăși înrăit...

Cu „Othello", Teatrul Na
țional din Craiova sa înscrie 
în efortul da cultură al celei 
mai înaintate părți din miș
carea noastră teatrală. E de 
așteptat că el nu va mai ab
dica pe viitor, de la propriul 
său barem.

Ileana POPOVICI
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PARTIDUL
ORGANIZATORUL Șl CONDUCĂTORUL
LUPTEI PENTRU CONSTRUIREA SOCIALISMULUI
(Urmare din pag. I-a)

Centralismul democratic, principiul călăuzitor al 
structurii organizatorice și activității partidului, 
unește într-un singur șuvoi energia și inițiativa crea
toare a întregului partid pentru înfăptuirea liniei sale 
generale. Acesta își găsește întruchipare în eligibili
tatea tuturor organelor conducătoare de partid, în 
datoria acestora de a prezenta periodic dări 
de seamă în fața organizațiilor de partid, în 
valabilitatea hotărîrilor organelor de partid nu
mai cu majoritatea voturilor membrilor lor, în su
punerea necondiționată a minorității față de majori
tate și obligativitatea hotărîrilor organelor supe
rioare pentru cele inferioare, în folosirea criticii 
principiale și a autocriticii, armă puternică pentru 
dezvăluirea și înlăturarea lipsurilor și educarea co
muniștilor în spiritul intransigenței partinice. în ace
lași timp, democrația internă este asigurată în parti
dul nostru prin dreptul comuniștilor de a participa la 
dezbateri și a-și exprima liber părerea asupra tuturor 
problemelor politicii partidului în adunările și presa 
de partid, de a contribui la elaborarea hotărîrilor și 
la stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor, de a alege 
și de a fi aleși în organele de partid, de a participa la 
adunările sau ședințele de partid în care urmează a se 
lua hotărîri cu privire la activitatea sau compor
tarea lor, de a se adresa în orice problemă organelor 
de partid, inclusiv Comitetului Central.

Forța partidului, justețea politicii sale își gă
sesc izvorul în faptul că linia politică a partidului, 
cele mai importante hotărîri, sînt elaborate în co
lectiv, puse în dezbaterea comuniștilor, a maselor, 
întruchipează înțelepciunea colectivă a partidului, a 
poporului. Proiectul de statut reafirmă cu putere 
principiul muncii colective ca principiu suprem al 
conducerii de partid.

Proiectul de statut prevede, pornind de la schim
bările calitative petrecute în viața partidului, a so
cietății, desființarea stagiului de candidat. Simplifi- 
cînd măsurile de primire în partid, această preve
dere ține seama de întărirea organizațiilor de partid, 
creșterea experienței și a maturității lor politice, 
vasta muncă politico-educativă pe care o desfășoară 
în rîndurile maselor, precum și de marea influentă 
a partidului în rîndurile maselor, de dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, de creșterea nivelului 
lor politico-ideologic, de dorința arzătoare a mii și 
mii de oameni înaintați de a fi primiți în partid. 
Desființarea stagiului de candidat sporește și mai 
mult răspunderea ce revine în acest domeniu fie
cărei organizații de partid. Este necesară o exigență 
sporită față de calitățile politico-morale ale celor 
care solicită primirea în partid, o muncă perseve
rentă de educare comunistă a noilor membri de 
partid.

Legătura strînsă, indisolubilă cu masele este unul 
dintre izvoarele forței de nebiruit a partidului, con
diția hotărîtoare a îndeplinirii cu succes a rolului 
său istoric în opera de construcție socialistă. înche

gate în anii ilegalității, în pofida prigoanei sălbatice 
a regimului burghezo-moșieresc, legăturile cu po
porul s-au dezvoltat și cimentat în anii democrației 
socialiste, cînd clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, oamenii muncii de toate naționalitățile, 
dobîndind pentru prima oară depline libertăți ce
tățenești, s-au unit în jurul partidului, recunoscînd 
în el pe conducătorul lor încercat, apărătorul inte
reselor lor vitale. Așa cum se arată în proiectul de 
statut, una din obligațiile cele mai importante ale 
organizațiilor de partid, ale tuturor comuniștilor este 
de a întări necontenit legăturile cu masele cele mai 
largi de oameni ai muncii.

Partidul desfășoară o vastă activitate de organi
zare și mobilizare a tuturor forțelor poporului în 
opera de transformare revoluționară a societății, în
drumă permanent activitatea organelor de stat, a 
organizațiilor de masă, sindicale, de tineret, de fe
mei, asigurînd larga participare a acestora la în
treaga viață politică și social-economică a țării.

în rîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii a fost primită cu un sentiment de caldă apro
bare hotărîrea adoptată de plenara C.C. al P.M.R. 
de a se supune aprobării Congresului propunerea ca 
membrilor Partidului Muncitoresc Român, care în 
anii regimului burghezo-moșieresc, fără să fi fost 
membri de partid, au desfășurat o activitate per
manentă în mișcarea revoluționară, sub conducerea 
directă a Partidului Comunist Român sau în orga
nizațiile de masă conduse de partid și au avut o 
comportare demnă față de dușmanul de clasă, să 
li se acorde vechimea în partid din momentul in
trării lor în mișcarea revoluționară. De asemenea, 
ținînd seama că Partidul Muncitoresc Român este 
rezultatul unirii Partidului Comunist cu Partidul 
Social-Democrat, membrilor P.M.R. proveniți din 
fostele partide social democrat și socialist, care au 
făcut parte din aceste partide în anii regimului bur
ghezo-moșieresc, să li se recunoască vechimea în 
partid de la data înscrierii lor în Partidul Social- 
Democrat sau în Partidul Socialist Această măsură 
este un semn de înaltă prețuire și recunoștință față 
de militanții revoluționari care și-au adus contribuția 
în lupta pentru răsturnarea regimului burghezo-mo
șieresc, la instaurarea orînduirii socialiste.

în cuvîntul rostit la încheierea dezbaterilor ple
narei C.C. al partidului din 31 mai — 2 iunie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., a subliniat că dezbaterea proiectului de sta
tut, ca și a proiectelor de directive vor trebui astfel 
organizate, încît să contribuie la îmbunătățirea în
tregii activități a partidului, la întărirea continuă a 
rolului organizator și mobilizator al organizațiilor 
de partid. „Partidul nostru — a spus în încheiere 
primul secretar al C.C. al P.M.R. — a demonstrat 
că este o forță uriașă, a cărei politică este urmată 
cu nemărginită încredere de întregul popor și avem 
convingerea că, sub conducerea sa, oamenii muncii 
din patria noastră vor îndeplini cu succes marile 
sarcini care ne stau în față".

de învestiți! pe care îl aduce proiectul 
de Directive e impresionant, cum 
numai o economie de maxim avînt și 
siguranță și-l poate permite : 193 mi
liarde în 1960—1965, iar acum 250—260 
miliarde. Aceste investiții de muncă și 
energie a oamenilor noștri sînt dispuse 
pe spațiul țării și pe ramuri în așa fel 
ca fiecare să ajungă rentabil nu numai 
pentru sine, dar și pentru ceilalți ; con
tinuarea construcțiilor în curs, în chimie 
Brazi, Brăila, Tr. Măgurele, Slatina, în 
industria lemnului Pitești, Blaj, Comă- 
nești, apoi uzina de mașini-unelte și 
agregate București etc, numeroase în
treprinderi dezvoltate și modernizate, 
uriașul combinat siderurgic de la Galați, 
combinatele chimice de la Craiova și 
Tg. Mureș, hidrocentrala „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș.

Colectivul întreprinderii noastre are 
ca bogăție principală cadrele de men
tori care circulă pe toate șantierele, oa
meni cu experiență, mereu mai nume
roși. Pentru noi Proiectul de Directive 
nu cuprinde numai un capitol care să 
ne intereseze ca specialiști, ci nenu
mărate capitole și prevederi, care repre
zintă totodată mari obligații ; pentru 
că motorul progresului are nevoie de 
energia și calificarea oamenilor, de îm
bunătățirea organizării muncii, ne cere 
extinderea largă a metodelor de exe
cuție de mare productivitate și perfec
ționarea lor, ne cere permanentizarea 
și calificarea a noi cadre de construc
tori.

