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Punctul de reper al colectivului —
FRUNTAȘUL iN MUNCĂ

Conferința organizației de partid 
a orașului București 

și conferințe ale organizațiilor 
de partid regionale

Vineri dimineața, in sala Radio- 
televiziunii, au început lucrările 
Conferinței organizației de partid 
a orașului București. La lucrările 
Conferinței participă delegați a- 
leși în conferințele raionale de 
partid și invitați — membri ai 
C.C. al P.M.R. și ai guvernului, 
cadre de conducere din uzine, fa
brici, șantiere, din ministere și alte 
instituții centrale de stat, activiști 
de partid și de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor de masă, oameni 
de știință, cultură și artă.

Delegații și invitații au întîmpi- 
nat cu aplauze furtunoase sosirea 
în sală a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, Gheorghe Apostol, Ilie 
Verdeț, care participă la lucrările 
Conferinței.

Delegații la conferință au 
aprobat următoarea ordine de zi :

1. Darea de seamă a Comitetului 
orășenesc de partid București pe 
perioada februarie 1964 — iunie 
1965.

2. Dezbaterea proiectelor de Di
rective ale Congresului al IV-lea 
al P.M.R. cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1966—1970 și cu privire la valori
ficarea surselor energetice și elec

trificarea țării în perioada 1966 — 
1975 și a proiectului de Statut al 
Partidului Comunist Român.

3. Raportul Comisiei de revizie.
4. Alegerea Comitetului orășe

nesc de partid, a comisiei de revi
zie și a delegaților la Congresul al 
IV-lea al P.M.R.

Tovarășul Florian Dănălache a 
prezentat darea de seamă privind 
activitatea Comitetului orășenesc 
de partid. Raportul comisiei de re
vizie a fost prezentat de tovarășul 
Ion Stoica.

La discuții au luat cuvîntul nu
meroși delegați și invitați. Lucră
rile Conferinței continuă.

*
Tot vineri au început lucrările 

conferințelor organizațiilor de 
partid regionale Bacău, Cluj, Do- 
brogea. Hunedoara, Iași și Plo
iești. La lucrările conferințelor 
participă delegații aleși în confe
rințele raionale și orășenești de 
partid — muncitori, ingineri, teh
nicieni, lucrători din gospodării 
agricole de stat și stațiuni de ma
șini și tractoare, țărani coopera
tori, intelectuali, activiști de 
partid, de stat și din economie, pre
cum și numeroși ibvltați — mem

bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, re
prezentanți ai unor instituții cen
trale, ai organelor locale de stat și 
ai comitetelor regionale și orășe
nești ale organizațiilor obștești, 
conducători de întreprinderi, mari 
șantiere și instituții, oameni de 
știință, cultură și artă.

La conferințele regionale iau 
parte tovarășii Chivu Stoica -r la 
Ploiești, Ion Gheorghe Maurer — 
la Cluj, Alexandru Bîrlădeanu — 
la Dobrogea, Emil Bodnaraș — la 
Iași, Alexandru Drăghici — la Hu
nedoara, Leonte Răutu — la Bacău.

Conferințele au pe ordinea de zi 
discutarea activității comitetelor 
regionale de partid pe perioada ce 
a trecut de la ultima conferință și 
pînă în prezent, dezbaterea proiec
telor de Directive ale Congresului 
al IV-lea al P.M.R. cu privire la 
dezvoltarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970, cu privire la 
valorificarea surselor energetice și 
electrificarea țării în perioada 
1966—1975, precum și a proiectului 
de Statut al Partidului Comunist 
Român, alegerea noilor organe re
gionale de partid și a delegaților 
la Congrwul al IV-lea al P.M.R. 
Lucrările conferințelor continuă.

In fiecare întreprindere există zeci, sute de muncitori care 
la începutul anului au primit titlul de fruntaș în întrecere. 
Zeci de mii de muncitori din întreaga țară se ridică acum 
spre acest titlu. Oameni cu inițiativă și experiență, pasionați 
să-și însușească și să aplice tehnica avansată, ei reprezintă 
„fondul de aur" al întreprinderilor. In munca inovatoare a 
fruntașilor este concentrată experiența valoroasă acumulată 
în producție de-a lungul anilor de clasa noastră muncitoare. 
EI nu sînt simpli minuitori ai mașinilor, nu lucrează in vir
tutea obișnuinței, ci în mod creator, căutind să imprime 
mașinii ritmul de lucru și perlecțiunea în execuție dorite, 
trecind prin filtrul propriei gindiri tot ce e legat de produc
ție. Experiența muncii fruntașilor este un tezaur care trebuie 
cunoscut, însușit și aplicat de masa largă a muncitorilor. 
Redacția noastră și-a propus drept scop, în cadrul acestei 
anchete, să examineze ce s-a făcut în întreprinderile timișo
rene pentru ca experiența fruntașilor și metodele lor înaintate 
să fie cunoscute și aplicate de masa muncitorilor.

În locurile - cheie 
ale producției

Locul fruntașului este acolo 
unde se rezolvă cele mai grele 
probleme puse de bunul mers al 
producției, unde se cer mai multe 
cunoștințe, experiență, pricepere. 
El este chemat să fie mereu alături 
de ceilalți muncitori, îndeosebi ti
neri, să-i ajute pe toți să se ridice 
la nivelul Iui. Asemenea oameni 
am întîlnit la uzina „Electromotor" 
din Timișoara. Referindu-se la 
exemplul pe care trebuie să-1 dea 
ei în producție, tov. VASILE POP, 
președintele comitetului sindicatu
lui, ne-a spus :

— Avem mulți fruntași, aproape 
350. Din cinci muncitori, unul 
poartă acest titlu. Majoritatea lu
crează in locuri-cheie din sec
țiile uzinei și sînt pentru ceilalți 
un exemplu demn de urmat.