Ridicarea nivelului de dotare tehnică 
înseamnă mașini, scule și aparatură de 
nivelul cel mai înalt, toate în stare de 
funcțiune ireproșabilă, mînuite de oa
meni competenți.

Mîndria, plăcerea meseriei pe care o 
simt cadrele noastre, conștiința obliga
țiilor lor — sentimentele acestea firește 
nu pot fi cuprinse în nici o cifră, dar ele 
traversează toate cifrele, se oglindesc 
în realizarea cu succes a Directivelor 
pe care le va adopta Congresul al 
IV-lea.

Gheorghe FLOREA
inginer-șe_f, întreprinderea 
de montaje București

Cerințele mari 
sint stimulente 
mari
Ce fel de tineri vor fi aceia care vor 

contribui la îndeplinirea acestor sarcini 
mărețe înscrise în proiectele de Direc
tive ?

Vor fi tineri cu cel puțin opt clase 
terminate. Anul acesta acțiunea de gene
ralizare a învățămîntului de opt ani s-a 
încheiat cu succes. Ea fusese hotărîtă 
de-al lll-lea Congres al partidului.

Proiectele Directivelor, hotărîrile ce 
vor fi adoptate de-al IV-lea Congres 
deschid orizonturi noi învățămîntului și 
culturii din țara noastră. Nu e vorba 
numai de investiții, ci și de stimuli ; 
iar prin stimuli nu înțeleg numai con
difii pentru cadrele didactice, consi
derația de care se bucură ele, ci și 
stimulii reprezentați de cerințele și 
condițiile generale ale țării noastre. In 
primul rînd, cerința de a da cadre 
bine pregătite, adaptate viitoarei teh
nici înalte sau profesiuni cărora vor 
trebui să le facă față. Or, asta te obli
gă, te stimulează. Și, să nu uităm, 
elevul îfi vine azi dintr-o familie unde 
nivelul de trai e mai ridicat ca înain
te, condițiile materiale și culturale in 
care e chemat să învețe sînt mai bune.

O întruchipare a acestei perioade de 
noi cerințe și realizări va fi noul Insti
tut politehnic din București, pentru 
construcția căruia — așa cum se arată 
în proiectul de Directive — „se vor 
concentra in această perioadă o mare 
parte a eforturilor de investiții destinate 
învăfămînfului’.

Aurelia NICOLAU 
profesor emerit
Școala medie nr. 7 — BucureștiȚARA DE AZIȘI DE MÎINE

(Urmare din pag. I-a)

Sosirea de la Djakarta
a delegației C.C. al P.M.R.

Luni la amiază s-a înapoiat în 
Capitală, venind din Djakarta, 
delegația C.C. al P.M.R. care a 
luat parte la sărbătorirea celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Indonezia.

Din delegație au făcut parte 
Paul Niculescu-Mizil, secretar al 
C.C. al P.M.R., și Petre Lupu, 
membru al C.C. al P.M.R., șef de 
secție.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Leonte Răutu, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C. al P.M.R., Ilie Verdeț, secre
tar al C.C. al P.M.R., membri ai 
C.C. al P.M.R., activiști de partid.

A fost de față generalul Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Repu
blicii Indonezia la București.

(Agerpres)

INFORMAȚII

„încheiem un nou contract 
istoric cu viitorul"

(Urmare din pag. I-a)

Toate acestea sînt minunate și cer de 
la noi o muncă neprecupețită. Pentru că 
și mașinile și irigațiile și îngrășămintele, 
orice s-ar inventa ca să facă pamîntul 
să dea rod cere muncă, muncă ome
nească. Înainte semănatul și recoltatul 
se întindeau, fiecare în parte, ca muncă, 
mult timp, iar recoltele erau sla
be; oamenii se consolau cu ideea 
că n-a vrut cerul. Acum, aceste lucrări 
fin 10—12 zile, nu mai mult. Poate, 
o să ajungem să măsurăm munca în 
minute, ca în industrie — dar, oricum 
ar fi, e nevoie de muncă. Marile in
vestiții puse la îndemîna agriculturii vor 
rodi cu atît mai mult, cu cît ne vom 
pricepe să lucrăm mai bine.

Cooperativa noastră e socotită oa 
bună, dar mai avem rezerve mari pen
tru sporirea producțiilor la hectar. Anul 
acesta avem însămînfate 1111 ha cu 
grîu, 750 ha cu porumb, 200 ha cu 
noarea-soarelui, 110 ha cu sfeclă de 
zahăr și alte culturi. Toate lucrările au 
fost efectuate la timp, în condiții agro
tehnice superioare; am administrat mai 
multe îngrășăminte și avem toată con
vingerea că vom obține producții și mai 
mari decît în anul trecut.

Prevederile cuprinse în proiect pen
tru dezvoltarea agriculturii și întărirea 
continuă a cooperativelor agricole con
stituie un imbold puternic în munca 
noastră. Ne angajăm să folosim toate 
posibilitățile de care dispunem noi, co
operativa, pentru obținerea de produc
ții fot mai mari. Ca să ai spor serios 
de cîștig, trebuie să ai spor mare de 
producție.

Știința conducerii 
și... știința
Proiectul este un document știin

țific. Pe mine, ca specialist și om 
de știință, m-a interesat nu numai 
capitolul „meu" De la primul cu- 
vînt pînâ la ultimul, pretutindeni e 
vorba de știință, o știință atotcu
prinzătoare a conducerii econo
miei și activității umane, o știință 
și economică și politică, bazîndu-se 
pe existența unei țări in plină dez
voltare și a unor oameni experi
mentați, entuziaști, liberi de ex
ploatare. Această știință aparține 
partidului, care se bizuie pe înțe
lepciunea colectivă a poporului.

Oamenii muncii numără în pre
zent mai multe generații care au 
experiență în construcția noii eco
nomii și societăți, care știu că a- 
vem o dezvoltare stabilă șl rapidă, 
a cărei lege este succesul, o îna
intare a cărei siguranță nu exclude 
viteza, ci o cuprinde ; planurile 
partidului — și îndeosebi Proiectul 
ce va fi supus celui de-a! IV-lea 
Congres, care reflectă realizările 
șl planurile țării aflate Intr-o etapă 
înaltă — sini un instrument de lu- 
cm, o chemare a conștiințelor și

capacităților, nu sînt nici „supra- 
mobilizatoare", nici supercomode, 
ci asigură posibilitatea unei îm
pliniri reale și sigure printr-o mun
că bine dozată, planică și ea.

în ce privește știința, se știe că 
aici epoca noastră a adus o dez
voltare rapidă și că este de inte
res vital să fii mereu „pe creasta 
valului" și nu rămas în urmă. De 
aceea, pe bună dreptate, directi
vele arată că una dintre trăsăturile 
care caracterizează progresul epo
cii contemporane este proporția 
mereu crescîndă ce se impune cer
cetării științifice.

Proiectul, Directivele în formă 
finală planul economic, ca instru
ment de mobilizare, ne cer cu ne
cesitate înlăturarea punctelor sla
be, cusururilor care țin de noi, de 
munca noastră. Ministerele și or
ganele noastre economice manifes
tă, după părerea mea, încă prea 
puțin interes pentru folosirea rezul
tatelor cercetărilor științifice în do
meniul tehnicii. Promovarea nou
tăților științifice în tehnica indus
trială se mai face cu întîrziere. Sînt 
încă piedici birocratice, există la 
unele organe o anumită lipsă de 
răspundere, de pildă atunci cînd 
preferă să cumpere orice din străi
nătate, pentru că este mai comod 
și nu cere răspundere proprie.

La noi s-au obținut rezultate re
marcabile în metalurgia pulberilor; 
m-am convins de asta la întîlnirile 
internaționale unde am fost solici
tat să dau relații. Trecerea de la 
faza laborator la faza industrială 
durează nepermis de mult.

Trebuie să îmbunătățim mecanis
mul de brevetare a noutăților teh
nice inventate în R. P. Română ; 
brevetele românești interesează în 
mare măsură și străinătatea, ne u- 
șurează achiziționarea prin schimb 
a noutăților științifice.

într-un cuvînt, Directivele cuprin
se în proiect sînt exigente, fapt ce 
ne obligă să lucrăm la înălțime.