— La ce vă referiți ?
— Cei mai mulți înțeleg că da

toria lor este de a-și face cunoscută 
experiența, metodele personale de 
muncă. Tov. loan Nicolin este cel 
mai priceput strungar din uzină. 
El împărtășește tovarășilor săi tot 
ce știe. Avem in uzină un alt 
strungar, pe Kovacs Ștefan. Cine 
n-a auzit de el ? își depășește cu 
regularitate sarcinile de producție. 
Rezultatele slabe obținute de cei 
din jur însă nu-l prea preocupă.

— Dar dv cum extindeți ex
periența fruntașilor ?

— Este o problemă care merită 
toată atenția. Recent a avut loc 
un schimb de experiență între 
strungarii din secțiile motoare 
electrice și micromotoare. S-a dez
bătut cum trebuie să fie executat 
un ax de bună calitate. S-a arătat 
cum lucrează fiecare și toți au avut 
de învățat.

Maistrul GHEORGHE KALMAN, 
din secția 10 bobinaj, este de pă
rere că există „fruntași între frun
tași".

— Ce înțelegeți prin aceasta ?.
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— în timpul lucrului nu se uită 
nici în dreapta, nici în stingă. Alții 
privesc șt în jur, intervin cu ex
periența lor cînd un muncitor este 
in impas.

— Experiența fruntașilor este 
cunoscută de toți muncitorii ?

— La bobinaj se lucrează de 
mină. Intervin viteza de execuție, 
îndemînarea. Poți face din fiecare 
muncitor un bobinator „de vîrf" î

— Ați încercat ?
— Da. Am obținut unele rezul

tate. Am repartizat muncitoa
rele în- așa fel incit în fața 
unei fruntașe să lucreze una 
mai slabă. Un exemplu. Elisabeta 
Cropaciuc nu reușea să-și îndepli
nească sarcinile de producție. După 
o scurtă perioadă de lucru- la a- 
ceeași masă cu Elena Radiță, bo
binatoare fruntașă, ea s-a ridicat 
la nivelul acesteia.

Fruntașii anonimi
Cine e fruntaș în întrecere ? 

Acel muncitor ale cărui rezultate 
lunare în producție se situează, sis
tematic, deasupra realizărilor medii 
ale colectivului său.

După părerea tovarășilor de la 
„Bumbacul", această depășire este 
inaccesibilă unor muncitoare.

— Puteți să ne explicați în ce 
constă greutatea ? — am întrebat-o 
pe tovarășa IRINA NIGA, direc
toarea întreprinderii.

— Comparativ cu numărul to
tal al muncitorilor, avem foarte 
puțini fruntași. La începutul aces
tui an numai 5.9 au primit acest 
titlu. O explicație există: cu cit 
sînt mai mari depășirile sarcini
lor de producție și de calitate ale 
muncitoarelor fruntașe, nivelul 
mediu al realizărilor se ridică.

— Fruntașele au metode perso
nale de lucru ?

— Da, au metode proprii. Nu li 
se creează condiții speciale. „Che
ia" succesului este stăpinirea ma
șinilor. Acestea au fost așezate în 
linie pentru ca muncitoarele să se 
poată întrajutora.

— Se cunosc în fabrică frunta
șii și metodele lor ?

— Desigur. Se face o largă 
popularizare a realizărilor lor la 
panoul de onoare, gazeta de pe
rete, brigada de agitație.

Care e însă realitatea? Din dis
cuțiile cu mai multe muncitoare 
a reieșit că fruntașele nu sînt cu
noscute, iar metodele lor de lu
cru nici atît. Tesătoarea Elena 
Ticu este evidențiată. Dar nicioda
tă nu a fost solicitată să împărtă
șească altora metodele ei. Fekete 
Iuliana, și ea țesătoare evidenția
tă, lucrează de doi ani în fabri
că. Iată ce ne-a spus :

— M-au ajutat in mai multe 
rînduri muncitoarele cu o mai 
mare experiență și maistrul.

— Dar metodele altor fruntașe 
le cunoașteți ?

— Nu !
Maria Găvojdeanu lucrează și 

ea tot de doi ani in fabrică. întîm- 
pină încă unele greutăți.

— La noi sînt fruntașe — spune 
ea — nu le-am solicitat sprijin, 
dar nici ele n-au fost indrumate 
să mi-l acorde...

Gheorghe RADEL

(Continuare in pag. a V-a)

Un „cimitir" de mașini agricole
• In regiunea Brașov: utilaje agricole zac și amortismentele se plătesc,.,
• La trust se ridică din umeri • Să se mai aștepte 10 ani ?

Recent, la redacția ziarului nostru a sosit o scrisoare prin care se semnalează că 
în gospodăriile de stat aparținînd trusturilor Gostat Brașov și Sibiu se găsesc numeroase 
utilaje nefolosite.

„Te doare inima, scrie 
autorul scrisorii, cînd 
vezi că utilaje care au 
costat zeci și sute de 
mii de lei zac prin di
ferite colțuri ale unor 
gospodării de stat. Deși 
au sosit direct din 
fabrică, unele n-au func
ționat niciodată. Altele 
au fost întrebuințate un 
timp scurt, după care 
au fost abandonate din

diferite motive. în fie
care an gospodăriile 
plătesc amortismente 
care se înglobează în 
prețul de cost. Se în- 
timplă ca unele utilaje 
primite de gospodăriile 
de care vorbesc să nu 
fie potrivite pentru con
dițiile agricole locale, 
dar ele ar fi desigur pri
mite cu brațele deschise 
in alte zone. Este nevo-

Am cerut părerea conducerii 
celor două trusturi Gostat.