Alexandru DOMȘA
profesor emerit 
rectorul Institutului politehnic 
Cluj

Cu forța 
locomotivelor 
Diesel

Sînfem si noi în plan. Nici nu se 
putea altfel : construcția de mașini a 
fost și este pivotul dezvoltării noastre 
La secția mea realizăm locomotive 
Diesel mecanice și ne pregătim pentru 
producția în serie a locomofivelo’ 
Diesel cu transmisie hidraulică. Ca să 
cuprinzi cu ochii tot ce cuprinde pro
iectul de Directive trebuie să a1 milioa
ne de ochi : e un plan croit pe măsura

țării, a partidului nostru, așa cum se 
înfățișează el după aproape cinci 
decenii de luptă și construcție.

Noi, cei din secție, cînd ne uităm 
în paginile Directivelor, vedem în ele, 
întîi și mai întîi, locomotive. Eu văd 
parcă Dieselu1 cu ochii, o mașinărie 
inteligentă care va consuma de șapte 
ori mai puțin combustibil convențional, 
va avea viteză dubla și va putea să se 
pregătească de drum în numai cîteva 
minute, nu ca la abur, unde ai nevoie 
da ore. Am trăit toată istoria tehnicii : 
taică-meu era feroviar necalificat, eu, 
ca lăcătuș al Uzinelor „23 August", am 
lucrat încă de acum douăzeci de ani 
la armăturile cazanelor vechi de aburi, 
iar acum mă pregătesc pentru Dieselul 
de mîine. Nu mă simt depășit ; parti
dul ne-a făcut să creștem sănătos, trep
tat, o dată cu tehnica, cu țara, cu 
blocurile care au luat locul maidanelor 
din jurul uzinelor, iar tot ce s-a reali
zat a fost cuprins și datorat planurilor 
partidului. Aceeași accelerație sănătoa
să, nu mai mică și nu mai mare decît 
are nevoie și poate suporta organis
mul — aceeași accelerație, perfecțio
nată cu experiența ultimilor ani, pornită 
de la o etapă nouă, mult mai înaltă 
— o găsim în proiectul de Directive. 
Aș spune că proiectul acesta cuprinde 
toată experiența planurilor anterioare 
și, în plus, se bizuie pe o fără mai 
înaintată și pe milioane de oameni mai 
experimentați decît înainte. Este uhl- 
ma, cea mai nouă, cea mai înaintată 
expresie a dezvoltării noastre, și dacă-mi 
este permis, aș vrea să compar forța 
cu care pornește înainte țara noastră 
cu torfa locomotivelor Diesel electrice.

Gheorghe BURUC
lăcătuș
uzinele „23 August“-București

Cum m-au preocu
pat totdeauna proble
mele țărănești, am vrut 
să văd ce conțin pro
iectele de Directive cu 
privire la lumea sate
lor. Primul proiect 
spune că : „Veniturile 
bănești ale țărănimii 
obținute din vînzarea 
produselor către stat 
cresc în 1965 cu circa 
5 miliarde lei iață de 
1959". Același proiect 
arată că s-au construit 
la sate, circa 490 000 
de noi locuințe. In ce
lălalt proiect de Di
rective, care se ocupă 
de valorificarea sur
selor energetice, am 
citit cu ochii mari, 
plini de bucurie, între 
multe altele, aceste 
rînduri : „Se vor elec- 
triîica în continuare 
cei puțin 1 000 sate a- 
nual, astfel că electri
ficarea rurală să fie 
practic încheiată în 
1972—1973".

Am trăit în vechea 
Românie — în Ro
mânia burghezo-mo- 
șierească, în satele Ro
mâniei burghezo-mo- 
șierești. întuneric și 
noroi. Noroi și întune
ric. Cîrciumi și jan
darmi. Jandarmi și 
cîrciumi. Tăceri și răs
coale înecate în sin
ge. Cîntece de jale, de 
deznădejde și cîntece 
pline de speranțe în
tr-un viitor mai ome
nesc și mai omenos, 
mai drept și mai 
bun.

Acel viitor a venit.

L-au adus comuniștii 
și I-a înfăptuit po
porul nostru muncitor 
condus de comuniști, 
în anii următori „se 
vor electrifica in con
tinuare cel puțin 1 000 
sate anual, astfel că 
electrificarea rurală 
să fie practic încheiată 
in 1972—1973”. Dar la 
orașe ? Cît s-a con
struit la orașe ? Numai 
în acești ultimi ani, din 
fondurile statului au 
fost construite și date 
în folosință 270 000 a- 
partamente pentru a- 
proximativ un milion 
de oameni ai muncii.

Pe vremuri se știa 
despre România cea 
veche că este o țară 
eminamente agricolă 
care bate recordul, în 
aceste părți ale lumii, 
în ceea ce privește a- 
nalfabetismul. Lectura 
proiectelor ne arată, 
încăodată, cu date, cu 
cifre, că România noa
stră de astăzi a înce
tat să mai fie o țară 
„eminamente agrico
lă" și că a devenit, 
într-un timp relativ 
scurt, o țară cu o ma
re capacitate de pro
ducție industrială. Vii
torul nostru e strîns 
legat de industriali
zare. Proiectele de Di
rective pornesc de Ia 
premiza continuării 
neabătute și in viitor 
a politicii de indus
trializare socialistă...

Cuvîntul analfabe
tism nu ne mai spu
ne nimic, iar în țară 
avem astăzi peste 3,5 
milioane de elevi șl 
circa 123 000 de stu-

denți. La acestea tre
buie să adăugăm că, 
în anii șesenalului, în- 
vățămîntul superior 
ne-a dat peste 78 000 
de specialiști cu pre
gătire superioară ne
cesari diferitelor sec
toare de activitate. Ci
frele și datele din 
proiecte, care arată ce 
s-a înfăptuit, ca și a- 
celea care ne spun tot 
ce avem de făcut în 
perioada 1966—1970, 
sînt uluitoare. Pe cînd 
trăiam în România de 
altădată, nu cutezam 
nici măcar să le vi
sez.

înfăptuirile uriașe 
pe care le cunoaștem 
cu toții, și pe care 
proiectele de Directi
ve le oglindesc clar, 
dovedesc forța și ca
pacitatea de organiza
re a partidului nostru, 
a conducerii noastre 
de părtid și de stat, 
pe de o parte — iar 
pe de alta, hărnicia 
poporului nostru, ge
niul lui creator, încre
derea sa în justețea 
liniei partidului, în vii
torul său, în socialism, 
în comunism.

Proiectele de Direc
tive supuse spre apro
bare celui de-al IV-lea 
Congres al partidului 
vor fi amplu dezbătu
te de întregul popor, 
hotărît să treacă cu 
toată energia la în
făptuirea acestui pro
gram grandios. Țara 
noastră de mîine va 
deveni astfel și mai 
mîndră, și mai puterni
că, și mai bogată, și 
mai frumoasă.

Un uriaș 
tablou 
de comandă
Citind proiectele de Directive am 

avut impresia că văd un uriaș tablou 
de comandă.

E un lucru greu de cuprins cu min
tea, pentru că nimic, nici subsolul, nici 
cursurile și căderile de apă, nic: cen
trul orașelor și nici marginea lor, nici 
pădurea și nici marginea mării — ni
mic nu a rămas inert, fără să fie răstur
nat, reînnoit, reîntinerit de munca oa
menilor conduși de partid. Tabloul 
arată sumele de bani, munca și 
energia, puse de stat într-un loc 
sau altul pentru ca locul acela să 
înflorească și să contribuie la înflori
rea oenerală. Nu orice investiție ren- 
tează. Citind preambulul proiectu
lui de Directive, îți dai seama că la 
baza lor n-a stal hazardul, ci calculul 
strîns, riguros. în care nu există nici 
un a1! interes decît acel a1 dezvoltării 
generale.

în ofensiva progresului tehnic, sporul

Decada 
teatrelor dramatice

Luni a începui in Capitală De
cada teatrelor dramatice, organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă in vederea sti
mulării activității teatrale și creș
terii calității artistice a spectaco
lelor.

La decadă participă 24 de co
lective de teatru din Capitală și 
din alte orașe ale tării. Printre al
tele vor fi prezente colective ale 
teatrelor bucureștene National 
„I. L. Catagiale", „Lucia Sturdza 
Bulandra", „C. I. Noltata“, Mun
citoresc C.F.R.. de Comedie, „Barbu 
Delavrancea“, ale teatrelor de 
stat din Timișoara, Ploiești, Bra
șov, Sibiu, Galati. Tg. Mureș, Pe
troșani, teatrelor naționale din 
Craiova, Iași, Cluj. Intre 7 și 17 
iunie ele vor prezenta pe scenele 
bucureștene cele mai bune spec
tacole din repertoriul lor, multe 
din ele fiind in premieră.

Primul spectacol cu piesa .Răz
bunarea sufleurului" de VI Popa 
a fost prezentat pe scena Tea
trului de Comedie de către Tea
trul de Stat din Timișoara.

La spectacol au participat Con
stanta Crăciun, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Vasile Dinu, vicepreședin
te al C.S.C.A.. artistul poporului 
Radu Beligan, președinte al Con
siliului Teatrelor. oameni de 
teatru din Capitală și din alte lo
calități ale tării, un numeros 
public.

(Agerpresl

Pelican 1965
între 20—27 iunie, pe ecranul 

Teatrului de vară de la Mamaia 
va apărea seară de seară emble
ma reprezentînd pelicanul alb, 
semn al celui de-al II-lea Festival 
al filmului romînesc. Ieri, în Ca
pitală a avut loc o conferință de 
presă consacrată acestui eveni
ment. Vor fi prezentate „Pădurea 
spînzuraților" (film realizat de 
regizorul Liviu Ciulei), „Gaudea- 
mus Igitur" (regizor Gheorghe 
Vitanidis), „Neamul Șoimărești- 
lor“ (regizor Mircea Drăgan), 
„Cartierul veseliei" (regizor Ma- 
nole Marcus), „Harap alb" (re
gizor Ion Popescu-Gopo), „Dincolo 
de barieră" (în regia lui Francisc 
Munteanu), „Runda a VI-a“ (re
gizor Vladimir Popescu Doreanu).

Participanților li se va oferi 
prilejul de a cunoaște și alte reali
zări ale studiourilor noastre. Vor 
rula cu acest prilej scurt-metra- 
jele „Istoria unui drum", „Școala 
de la Meri", „Ciucurencu", „Pes- 
cuim în depărtări", „Pictura co
piilor", „Centru înaintaș", „Zbor 
la înălțimi", „Marile emoții mici" 
„Callatis". Programul fiecărei seri 
va cuprinde un film artistic, unul 
de animație și trei documentare 

în timpul desfășurării Festiva
lului Asociația cineaștilor din 
R P Română, ACIN, va organiza 
intîlniri și discuții profesionale, la 
care vor participa oaspeți șt invi
tați, reprezentanți ai cinemato 
grafiei noastre, cineaști, producă
tori și distribuitori de filme de 
peste hotare.

In încheierea Festivalului — 
cele mai bune filme artistice și de 
scurt metraj, vor fi premiate cu 
medalii și diplome.

PRIMIREA
DE CĂTRE VICEPREȘEDINTELE 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ALEXANDRU DRĂGHICI,

A AMBASADORULUI AUSTRIEI
Luni, 7 iunie a.c., vicepreședin

tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, Ale
xandru Drăghici, a primit în au
diență protocolară pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Austriei la București, dr. Johann 
Manz.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A MINISTERULUI COMERȚULUI 
INTERIOR DIN R. P. UNGARĂ

Luni a sosit în Capitală, pentru 
o vizită în țara noastră în vederea 
schimbului de experiență în orga
nizarea comerțului și rețelei tu
ristice, o delegație a Ministerului 
Comerțului Interior din R. P. Un
gară condusă de Tausz Janos, mi
nistrul comerțului interior al R. P. 
Ungare. La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de Mihail Levente, ministrul 
comerțului interior, și membri ai 
conducerii acestui minister. Au 
fost de față membri ai Ambasadei 
R. P. Ungare în R. P. Română.

VIZITELE MINISTRULUI 
CULTURII DIN R. D. GERMANA

Continuîndu-și vizita în R. P. 
Română, ministrul culturii din 
R. D. Germană, Hans Bentzien, 
aflat în țara noastră la invitația 
președintelui Comitetului de Stat 
pentru Cultura și Artă, a fost zi
lele acestea oaspetele unor institu
ții spcial-culturale din Capitală, 
printre care Muzeul de Artă al 
R. P. Române, Studioul cinemato
grafic „București", Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu". însoțit de 
Ion Moraru, vicepreședinte al 
C.S.C.A., ministrul culturii al R. D. 
Germane a făcut o călătorie în 
Dobrogea. unde a vizitat Muzeul 
regional, noile cartiere de locuințe 
din orașul Constanța, complexe 
balneare de pe litoral, precum și 
cooperativa agricolă de producție 
și căminul cultural din comuna 
Țopraisar. După vizitarea orașelor 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și Bra
șov, oaspetele se reîntoarce marți 
în Capitală.

VIZITA IN R. P. ROMANĂ 
A REPREZENTANȚILOR 

STATELOR MEMBRE 
IN COMISIA DUNĂRII

La invitația lui Mihail Roșianu, 
reprezentantul R. P. Române la 
Comisia Dunării, între 3 și 8 iu
nie a.c. reprezentanții statelor du
nărene la Comisia Dunării au vi
zitat sectorul Porțile de Fier, pre
cum și unele orașe și obiective 
economice și culturale din țara 
noastră. Cu această ocazie Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe a! R. P. Ro
mâne, a oferit oaspeților un de
jun la restaurantul Pescăruș.

★

La 7 iunie a.c. a avut loc la Mi
nisterul Comerțului Exterior 
semnarea scrisorilor prevăzînd 
adoptarea sistemului de plăți în 
valute convertibile între R. P. 
Română și Suedia, precum și 
majorarea unor contingente din 
listele de mărfuri anexe la A- 
cordui comercial dintre cele două 
țări. Din partea română, scri
sorile au fost semnate de către V. 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior iar din partea 
suedeză de către O. G. Bjurstrom, 
ambasadorul Suediei la București. 
La semnare au asistat funcționari 
superiori din Ministerul Comerțu
lui Exterior, Ministerul Afacerilor 
Externe și Banca de Stat a R. P. 
Române și colaboratori ai ambasa
dei Suediei la București.

CAMPIONATELE MONDIALE 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

HELSINKI 7 (Agerpres). — La Tam
pere, unde se desfășoară campionatele 
mondiale de lupte greco-romane, trei 
sportivi români au rămas în disputa 
pentru locurile fruntașe. Ieri, în limi
tele categoriei „muscă" Gh. Stoiciu 
l-a învins prin tuș, pe libanezul Ah
med și la puncte pe maghiarul Alker 
„Cocoșul" I. Cernea a susținut un meci 
greu cu campionul Turciei, Topsakal, 
pe care l-a întrecut la puncte De re
marcat că la această categorie doi mari 
favorifi — Egadze (U.R.S.S.) și Topsakal 
— au fost eliminați. La categoria „se
migrea", N' Marfinescu l-a întîlnit pe 
turcul Gurbuz Lue Mai combativ, re
prezentantul nostru a obținut decizia la 
puncte

Aseară, Stoiciu l-a învins prin tuș 
pe italianul Fabra, Cernea a cîștigat la 
ouncte menu1 cu belgianul Spaenho- 
ven și Marfinescu, prin tuș, pe japone
zul Hiraki,

Popescu, Ciorcilă, Bularca și Popovici 
au fost eliminați.

VIZITELE ARHIEPISCOPULUI 
DE CANTERBURY

Arhiepiscopul de Canterbury, dr. 
Michael Ramsey, primat al întregii 
Anglii și mitropolit, a vizitat în 
ultimele zile mai multe mînăstiri 
și biserici, precum și cimitirul 
eroilor britanici. Oaspetele a vizi
tat, de asemenea, șantierul hidro
centralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" de pe rîul Argeș.