— La noi toate utilajele sînt fo
losite, ne spune ing. Vlrgil Ștefan, 
directorul trustului Brașov. Există 
cîteva care nu se utilizează, deoa
rece au un grad înaintat de uzură 
morală. în orice caz, nu este o si
tuație de natură să ne alarmeze.

Peste o oră, poposind la G.A.S. 
din Codlea, avem prilejul să vizi
tăm grajdurile situate sub poalele 
masivului „Măgura Codlei". Aici 
au fost montate în 1962 două in
stalații de muls. Nici una din ele 
n-a funcționat insă nici o zi.

— Cînd să fie puse în funcțiune 
— ne spune inginerul zootehnist al 
gospodăriei Otto Schveider — s-a 
constatat insuficiența sursei de

Un dialog frecvent in aceste zile — dialogul dintre profesor șl student. Ne aflăm In plină „stagiune" de 
examene universitare. (în pag. Il-a : un reportaj despre examenele viitorilor ingineri)

Foto : R. Costin
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ie numai ca cineva să 
se ocupe de redistribui
rea lor. Cu toate că a- 
ceastă situație este cu
noscută atît conducerii 
celor două trusturi loca
le, cit și Trustului Cen
tral Gostat, pînă în pre
zent nu s-a întreprins 
nimic pentru găsirea u- 
nei utilizări utilajelor 
nefolosite".

apă pentru spălarea după muls. în 
al doilea rind, una din instalații a 
fost montată intr-o încăpere si
tuată la o distanță de 4—500 m de 
grajd, unde vacile trebuiau duse 
de 3 ori pe zi, ceea ce făcea ca 
mulsul să se prelungească cu a- 
proape două ore. Recent s-A pus 
din nou problema folosirii celor 
două instalații. Una. din ele a 
fost modificată și introdusă în 
grajd dar nu funcționează deoare
ce lipsesc capacele de la bidoane. 
Nici a doua instalație nu este pusă 
în funcțiune. Problema apei rămi- 
ne nerezolvată.

După o jumătate de oră de 
drum, am ajuns la gospodăria de 
stat din Șercaia, unitate cu un pror 
nunțat caracter zootehnic. Aflînd 

scopul vizitei noastre, ing. Al. 
Oniga, directorul gospodăriei, ne-a 
condus într-o clădire dotată cu. o 
instalație frigoriferă V.E.M., care 
poartă cu resemnare, aș zice, am
prenta timpului și a neglijenței. 
Această instalație, a cărei valoare 
este de peste 200 000 lei, a fost 
montată în 1950 dar n-a funcțio
nat încă niciodată pînă acum.

— Nu cunosc scopul pentru care 
a. fost adusă, ne spune directorul 
gospodăriei, dar știu că noi 
n-avem nevoie de ea. Păcat. 
Ar putea fi folosită in vreo unita
te din industria alimentară, la un 
centru de prelucrare a laptelui, la 
vreun depozit sau abator.

— în fiecare an o dăm disponi
bilă, dar pînă in prezent — după 
cum vedeți — fără succes, ne lă
murește contabilul șef al gospodă
riei, Dumitru Neagoș. Am plătit 
pînă în prezent amortismente in 
valoare de aproape 100 000 lei. 
Cînd ii întrebăm pe tovarășii de la 
trust, ridică din umeri.

în unitățile trustului Gostat 
Brașov se găsesc neîntrebuințate 
utilaje a căror valoare se ridică la 
peste 6 milioane lei. Cum s-a a- 
juns la această situație ? Gospodă
riile sînt dotate cu tot felul de uti

laje, dar se omite adesea un lucru 
simplu: să fie întrebate dacă au 
nevoie. Așa ajung în gospodăriile 
de stat utilaje pe care acestea nu le 
pot folosi deoarece nu corespund 
profilului și condițiilor în care lu
crează. Cîteva exemple :

în 1963, gospodăriei de stat Hăi- 
chiu 1 s-a repartizat prin dotare 
o instalație pentru producerea 
făinii de lucernă. După cîteva luni, 
o instalație asemănătoare a primit 
și gospodăria de stat vecină — Fel- 
dioara. La sfîrșit, trustul a comu
nicat că trebuie produsă făină din 
lucernă și pentru alte unități (în 
timp ce gospodăriile Hălchiu și Fel- 
dioara abia își acoperă cerințele 
proprii). Cele două gospodării au 
recurs la o soluție tot atît de neve
rosimilă ca și problema ce le fu
sese pusă : au renunțat la instalații. 
Se ridică, pe bună dreptate, între
barea : ce sens a avut și ce rezul
tate economice s-au scontat prin 
repartizarea celor două instalații 
gospodăriilor de stat din Hălchiu 
și Feldioara ? Practic Hălchiu a 
realizat 86 tone făină, în loc de 
500 tone cit era prevăzut. Se poate 
numi aceasta o utilizare rațională?

Nicolae MOCANU

(Continuare tn pag. a V-a)
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INSTANTANEE

ACTORUL
Dorina RADULESCU

Emoția artistului...
Bucurie sau deziluzie în fie

care moment de creație... Confir
mare sau negare a operei. Nega
tă pe moment in mod superficial, 
își lasă uneori porți deschise în 
viitor ; sau, supraapreciată in pre
zent, i se închid de multe ori por
țile viitorului.