Duminică, Justinian, patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române, a oferit 
un dejun în onoarea oaspetelui. A 
participat Dumitru Dogaru, secre
tarul general al Departamentului 
Cultelor. Au luat parte mitropoliți 
și episcopi, membri ai Consiliului 
național bisericesc, rectori ai insti
tutelor teologice universitare și 
alte persoane oficiale. De aseme
nea, au luat parte șefi ai cultelor 
din R. P. Română. Au fost pre
zenți L. Ch. Glass, ambasadorul 
Marii Britanii în R. P. Română, și 
membri ai Ambasadei. Luni, arhi
episcopul de Canterbury a avut 
convorbiri cu membrii Sinodului 
Bisericii Ortodoxe Române.

în aceeași zi, la Palatul Patriar
hal a avut loc semnarea Comuni
catului comun asupra întîlnirii 
dintre patriarhul Bisericii Orto
doxe Române, Justinian, și arhie
piscopul de Canterbury, dr. 
Michael Ramsey, primat al întregii 
Anglii și mitropolit.

Luni seară, ambasadorul Marii 
Britanii la București, L. Ch. Glass, 
a oferit o recepție cu ocazia vi
zitei în R. P. Română a arhiepis
copului de Canterbury, dr. Michael 
Ramsey, primat al întregii Anglii 
și mitropolit. Au participat George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Dumitru Do
garu, secretar general al Departa
mentului Cultelor, și alte persoane 
oficiale. Au luat parte Justinian, 
patriarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, mitropoliți și episcopi, mem
bri ai Consiliului național biseri
cesc. Erau prezenți șefi ai cultelor 
din R. P. Română. Au fost de față 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați în R. P. Romînă și alți 
membri ai corpului diplomatic.

SEARĂ DE CULTURĂ 
DEDICATA JAPONIEI

Institutul român pentru relații 
culturale cu străinătatea a orga
nizat luni la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S o seară culturală dedi
cată Japoniei. Au participat Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Au 
asistat reprezentanți ai Ambasadei 
Japoniei la București și alți membri 
ai corpului diplomatic. Cu acest 
prilej, Alexandru Șiperco a îm
părtășit impresii din Japonia. A 
urmat un recita] de muzică și poe
zie japoneză, susținut de artiști 
bucureșteni. în încheiere a rulat 
filmul documentar „Fuji".

★
Luni a început a șasea călătorie 

de studii F.A.O. pe tema „Regene
rarea pădurilor", organizată de 
Ministerul Economiei Forestiere, 
sub egida acestui organism inter
național. Participă specialiști în 
silvicultură din Anglia, Austria, 
Belgia, Franța, R. F. Germană, Ita
lia, Olanda. Spania precum și re
prezentanți ai F.A.O.

în prima zi, specialiștii au fost 
primiți de Mihai Suder, ministrul 
economiei forestiere. Apoi, ei au 
vizitat stațiunea de cercetări pen
tru cultura plopului de la Cornetu 
și stațiunea de cercetări pen
tru culturi în pepiniere de Ia Ște- 
fănești. în continuare se vor vizi
ta păduri de amestec de foioase 
din zona colinelor din regiunea 
Argeș, masivele păduroase de pe 
Valea Prahovei, plantațiile de 
plopi și salcie din Delta și Lunca 
Dunării etc. La sfîrșitul călăioriei 
de studii vor fi prezentate referate 
de specialitate. (Agerpres)

FOTBALIȘTII ROMANI AU PLECAT 
SPRE LISABONA

Ieri dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre Lisabona, lo
tul reprezentativ de fotbal al țării 
noastre. După cum se știe, dumi
nică 13 iunie, fotbaliștii români ur
mează să întîlnească pe stadionul 
Național din Lisabona selecționata 
Portugaliei. Lotul nostru este alcă
tuit din următorii jucători Haidu, 
Andrei, Greavu, Popa, Hălmăgea- 
nu. Dan, Nunveiller III, Maieu, 
Ghergheli, Georgescu, D. Popescu, 
Iancu, Pîrcălab. Matetanu, Sasu, 
Sorin Avram, I Ionescu, Crăinicea- 
nu, Badea.

în drum spre Lisabona, echipa 
română face o escală de trei zile 
în Franța , mîine la Angers va 
susține un meci amical cu forma
ția locală Angers din prima cate
gorie. iar vineri va pleca la Lisa
bona

Radiodifuziunea ne-a comunicat 
că intenționează să transmită în 
întregime partida România—Portu
galia. Transmisiunea ar urma să 
înceapă la ora 18 (ora Bucureștiu- 
lui).
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19JE PES TJE
Ministrul de externe

cipriot la Atena
în Sudan situația

Poziția Ciprului 
față de contactele 
greco-turce

ATENA 7 (Agerpres). — Minis
trul de externe cipriot, Spyros Ky- 
prianu, a sosit la Atena într-o vi
zită oficială de două zile, pentru a 
avea întrevederi cu oficialitățile 
guvernului grec în problema ci
priotă. La sosirea pe aeroport el a 
declarat ziariștilor că guvernul ci
priot „nu va aproba niciodată să 
facă concesiuni teritoriale în schim
bul unei înțelegeri cu ciprioții 
turci". El a făcut această declara
ție comentînd știrile apărute în 
presa greacă, potrivit cărora, în 
.timpul actualelor convorbiri greco- 
turce de la Ankara, guvernul turc 
ar fi cerut să i se cedeze o supra
față de teritoriu de 1 000 km pă- 
trați în Cipru sau în altă parte a 
Greciei, ca preț al acceptării uni
rii Ciprului cu Grecia.

Kyprianu a declarat apoi că gu
vernul său aprobă tratativele gre
co-turce, dar numai dacă ele se re
feră la problema Enosis-ului (uni
rea Ciprului cu Grecia).

Ministrul cipriot a comunicat 
ziariștilor că va pleca la New 
York, unde va avea întrevederi cu 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, în cursul cărora va discuta 
alte aspecte ale problemei cipriote.

se menține încordată
ADDIS ABEBA 7 (Agerpres). — 

Agenția M.E.N. anunță că A- 
dunarea constituantă sudaneză, 
formată în urma alegerilor care au 
avut loc în regiunile de nord ale 
țării, va fi convocată joi în ședință 
inaugurală. Cu acest prilej, mem
brii Parlamentului vor alege pe 
primul ministru, precum și pe pre
ședintele Adunării.

Luni, izolarea Sudanului de res
tul lumii s-a accentuat, deoare
ce lucrătorii de la centrul de co
municații al ambasadei sudaneze 
în Etiopia s-au alăturat grevei lu
crătorilor din domeniul comunica
țiilor din Sudan. Luni dimineața, 
radiofoniștii Ministerului de Ex
terne al Sudanului au refuzat să 
transmită mesajele către ambasa
dele țării în străinătate.

După un zbor de cca. 98 ore

„GEMINI-4" A AMERIZAT
CAPE KENNEDY 7 (Agerpres).— 

Nava cosmică americană „Gemini- 
4”, avînd la bord pe cosmonauții 
James McDivitt și Edward White, 
lansată joi de la baza Cape Ken
nedy, și-a încheiat luni zborul. 
După cum a anunțat Administra
ția națională pentru problemele 
aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.), amerizarea 
navei s-a produs la 17,13 G.M.T. în 
Oceanul Atlantic la 604 km est de 
Cape Kennedy și 370 km nord de 
insula San Salvador, situată în ar
hipelagul Bahamas, la 70 km de 
locul dinainte stabilit. Recuperarea 
propriu-zisă a celor doi cosmo- 
nauți s-a făcut cu ajutorul unui 
elicopter la ora 17,50 G.M.T. Acesta 
i-a transportat pe bordul port
avionului „Wasp“. în momentul

LA SAIGON, INCIDENTE VIOLENTE
INTRE CATOLICI Șl POLITIE
• Delegația catolicilor pătrunde in reședința președintelui pentru

recuperării. McDivitt a declarat că 
atît el cît și White se simt bine.