Pictura, sculptura, partitura 
muzicală, tipăriturile, rămîn. Stau 
cu răbdare la dispoziția sancțiu
nii Timpului. Actorul creează în 
fiecare spectacol, dăruindu-se ar
tei lui. Creația lui se topește în
dată ce aripa draperiei de catifea 
atinge scena. Singura urmă pe 
care o lasă este emoția de o sea
ră în sufletul spectatorului și le
genda.

Cortina coboară pe ultima re
plică, pe ultimul gest, care mai 
dăinuie o clipă în sală și în su
fletul oamenilor, pentru a se ri
sipi în furtuna aplauzelor. Nimic 
nu poate păstra opera de artă 
creată cu atîta trudă. Decît amin
tirea.

— N-am să uit niciodată cum 
au jucat astă seară George De- 
metru, Liliana Tomescu, Cristea 
Avram... exclama entuziasmat un 
spectator acum cîteva seri, la ie
șirea din teatru.

Niciodată !...
Chiar dacă el nu va uita nici

odată, clipa de efort creator al 
actorului s-a consumat pentru 
totdeauna. Căci în fiecare spec
tacol creația este unică, ea nu se 
poate repeta. Dacă ultima trăsă
tură de pensulă ar incendia pîn- 
za ? Sau piatra sculptorului s-ar 
face pulbere la ultima atingere 
a daltei ?

Actorul își privește opera nu
mai reflectată pe chipul spectato
rilor. Iar momentul in care se 
realizează deplin, în care atinge 
apogeul, vine uneori pe negîndite. 
într-o seară oarecare, poate chiar 
într-o seară cu spectatori mai 
puțini. Și cine știe, poate trece 
neștiută.

Ar părea trist dacă actorul 
n-ar fi în realitate un alintat. 
Confirmat mereu, intr-o legătură 
permanentă cu publicul care-l 
răsplătește generos, cu admirație 
și cu aplauzele reînnoite, spectacol 
după spectacol, stagiune după sta
giune, an după an. M-am gîndit 
la toate acestea în urmă cu cîteva 
seri, cînd teatrul „Constantin 
Nottara" sărbătorea, intr-un 
spectacol festiv, patruzeci de ani 
de activitate ai artistului emerit 
George Demetru.

Emoția depășise scena și cu
prinsese sala.



Pag. 2 8 CI NT EI A Nr. 6647

LINIȘTEA
ORAȘULUI

Sub acest titlu, ziarul nostru a publicat o an
chetă întreprinsă cu sprijinul unor specialiști, 
în care erau semnalate diferite surse de zgomot 
citadin și efectele nocive pe care le provoacă 
asupra sănătății oamenilor. Publicăm cîteva din
tre scrisorile sosite la redacție după apariția ar
ticolului.

Soluții există 
dar trebuie aplicate riguros

Atenție la mijloacele de transport

Considerăm just faptul 
că, semnalînd sursele de 
zgomot, articolul publicat 
în „Scînteia" se referă și 
la problemele organizării 
circulației tramvaielor și 
autobuzelor. Preocuparea 
de a înfrumuseța aspectul 
arterelor centrale ale ora
șului și de a moderniza 
circulația este bine veni
tă. Nu trebuie însă negli
jată necesitatea de a se 
asigura liniștea tuturor 
cetățenilor — indiferent de 
zona în care locuiesc. în
tre aceste două aspecte 
se cuvine să existe o per
manentă corelare. De a- 
ceea, nu putem fi de 
acord cu punctul de ve
dere al tovarășilor de la 
secția de gospodărie co
munală a Sfatului popular 
al Capitalei care, proce- 
dînd la reorganizarea 
transportului în comun pe 
unele artere centrale, au 
transformat cîteva străzi 
în „refugii* pentru nume
roase linii de tramvai. Ce 
devine pentru locatarii 
Străzilor respective un a- 
semenea „refugiu” vă pu
tem informa noi, care lo
cuim pe strada Galați. E 
oare just ca măsurile de 
micșorare a zgomotului pe 
unele străzi să facă victi
me pe alte străzi ?

în legătură cu situația

creată în zona în care lo
cuim, ar fi necesar să se 
interzică circulația auto
camioanelor și motocicle
telor pe porțiunea dintre 
stațiile Italiană și Piața 
Galați și să se mărească 
distanța între stațiile de 
tramvai, ceea ce ar reduce 
zgomotul produs la frînări 
și porniri. Propunem tot
odată conducerii I.T.B. să 
ia măsuri cu caracter mai 
general pentru micșora
rea zgomotelor produse 
de mijloacele de trans
port : verificarea riguroa
să a vagoanelor înainte 
de a fi scoase pe traseu, 
aplicarea unor garnituri 
de cauciuc la tramvaie. 
Desigur că specialiștii ar 
fi în măsură să găsească 
și alte soluții. De altfel, 
ar trebui să se verifice și 
să se controleze perma
nent starea tuturor mijloa
celor de transport — auto
camioane, troleibuze, au
tobuze, motociclete ele — 
și să se interzică circula
ția acelora care produc 
zgomote peste limitele 
admise.

L. PROFETA 
compozitor 
L. ȘERBANESCU 
cercetător științific 
E. TAUB 
economist

Refractarii să fie penalizați!

Prin natura muncii me
le, mi se aduc deseori la 
cunoștință cazuri cfnd 
liniștea este tulburată de 
oameni certați cu buna 
cuviință, care încalcă 
normele unei conviețuiri 
civilizate in blocuri. Unii 
locatari dau drumul pînă 
la refuz aparatelor de ra
dio sau televizoarelor, al
ții conversează de la fe
restre sau balcoane, nu 
respectă orele indicate 
pentru bătutul covoarelor 
etc. Sint multe sesizări și 
cu privire la gălăgia pe 
care o fac copiii în ho
lurile blocurilor, pe scări 
sau in curți, indiferent de 
oră. Pe copii îi iubim 
cu toții. Dar asta nu 
înseamnă că pot fi 
lăsați de capul lor. La a- 
numite ore trebuie să se 
păstreze cu strictețe li
niștea. Există, din păcate, 
destui părinți care nu se 
sinchisesc de asemenea 
cerințe elementare. E aici 
și o problemă de educa
ție.

în ce privește respec
tarea liniștii în blocuri 
trebuie spus că adesea

sfaturile, criticii©, presiu
nea opiniei publice în a- 
dunările locatarilor, in
tervenția comitetelor de 
bloc, a deputaților, dau 
rezultate bune. Există în
să și oameni refractari, 
care manifestă o inadmi
sibilă lipsă de respect și 
de grijă tovărășească fa
ță de vecinii lor. Cred că 
în asemenea cazuri ar 
trebui aplicate penaliză
rile prevăzute de deciziilt 
Sfatului popular al Ca
pitalei.

După părerea mea, un 
mijloc eficace de influ
ențare ar fi și înființarea 
unor comisii de control 
obștesc (asemănătoare 
celor care exercită con
trolul asupra unităților 
comerciale și sanitare), 
formate din locatari, spe
cialiști, reprezentanți ai 
miliției, care să impună 
respectarea liniștii în 
blocuri și în jurul lor.

Petre LASCONE
șeful administrației 
Blocurilor din Piața 
Gării de nord
— București

Combaterea acțiunii 
nocive a zgomotului con
stituie în prezent o pro
blemă actuală în toate 
țările lumii, antrenînd co
lective largi de cercetă
tori de diferite speciali
tăți — fizicieni, ingineri, 
arhitecți, medici etc. Se 
cunosc, în mare, două căi 
de luptă împotriva zgo
motului : reducerea inten
sității zgomotelor la sursă 
și izolarea față de zgomo
tele produse. Reducerea 
intensității zgomotelor se 
realizează prin ampla
sarea noilor întreprinderi 
industriale în afara zone
lor de locuit, dimensiona
rea corectă a lățimii stră
zilor nu numai pentru o 
circulație comodă, ci și 
pentru amortizarea zgo
motelor străzii. O mare 
importanță are și respec
tarea distanței dintre clă
diri, retragerea fațadei a- 
cestora față de trotuar, 
înființarea de Zone verzi 
de-a lungul traseelor de 
mare circulație, izolarea 
fonică a clădirilor de lo
cuit față de zgomotele ex
terioare ca și față de ce
le produse în interior prin 
folosirea unor materiale

elastice. Aceste mijloace 
se aplică în țara noastră 
la proiectarea și con
strucția noilor întreprin
deri și cartiere de locuin
țe. Trebuie spus însă că 
institutele de proiectări, 
întreprinderile care pro
duc materiale și cele de 
construcții au rămas da
toare în ce privește mă
surile de reducere a zgo
motelor în interiorul noi
lor clădiri.

în ce privește combate
rea zgomotelor in vechile 
cartiere .este posibil și 
trebuie să se aplice mă
suri utile ca: moderniza
rea pavajelor și a mijloa
celor de transport, înlo
cuirea roților cu șină prin 
roți cu benzi de cauciuc, 
utilizarea de amortizoare 
pentru motoarele cu ex
plozie etc. După cum se 
vede, există mijloace de 
luptă împotriva zgomotu
lui. Esențial este însă ca 
ele să fie aplicate scrupu
los de către toate forurile 
cărora le incumbă aceas
tă obligație.

Dr. Sergiu MANESCU
Institutul de igienă și 
protecția muncii

zine, aparatele de umple
re a sifoanelor etc. Oare 
proiectanții și constructo
rii nu pot găsi soluții 
care să atenueze zgomo
tele și vibrațiile produse 
de asemenea utilaje? Fa
miliile noastre, bunăoară, 
au de suferit în timpul 
nopții de pe urma frigi
derelor instalate în maga
zinul de produse lactate 
de la parterul blocului în

care locuim. Organele de 
resort ar trebui să exer
cite un control riguros a- 
supra modului în care 
funcționează și este între
ținut utilajul comercial.

Maria DRAGHICEANU 
Angela VREJU 
Eugenia BUTUC 
strada Glinka nr. 7
București

Atelierele pentru motociclete 
in afara orașului5

O foarte supărătoare 
sursă de zgomot o consti
tuie diferite ateliere me
canice și, îndeosebi, ate
lierele de reparat moto
ciclete. După părerea 
noastră, locul unor ase
menea ateliere nu poate fi 
nicidecum în centrul ora
șului, in cartiere popu
late, la parterul sau în 
curtea clădirilor de locuit. 
Se pare, totuși, că ampla
sarea lor este îngăduită 
oriunde, indiferent de loc, 
ca și cum ar fi vorba de 
chioșcuri de răcoritoare

sau de bufete-expres. Noi 
locuim la Oradea (strada 
Prahovei nr. 7) și vă pu
tem informa că din prici
na unui astfel de atelier 
nu ne mai putem odihni. 
Socotim că sesizarea pe 
care o facem este vala
bilă și pentru celelalte o- 
rașe. Nu s-ar putea emite 
o dispoziție care să re
glementeze înființarea a- 
telierelor mecanice în 
orașe în sensul amplasă
rii lor cît mai la margine ?