Zborul navei cosmice america
ne „Gemini-4“ a durat, din mo
mentul lansării și pînă la ameri
zare, 97,57 ore. După cum s-a mai 
anunțat, în prima zi de zbor cos
monautul Edward White a ieșit 
din cabină și a evoluat timp de 
aproximativ 20 de minute în spa
țiul cosmic. încercarea de atinge
re de către White a celei de-a 
doua trepte a rachetei purtătoare 
în timpul evoluției sale în spațiu 
a fost abandonată. O mare canti
tate de carburanți a fost consu
mată în timpul manevrelor de a- 
propiere a navei de cea de-a doua 
treaptă a rachetei. Aceasta a de
terminat N.A.S.A. să anuleze ten
tativa de „întîlnire spațială” între 
„Gemini-4“ și treapta a doua a 
rachetei purtătoare. Ulterior s-a 
anunțat că unul din obiectivele 
principale ale zborului celor doi 
cosmonauți americani este de a se 
stabili ciclurile regulate de mun
că, somn și repaus pentru zboru
rile de lungă durată și de a fur
niza date asupra felului în care 
astronauții se comportă în stare 
de imponderabilitate pe o perioa
dă lungă de timp.

a cere demisia guvernului • Declarația Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam • încheierea Conferinței sindicale 

internaționale de solidaritate cu poporul vietnamez

SAIGON 7 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că tentati
vele întreprinse pînă acum pentru 
a se pune capăt crizei politice iz
bucnite în ultima săptămînă în 
capitala sud-vietnameză nu au dus 
la nici un rezultat. Șeful guver
nului, Phan Huy Quat, trebuie să 
facă acum față cererilor cercurilor 
catolice din Saigon, care insistă ca 
actualul cabinet să fie demiș. Pri
mele incidente violente, scria a- 
genția France Presse, au izbucnit 
sîmbătă seara într-unul din cele 
mai populate cartiere ale capitalei, 
cînd grupuri de catolici au atacat 
autoritățile polițienești. Duminică, 
numărul manifestațiilor antiguver
namentale a crescut în diverse 
cartiere ale Saigonului în care lo
cuiesc catolici, iar luni o delegație 
a acestora a pătruns pur și simplu 
în reședința președintelui repu
blicii pentru a cere verbal înlătu
rarea guvernului Quat.

★
HANOI 7 (Agerpres). — La 6 iu

nie, Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în care condamnă în 
mod energic raidurile aeriene în
treprinse de S.U.A. în ultima vre
me asupra regiunilor populate din 
Vietnamul de nord.

Guvernul R. D. Vietnam atrage 
atenția guvernelor și popoarelor 
din lumea întreagă asupra acestor 
acțiuni ale imperialismului ameri
can. Declarația cere ca S.U.A. să 
pună imediat capăt actelor lor de 
agresiune și avertizează guvernul 
american că „dacă va continua 
războiul său agresiv în Vietnamul 
de sud se va lovi de opoziția ho- 
tărîtă a popoarelor din lumea în
treagă, inclusiv a poporului ame
rican”.

★
HANOI 7 (Agerpres). — La 7 iu

nie s-au încheiat lucrările celei 
de-a Il-a conferințe a Comitetului 
sindical internațional de solidari
tate cu poporul vietnamez. Partici
panții la conferință au adoptat în 
unanimitate o rezoluție prin care

au condamnat agresiunea america
nă în Vietnam și au aprobat în în
tregime pozițiile Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
și ale guvernului R. D. Vietnam, ca 
singurele poziții acceptabile pentru 
soluționarea problemei vietnameze.

Reprezentanții mișcării sindicale 
din 50 de țări, care au participat la 
conferință, au hotărît organizarea 
unor largi acțiuni pentru încetarea 
imediată a agresiunii americane, 
retragerea trupelor americane și li
chidarea bazelor lor din Vietnamul 
de sud.

Declarațiile premierului 
Ciu En-lai

DAR-ES-SALAAM 7 (Agerpres). 
La un miting care a avut loc la 
Dar-es-Salaam cu prilejul vizitei 
sale în Tanzania, premierul R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, a rostit o cu- 
vîntare. El a exprimat sprijinul 
ferm al poporului chinez pentru 
lupta patriotică dusă de popoarele 
congolez și dominican împotriva 
agresiunii imperialiste. După ce a 
condamnat agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez, Ciu 
En-lai a subliniat că „toate țările 
și popoarele iubitoare de pace din 
Asia, Africa și restul lumii au da
toria să sprijine lupta poporului 
vietnamez”.

Referindu-se la cea de-a doua 
conferință a țărilor afro-asiatice 
care va avea ioc în curînd, pre
mierul Ciu En-lai a declarat: 
„Este imperativ ca țările Asiei și 
Africii să traducă pe deplin în 
viață spiritul de la Bandung, să se 
unească și mai strîns, să întă
rească colaborarea și să lupte îm
preună împotriva politicii impe
rialiste de agresiune și război, 
pentru a dobîndi și apăra indepen
dența națională, pentru â dezvolta 
economia națională și a apăra pa
cea mondială”.

Polițiști din Lima (Peru) lovind cu bastoane de cauciuc pe participant» 
la o demonstrație împotriva intervenției S.U.A. In Republica Dominicana

Feisal refuză să primească delegația 
de conciliere yemenită
Ciocniri la frontiera de nord-vest a Yemenului

CAIRO 7 (Agerpres). — Revista 
egipteană „Rosa el Youssef" a- 
nunță, referindu-se la informații 
sosite din Arabia Saudită, că re
gele Feisal a adresat un mesaj pri
mului ministru al Republicii Ara
be Yemen, Noaman, în care îi a- 
duce la cunoștință că nu intențio
nează să primească la Ryad o de
legație de conciliere yemenită, con
dusă de însuși primul ministru. 
Revista precizează că regele Fei
sal își exprimase anterior dorința 
de a avea în capitala Arabiei Sau- 
dite convorbiri cu primul minis
tru yemenit într-o serie de pro
bleme privind instaurarea păcii și 
stabilității în Yemen.

Totodată, guvernul Arabiei Sau- 
dite a hotărît ca un trimis special 
al său să se întîlnească cu dele
gația yemenită în Kuweit.

★
SANAA 7 (Agerpres). — Agenția 

M.E.N. anunță că forțele armate 
yemenite, sprijinite de trupele 
R.A.U. staționate în această țară, 
au respins o nouă încercare a tru
pelor regaliste de a pătrunde pe 
teritoriul RAY, în regiunea munte
lui „Shakdam" la nord de Haradh. 
Organizînd un atac prin surprinde
re, forțele armate yemenite au pro
vocat mari pierderi în oameni și 
materiale trupelor regaliste.

CORESPONDENTĂ DIN PARIS

S. F. I. O. optează...
• Socialiștii au adoptat în principiu propunere 
Defferre • „Operație de lichidare" — apreciaxâ 
participanții la congresul P.S.U. • P.C.F. va propune 
un candidat propriu

După patru zile de discuții dificile, 
uneori pe un ton ascufit, cu unele cu- 
vîrttări pline de rezerve și critici, cel 
de-al 55-lea congres national al Parti
dului Socialist Francez (S.F.I.O.) și-a 
încheiat duminică lucrările. Congresul a 
adoptat o „moțiune de sinteză” prin 
care își dă acordul său de principiu 
la propunerea Defferre, candidatul so
cialist în alegerile prezidențiale, privi
toare la crearea unei „Federații demo
crate socialiste”. De asemenea, în „mo
țiune” se fac o serie de propuneri „or
ganizațiilor interesate" pentru convoca
rea unei consfătuiri a reprezentanților 
lor în cadrul căreia să fie elaborat pro
gramul comun și statutul Federației. 
Deși numele „organizațiilor interesate" 
nu este specificat, ziarele arată că este 
vorba de fapt de M.R.P., partid catolic 
burghez, radicalii, un număr de „clu
buri politice”, republicanii de centru 
etc. și chiar persoane individuale. După 
cum s-a mai anunțat, propunerea Def
ferre nu admite participarea la Federa
ție a partidului comunist.

Părerile contradictorii, unele expri- 
mînd tendința Defferre favorabilă creă
rii Federației eteroclite și altele —ten
dința Guy MoHet (Federațiile Nord-Pas 
de Calais), care preconiza o Federație 
limitată la socialiști și la alte grupări 
apropiate de socialiști, s-au înfruntat în 
tot cursul dezbaterilor. După părerea 
lui Defferre, tocmai M.R.P. ar urma să 
devină principalul aliat al socialiștilor. 
Multi delegafi și-au exprimat însă în
grijorarea că fuziunea cu alte partide 
centriste pe care o implică Federația 
va duce ia înghițirea S.F.I.O.