Un grup de locatari 
din Oradea

Liniște deplină
la instituțiile vizate...

Zgomotul „comercial" 
este inevitabil ?

în articolul „Liniștea o- 
rașului” se arată, pe bună 
dreptate, că unii lucrători 
care asigură aprovizio
narea unităților comercia
le în timpul nopții nu res
pectă regulile de manipu

lare a mărfurilor și amba
lajelor, vociferează pe 
stradă, tulburînd liniștea 
multor cetățeni. Vrem să 
menționăm și alte surse 
„comerciale” de zgomote : 
frigiderele marilor maga

In articolul „Liniștea orașului" se sublinia că o 
serie de probleme legate de atenuarea sau elimi
narea zgomotelor produse de diferite surse aș
teaptă rezolvări corespunzătoare din partea IN
STITUTULUI „PROIECT“-BUCUREȘTI, COMITETU
LUI DE STAT PENTRU CONSTRUCȚII, ARHITEC
TURA SI SISTEMATIZARE, SFATULUI POPULAR 
AL CAPITALEI Șl ÎNTREPRINDERII DE TRANS
PORTURI BUCUREȘTI. Deși de la publica
rea anchetei în ziar a trecut peste o lună, redac
ția nu a primit încă răspunsurile instituțiilor mai 
sus-menționafe. Nu-i oare timpul ca ele să dea 
răspuns cetățenilor care — prin intermediul zia
rului — cer să se ia măsuri eficiente pentru a se 
asigura liniștea, mai eu seamă în timpul nopții ?

surse aș- 
lartea IN-

Pe șantierul Combinatului de 
celuloză și hîrtle de la Dej 

Foto : Gh. Amuza

MERCURUL „FEBREI UNIVERSITARE"
• Un lift suprasolicitat • Firul Ărladnai • Refuzul 
mediocrității • Urmează marele examen

U R CĂ...

Seamănă cu litoralul dar ne aflăm la... Băcureștl, in fața noilor blocuri 
din cartierul Balta Albă

Există in București un lilt care par
curge in aceste zile multi kilometri, 
intr-un ritm sufocant. E liftul de 
cărți al Bibliotecii centrale universi
tare. Cursuri și tratate, dicționare și 
antologii circulă mecanizat intre de
pozit și sala de lectură.

In colivia mică de citeva palme În
cap secole de istorie și milioane de 
ani-lumină, Eminescu stă alături de 
Aristotel, mecanica cuantică alături 
de fauna marină. Ecuații și versuri, 
lormule și hărți, diagrame și planșe 
urcă și coboară ca intr-un circuit 
vital.

Și, asemeni liftului de cărți, urcă 
și coboară mercurul emoțiilor. E fe
bra examenelor. Zeci de mii de siu- 
denți bucureșteni, aproximativ 
123 000 de studenți in Întreaga fără 
trăiesc această febră creatoare.

Am surprins in ultimele zile citeva 
imagini din sesiunea de examene la 
Institutul politehnic „Ghedrghe 
Gheorghiu-Dej".

• Emoțiile, necazurile sau bucu
riile, temperatura examenelor nu 
sint proprii numai studenților.

Mă aflam la comitetul' de partid 
al Institutului cind cineva a des
chis ușa și a cerut să vorbească cu 
secretarul comitetului. Era unul din 
profesorii cunoscuți ai Politehnicii, 
tov. Gh. Manea, membru corespon
dent al Academiei. Motivul vizitei? 
Dorea să-și Împărtășească satisfac
ția: studenții grupei 521 din anul III 
al facultății de mecanică s-au pre
zentat excepțional.

Am solicitat tovarășului profesor 
citeva amănunte.

SENSUL „EXCESULUI" DE REGIE
Teatrul de stat din Ga

lați a prezentat publicu
lui în această stagiune o 
serie de spectacole intere
sante, rod al unei activi
tăți laborioase, al întregi
rii colectivului cu cadre 
valoroase și mai ales al 
unui repertoriu bogat, va
riat, cu obiective bine pre
cizate, dintre care cel mai 
important a fost o atentă 
și consecvent urmărită 
valorificare a dramatur
giei românești. Reperto
riul național promovat de 
teatru este prin el însuși 
grăitor : Caragiale, Camil 
Petrescu, Aurel Baranga, 
Horia Lovinescu, Al. Mi- 
rodan. Uneori însă, între 
ceea ce spune un astfel de 
repertoriu prin titlurile 
pe care le include și ceea 
ce transmite teatrul pu
blicului prin realizarea 
scenică se creează o re
gretabilă discrepanță, și 
tocmai de aceea este dem
nă de relevat tendința 
fermă a conducerii teatru
lui din Galați (regizorul 
Ion Maximilian) și a co
lectivului său de a aduce 
o contribuție proprie, 
efectivă la valorificarea 
scenică a pieselor româ
nești.

Edificator a fost în a- 
ceastă privință spectaco
lul cu „Surorile Boga“ de 
Horia Lovinescu — spec
tacol cu care colectivul 
gălățean se prezintă la ac
tuala Decadă a teatrelor 
dramatice. Departe de a 
fi o alegere întîmplătoare, 
a fost clară în realizarea 
scenică a acestei drame, 
scrisă cu ani în urmă, in
tenția de a-i demonstra 
viabilitatea, capacitatea de 
a interesa și emoționa 
spectatorii de azi. Regia 
(Gh. Jora) a gîndit și con
struit spectacolul nu nu
mai ca o evocare a unor

momente importante din 
viața societății noastre în 
perioada eliberării; per
spectivei istorice i se a- 
daugă în spectacol senti
mentul contemporaneită
ții. Asistînd la desfășura
rea evenimentelor, specta
torul de azi nu numai că 
recunoaște momentele is
torice, ca atare, dar le în
țelege în esența lor, ca pe 
o temelie a edificiului so
cial care astăzi se înalță 
sub ochii lui. Crearea a- 
cestui sentiment al conti
nuității istorice este ideea 
artistică fundamentală ce 
i-a călăuzit pe realizatorii 
spectacolului nu numai în 
construcția scenică a mo
mentelor dramatice, în re
liefarea conflictului, dar 
mai ales în conturarea 
destinelor personajelor, 
îndeosebi la acele perso
naje al căror destin nu se 
încheie istoricește în final. 
Astfel, în prezența vie, 
umană și convingătoare a 
lui Pavel Golea se perce
pe nu numai figura luptă
torului din acea epocă, 
dar se pot întrezări trăsă
turile morale ale comu
nistului din zilele noastre. 
Această interpretare pli
nă de farmec și autentici
tate aparține unui tînăr 
absolvent înzestrat cu 
certe și frumoase calități 
(Petre Gheorghiu). Ace
eași contribuție în valori
ficarea textului o aduc și 
alți interpreți : Anca Ne- 
culce-Maximilian (Irina), 
Marga Georgescu (Valen
tina), Nușa Grupp-Stoian 
(Iulia), Mihai Mihail (Me- 
reuță), Constantinescu- 
Govora (Alex. Gorăscu). 
Este remarcabilă contri
buția întregului colectiv, 
chiar a celor care dețin 
roluri episodice, ca și a 
scenografiei (M. Tofan).

Acestui mod creator de

a gîndi și valorifica sce
nic valorile textului se 
datorește buna primire 
făcută spectacolelor ro
mânești ale teatrului din 
această stagiune de către 
public și presă.

Singurul spectacol din 
repertoriul clasic univer
sal al stagiunii a fost 
„Mult zgomot pentru ni
mic" de Shakespeare. A- 
tit alegerea piesei, cît și 
a regizorului și a inter- 
prețllor, a fost făcută cu

„Decada 
teatrelor 
dramatice"

scopul de a crea un spec
tacol clasic nou, original, 
modern. Așa îneît, din a- 
cest punct de vedere, e- 
fervescența creatoare pre
zentă în activitatea tea
trului gălățean nu s-a 
dezmințit. Numai că mo
dul de a înțelege moder
nitatea unui spectacol 
clasic a purtat pecetea u- 
nei originalități artificia
le și, mai ales, nefondată 
pe valorile textului. De 
la început, cele cîteva 
rînduri semnate de re
gizor (Andrei Brădeanu) 
în caietul-program creea
ză nedumeriri, susținînd 
că n-a vrut și nu l-a in
teresat ca vreun actor să 
se identifice cu rolul, că 
în acest spectacol actorii 
„se amuză cu personaje
le lor pentru că ele a- 
parțin unei alte lumi, unei 
alte etici, adesea contra
ră vederilor noastre".

Prin ce s-au amuzat 
actorii, împreună cu re
gizorul — cu personaje
le ? în primul rînd, po
vestind cu totul altceva 
spectatorilor decît a vrut 
să spună autorul. Scenele 
de bază ale acestei co
medii optimiste, pline de 
viață, a cărei însemnătate 
nu poate fi contestată în 
creația shakespeareană, 
au fost jucate în contra- 
sens. Personajele au fost 
ridiculizate, discreditate, 
fără o motivare artistică. 
Cazul cel mai semnifica
tiv a fost acela al lui Be
nedick, în care un actor 
talentat, cu o deosebită 
inteligență scenică (Mihai 
Mihail), jucînd rolul unui 
personaj neconformist, în 
opoziție cu mediul social, 
plin de vervă și ascuțime 
a minții, înzestrat cu o 
scăpărătoare ironie, a de
venit cel mai rizibil per
sonaj din piesă. Scenele 
Claudio-Hero, care pu
teau fi tratate (în cadrul 
concepției regizorului) cu 
o anume ironie, au deve
nit de neînțeles prin to
tala lipsă de nuanțare a 
jocului interpreților (Radu 
Jipa și Minodora Con
dur). Dar nici momentele 
în care regizorul putea fi 
de acord cu autorul pe 
tema ridiculizării n-au a- 
vut haz din pricina unor 
aglomerări de „efecte" 
fără nici o legătură cu 
textul.

în al doilea rînd, a- 
ceastă „concepție" s-a vă
dit și printr-o foarte difi
cilă rostire a replicilor, 
căci în timp ce actorii se 
„amuzau" pe seama per
sonajelor, spectatorii fă
ceau eforturi serioase să 
priceapă ce spun, necum 
să mai participe la „ve
selia" de pe scenă.