S.F.I.O. a propus oa partidele și or
ganizațiile participante la federație să 
transmită conducerii acesteia o parte 
din atribufiile lor. In alegeri, federația 
trebuie să propună și să sprijine can
didați unici.

Biroul M.R.P. va examina miercuri

propunerile S.F.I.O., iar azi și în zilele 
următoare alte grupări vizate își vor 
defini pozi(ia. Referindu-se la perspec
tivele negocierilor care încep pentru 
crearea Federației, ziarul „l'Aurore” 
crede că ele vor comporta multe 
„puncte calde”.

Referindu-se la rezultatele Congresu
lui S.F.I.O., Waldeck Rochet, secretar 
general al Partidului Comunist Francez, 
a declarat: „Candidatura lui Defferre 
și orientarea sa spre dreapta au devenit 
o piedică în calea unificării forțelor de
mocratice și muncitorești. Intrucît noi 
nu dorim nici puterea personală, nici 
o întoarcere la vechile coaliții ale tre
cutului, care discreditau democrația, a 
arătat Waldeck Rochet, ne rămîne o 
singură posibilitate — de a prezenta 
în alegerile prezidențiale un candidat 
care să năzuiască spre unificarea tutu
ror forțelor progresiste în scopul in
staurării unei adevărate democrafii”.

Deciziile S.F.I.O. au stat și în cen
trul atenției celui de-a'l IV-lea Congres al 
Partidului Socialist Unificat (P.S.U.). Se
cretarul general al P.S.U., Edouard De- 
preux, a subliniat că lupta contra re- 
acțiunii nu poate fi dusă decît „infe- 
grînd pe comuniști în coaliția de stin
gă". „Le Monde” scrie azi că unii 
delegafi la Congres au condamnat pro
iectul lui Defferre ca o „operație de 
lichidare” și s-au pronunțai pentru can
didatura unui reprezentant al soluției 
de stingă.

Comentînd deciziile S.F.I.O., „l'Huma- 
nite” scrie că „Congresul S.F.I.O. alega 
alianțe spre dreapta; el a votat tezele 
lui Defferre la care s-a raliat în cele 
din urmă și Guy Mollet. Astfel, Con
gresul de la Clichy nu a vrut să folo
sească ocazia ce i s-a oferit de a 
ușura regruparea forțelor de sfînga”.

Al. GHEORGHIU

șțu înfruntări preelectorale
• P.S.D. și proiectele de lege privind starea excepțională

Ziarul francez „Le Monde” infor
mează că Biroul și Consiliul Parti
dului social-democrat (P.S.D.), pre
cum și „cabinetul fantomă” creat 
la ultimul congres al acestui 
partid au hotărît recent să respin
gă proiectele de lege guvernamen
tale privind starea excepțională. 
Deoarece pentru adoptarea pro
iectelor respective ar fi necesară 
o majoritate de două treimi, lua
rea de poziție a P.S.D. echivalea
ză, potrivit ziarului, cu retrimite
rea acestor texte pentru aprobare 
de către viitoarea legislatură.

Hotărîrea P.S.D. a fost primită 
cu critici severe de liderii creștin- 
democrați. Președintele grupului 
parlamentar U.C.D., Barzel, a atri
buit, chiar, această hotărîre presiu
nilor exercitate asupra conducerii 
P.S.D. de sindicatele unificate care, 
după cum recunosc majoritatea ob
servatorilor, sînt neliniștite de pre
vederile noii legi. Se subliniază,

astfel, că proiectul guvernamental 
urmărește să îngrădească libertățile 
democratice și sindicale ale clasei 
muncitoare.

Liderii U.C.D. încearcă să demon
streze că poziția P.S.D. reamintește 
atitudinea negativă a acestui par
tid luată în anii 1950 cu prilejul 
dezbaterii legislației asupra apără
rii. Secretarul parlamentar al 
U.C.D.. Rasner, a ținut să sublinie
ze într-un interviu acordat ziaru
lui „Die Welt” că „partidul socia
list a eșuat încă o dată într-o pro
blemă în care este vorba de secu
ritatea statului”. Cuvîntul trădare 
nu a fost pronunțat dar acest lucru 
a reieșit clar. La rîndul său, can
celarul Erhard a stigmatizat „opor
tunismul cinic" al socialiștilor care 
nu ezită să arunce peste bord toa
te principiile lor și să practice pe 
scară largă „pura escrocherie po
litică”.

Plenara C. C. 
al P. C. Italian

ROMA (Agerpres). — între 3 și 
5 iunie a avut loc la Roma plena
ra comună a Comitetului Central și 
a Comisiei Centrale de control ale 
Partidului Comunist Italian. In ca
drul plenarei, Paolo Bufalini, mem
bru al Direcțiunii și al secreta
riatului C.C. al P.C.I., a prezentat 
un raport pe tema „Problemele u- 
nității mișcării muncitorești și so
cialiste din Italia”.

Schimbare și în „concepții"?
După cum se știe, în viaja politică a 

Japoniei s-a înregistrat zilele trecute un 
fapt marcant : echipa ministerială de sub 
conducerea premierului E. Sato a suferit 
o remaniere masivă, în noul guvern 
japonez nerămînînd decît doi miniștri 
din vechea formație, printre care mi
nistrul afacerilor externe, Shiina. După 
cum remarca agenția americană „As
sociated Press”, această remaniere 
a fost „menită să consolideze pozifia 
partidului liberal-democrat” (partid de 
guvernămînt — n.r.) în vederea alege
rilor pentru Camera superioară a 
parlamentului, ce vor avea loc la 4 
iulie. De altfel, în componența noului 
cabinet n-au intrat decît reprezentanții

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerțul exterior

india Evoluția disputei lingvistice
Recent, Partidul Congresului — 

partidul de guvernămînt — a a- 
doptat o hotărîre care marchea
ză o nouă fază în problema con
troversei lingvistice din India, care 
a izbucnit la începutul acestui an. 
După cum se știe, la 26 ianuarie 
a.c., cu prilejul sărbătoririi a 15 
ani de la proclamarea Republicii 
India, s-a hotărît să se introducă 
pe întreg teritoriu] țării, ca limbă 
oficială, limba hindi, în locul lim
bii engleze. Acest lucru fusese sta
bilit și prin constituția din 1949, în 
virtutea faptului că aproximativ 
100 de milioane de cetățeni aveau 
ca limbă maternă variante ale lim
bii hindi (în India exiștă peste 850 
de limbi și dialecte diferite). Intro
ducerea limbii hindi ca singură 
limbă oficială a cauzat o serie de

nemulțumiri în statele sudice și în 
special în Madras. Agenția Reuter 
anunță că ultima hotărîre guverna
mentală în problema lingvistică 
prevede ca engleza să rămînă, pe 
mai departe, alături de limba hindi, 
limba oficială de stat. Pe lîngă 
hindi vor mai putea fi folosite și 
celelalte limbi regionale, recunos
cute de constituție. Folosirea, în 
paralel, a limbii engleze va fi pre
lungită pentru o perioadă nedefi
nită. Pentru a asigura răspîndirea, 
pe întreg teritoriul țării, a limbii 
hindi se vor lua o serie de măsuri, 
printre care studiul obligatoriu al 
acestei limbi, în statele care au 
altă limbă maternă. Acest proiect 
va fi supus în curînd parlamentu
lui.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — în
tre 1 și 4 iunie a avut Ioc la 
Moscova ședința ordinară a Comi
siei permanente pentru comerțul 
exterior a C.A.E.R. La lucrările 
ședinței comisiei au luat parte de
legații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro
mână, R. P. Ungară și U.R.S.S., 
țări membre ale C.A.E.R.

în conformitate cu Acordul în
tre Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc și guvernul R. S. F. 
Iugoslavia, la lucrările ședinței 
comisiei a luat parte delegația a- 
cestei țări.

în calitate de observatori la șe
dința comisiei au participat repre
zentanții R. P. Chineze, R. P. D. 
Coreene, Republicii Cuba și R. D. 
Vietnam.

La ședința comisiei s-a analizat 
rezultatul lucrărilor în legătură 
cu ducerea tratativelor și încheie
rea protocoalelor privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 1965. 
Comisia a menționat că, conform ■*

protocoalelor încheiate, schimbul 
de mărfuri între țările membre 
C.A.E.R. va crește în anul 1965 cu 
9 la sută față de 1964 și va de
păși de peste 1,5 ori volumul co
merțului reciproc din 1960. Astfel, 
în anul curent se va termina cu 
o importantă depășire realizarea 
acordurilor comerciale de lungă 
durată pe perioada 1961—1965.

Comisia a analizat problema 
modului cum se duc lucrările în 
vederea purtării tratativelor și în
cheierii noilor acorduri comerciale 
de lungă durată pe perioada 
1966—1970. O dată cu aceasta, s-a 
scos în evidență tendința țărilor 
membre C.A.E.R. pentru dezvolta
rea în viitor a comerțului reci
proc. La ședința comisiei s-au 
examinat, de asemenea, și alte 
probleme privind comerțul re
ciproc dintre țările membre 
C.A.E.R.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, de 
colaborare și de înțelegere re
ciprocă.

acelor fracțiuni ale partidului care 
sprijină fără rezerve politica actualului 
premier.

în legătură cu această remaniere, 
ziaristul japonez Yașuyuki Suzuki pu
blică în revista „Jiyu" un articol în 
care se referă la anumite schimbări 
survenite în cadrul Ministerului de Ex
terne al Japoniei, în esență, afirmă au
torul, remanierea din guvern oglindește 
o tendință orientată spre scăderea in
fluenței birourilor „occidentale” din 
sînul ministerului. în ultimii ani, arată 
Suzuki, Japonia a privit problemele 
asiatice situîndu-se pe un punot de ve
dere occidental și s-a declarat solidară 
cu o politică care nu era elaborată la 
Tokio, ci la Washington și în alte ca
pitale occidentale. Schimbările ar 
oglindi deci „o transformare a unei 
concepții politice” în direcția una: 
„orientări mai independente, mai 
flexibile și poate chiar neutraliste, oara 
nu ține cont de interesele occidentale, 
ba chiar se opune acestora".

în ce măsură schimbările din minister 
reflectă tendințele spre o asemenea 
orientare politică, rămîne de văzut. 
Fapt cert este însă că in opinia publică 
din Japonia a crescut, în ultima vreme, 
curentul spre promovarea unei politici 
care să țină seama, în primul rind, da 
interesele majore ale țării. Mișcării 
populare de protest împotriva politicii 
S.U.A. în Asia de sud-est, în special în 
Vietnam, și demonstrațiilor de masă îm
potriva staționării de submarine atomice 
americane în porturile Japoniei li s-a 
adăugat în ultima vreme creșterea 
nemulțumirii cercurilor de afaceri față 
de restricțiile și barierele vamale insti
tuite în S.U.A. la importul multor pro
duse japoneze. O recentă declarație a 
Asociației patronilor japonezi din in
dustria textilă subliniază că „Washing
tonul ignorează total năzuința indus
triașilor din Japonia de a îmbunătăți 
comerțul cu mărfurile textile”.

Grefată pe un asemenea fundal de 
fapte, interpretarea dată în revista 
„Jiyu” schimbărilor din cadrul institu
țiilor guvernamentale exprimă, în orice 
caz, un deziderat al unor cercuri tot 
mai largi din Japonia.

S. B.

Graficul de mal sus, reprodus din ziarul «Times», înfățișează evoluția 
instabilă a cursului lirei sterline de la alegerile generale din octombrie 
pfnâ la recenta hotârire a Bâncii Angliei de a reduce taxa de scont cu 
l’/o. Pe linia care marchează această evoluție sint trecute evenimentele 
interne și externe ca : Introduceiea suprataxei la importurile britanice, 
ridicarea taxei de scont la TI*, ș.a., care au influențai negativ cursul 

lirei sterline

MOSCOVA. La 7 iunie, Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit 
pe Boris Kraiger, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale, condu
cătorul delegației guvernamentale 
iugoslave aflată în vizită la Mos
cova. Convorbirea s-a referit la 
lărgirea colaborării economice în
tre cele două țări.

MAGDEBURG. La 6 și 7 iunie a 
avut loc la Magdeburg (R.D.G.) cel 
de-al 7-lea Congres al tineretului 
muncitor german. Participants la 
congres au adresat tineretului, cla
sei muncitoare, guvernelor celor 
două state germane, precum_și po
poarelor Europei, un apel prin 
care îi cheamă să sprijine lupta 
pentru o inițiativă în problema 
germană, care să asigure pacea. La 
Congres a luat cuvîntul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane.

MONTEVIDEO. Ziarul „El Popu- 
Iar" a anuntat că elemente fasciste 
au aruncat bombe asupra sediilor 

Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay și Comite
tului National al Frontului de stin
gă de eliberare. Ziarul scrie că au
torii acestor atentate provin din 
aceleași cercuri care sprijină o lo
vitură militară de dreapta.

LONDRA. Greva personalului

SCURTE ȘTIRI
auxiliar de la compania britanică 
de transporturi aeriene „British 
European Airways" a intrat în cea 
de-a cincea zi. Incercînd să pună 
capăt grevei, administrația compa
niei a concediat 970 de muncitori, 
conditionînd reprimirea lor la lucru 
de semnarea unui acord care în
grădește dreptul muncitorilor la 

grevă. Majoritatea greviștilor au 
refuzat să semneze acest acord.

FRAGA. După cum anunță a- 
gentia C.T.K., luni a fost deschisă 
la Praga „Săptămînă construcțiilor 
de mașini engleze", organizată de 
Federația industriei constructoare 
de mașini din Anglia și de Corni- 

sia de stat pentru dezvoltarea și 
coordonarea științei și tehnicii din 
Cehoslovacia. în cadrul acestei 
săptămîni vor fi organizate dife
rite manifestări ce vor oferi specia
liștilor cehoslovaci prilejul de a 
cunoaște construcțiile de mașini 
engleze și posibilitățile de export 
ale firmelor britanice.

SANTIAGO DE CHILE. Bernar
do Leighton, ministrul chilian al 
afacerilor interne, a anuntat că gu
vernul și-a dat consimtămîntul o- 
ficial pentru tinerea la Santiago de 
Chile a celui de-al doilea Congres 
latino-american de solidaritate cu 
Cuba și în apărarea dreptului po
poarelor la autodeterminare. Data 
deschiderii congresului va fi a- 
nuntată ulterior. După cum se știe, 
congresul trebuia să aibă loc în 
Uruguay, dar autoritățile urugua- 
yene nu au permis desfășurarea 
luL

WASHINGTON. Generalul Max
well Taylor, ambasadorul S.U.A. la 
Saigon, a sosit la 7 iunie la Wa
shington pentru a avea întreve
deri cu președintele Lyndon John
son, secretarul de stat, Dean Rusk, 
și ministrul apărării, Robert McNa
mara. Agențiile americane de pre
să menționează că în cursul con
sultărilor lui Taylor la Washington 
vor fi abordate, printre altele, pro
blemele sporirii efectivului forțe
lor armate sud-vietnameze și am

plificării ajutorului militar al S.U.A.

ROMA. La Galeriile de Artă „H 
Canale" din Veneția a fost inau
gurată o expoziție personală a pic
torului român I. Mirea.

DAR ES SALAAM. Partidul Fron
tul de eliberare a Mozambicului 
(Frelimo) a dat publicității un co
municat arătînd că în ultimele zile 
detașamentele de insurgenți din 
acest teritoriu au ucis în cadrul 
acțiunilor lor armate un număr 
de 37 de soldați portughezi.

BUDAPESTA. După cum anunță 
agenția M.T.I., la Budapesta au a- 
vut loc tratative privind coopera
rea industrială între reprezentanți 
ai întreprinderilor pentru comerț 
exterior din Ungaria și reprezen
tanți ai concernului „Rheinische 
Stahlwerke" din Essen, R. F. Ger
mană.

MOSCOVA. La 7 iunie s-a des
chis la Dubna sesiunea Comitetului 
reprezentanților împuterniciți ai 
statelor membre ale Institutului u- 
nificat de cercetări nucleare.
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