Spectacolul a avut și

unele merite. Interpreta 
Beatricei (Anca Neculce- 
Maximilian) a izbutit în 
cîteva scene să-și exerci
te verva satirică nu nu
mai asupra ei, dar și asu
pra mediului social care 
înconjoară personajul. A- 
cestea au fost însă mo
mente izolate în specta
col. Cadrul plastic al 
spectacolului (scenograf 
Dumitru Georgescu), în 
realizarea căruia s-a sim
țit și prezența regiei, a 
fost spiritual și original 
fără ostentație, oferind 
imagini scenice cu ade
vărat frumoase. Dar a- 
ceste calități demonstrea
ză, poate tot atît de evi
dent ca și lipsurile, ca
rența esențială a specta
colului : o concepție în 
cel mai bun caz arbitra
ră, dovedind o neîncre
dere în valorile textului, 
un fel de pat al lui Pro- 
cust regizoral, în care 
noțiunea de „modernita
te" devine sinonimă cu 
bagatelizarea. Confrunta
rea acestor două specta-, 
cole ale teatrului oferă 
un contrast semnificativ 
în ceea ce privește înțe
legerea noțiunii de mo
dernitate, de contempora
neitate în teatru. „Exce
sul de regie", de care s-a 
vorbit în ultima vreme 
în teatrele noastre, nu se 
face simțit și nici nu poa
te fi considerat ca atare 
atunci cînd el are drept 
obiectiv înțelegerea cît 
mai profundă a sensurilor 
textului și exprimarea lor 
într-o modalitate artisti
că nouă. Dar atunci când 
acest „exces" se exercită 
pe deasupra sensurilor 
textului, și chiar împo
triva lui, el devine cu a- 
devărat dăunător.

Florian NICOLAU

— E vorba de o materie foarte 
dificilă — ne-a răspuns — și de 
aceea se intimplă mai rar să dau 
intr-o singură grupă un atit de 
măre număr de note mari, așa cum 
s-a intimplat cu grupa 521. M-a im
presionat in general maturitatea, se
riozitatea și simful de răspundere 
cu care studenții au privit exame
nul. Cred că acest fapt ar merita 
Să fie evidențiat.

Am aflat ulterior că prof. univ. 
Gh. Manea este autorul unui curs 
de inaltă ținută științifică și tehni
că, un pedagog exigent și sever, 
care inspiră studenților respect și 
„teamă".

— Teamă? Da’ de unde! — au 
răspuns studenții grupei 521. Dacă 
ești bine pregătit n-ai motive să te 
temi.

Intre emoția de a răspunde cit 
mai bine și frica paralizantă a ce
lui ce nu e Stăpîn pe materie e 
o diferență substanțială. Iar satis
facțiile sint cu atit măi depline cu 
cit exigențele examinatorului și ale 
studenților au fost mai mari.

• Pe coridoare e liniște. Din loc 
In loc grupuri de tineri discută in 
șoaptă, cite unul răsfoiește febril 
filele unui curs, altul trage des din 
țigară. Consultațiile se dall pe Ioc, 
Întrebările și răspunsurile se între
taie. O ușă se deschide și toate pri
virile se Îndreaptă Întrebătoare Spre 
cel ce a ieșit.

— Nouă, — răspunde scurt Petre 
Popescu, din anul IV al facultății de 
electronică și telecomunicații.

— Emoții ?
— Foarte mari. A fost examenul 

meseriei noastre : centrale telefonice 
automate. Subiecte de teorie, „citi
rea" unor scheme de centrale, ur
mărirea circuitelor....

— Prin labirinturile electronicii, 
deci.

Dar Petre Popescu a avut la el 
firul salvator al Ariadnei: însușirea 
temeinică a cursului. Și curba emo
țiilor a căzut brusc. în schimb, la 
colega sa Ilinca Teriteanu, urcă 
vertiginos.

— Emoții groaznice — declară ea.
— De ce ? Din nesiguranță ?
— Nu. Dar așa mi se intimplă 

Întotdeauna pină In momentul cind 
trag subiectul.

L-am Întrebat pe examinator, 
tov. prof. univ. Nicolae Marinescu, 
prin ce se caracterizează examenul 
grupei 745.

— Cred că prin refuzul mediocri
tății.

— Toți cei examinați au dat răs
punsuri foarte bune ?

— tn general, da. Au fost insă 
clțiva studenți care au Înapoiat su
biectele, adică vor repeta examenul.

— Atunci? Nu există o contra
dicție?

— Nu. Refuzul mediocrității În
seamnă altceva, înseamnă să nu te 
împaci cu răspunsurile nesigure, 
„scăldate", cu nota de trecere mini
mă. Eugenia Roman, de pildă, care 
a Înapoiat subiectul, are nota 9 pe 
semestrul I; Gh. Nemetz a obținut 
recent la proiectul de an și la lu
crările de laborator nota 10. Am

convingerea că ambii ar fi putut lua 
nota 5 sau „plinea", cum o numesc 
studenții.

— Și totuși au preferat să Învețe 
la vară ?

— Da. Mi-au spus că vor să apro
fundeze cursul și să obțină o notă 
bună. Este exact ceea ce dorim și 
noi, profesorii. Era de preferat, bine
înțeles, ca acest lucru să se intlm- 
ple acum, la primul examen dar, de- 
cit o pregătire mediocră In dome
niul de bază al profesiei lor viitoare, 
mai bine o aminare, insă cu rezul
tate bune.

• Complexul de cămine de pe 
cheiul Dîmboviței. Am intrat in blo
cul E, blocul energeticienilor.

Nicolae Istode iși prepară exame
nul de a doua zi la cursul de „rețele 
electrice". Nu e primul său examen 
in acest domeniu, a mai dat multe 
și a obținui un Înalt calificativ : Or
dinul Muncii clasa a 11-a. A fost re- 
țelist, muncitor, tehnician, maistru 
pe numeroase șantiere ale planului 
de electrificare a țării, a lucrat la 
montarea liniei de 110 kV de la Sin- 
giotgiu de Pădure-Brașov, de la 
ParOșeni-Oțelul Roșu-Reșița, la linii
le Borzești-Focșani-Galați, Cluj- 
Baia Mare, Chiscani-Medgidia, cu 
trecerea rețelei pe fundul Dunării. 
A parcurs țara in lung și-n lat, pe 
magistralele de forță și lumină ale 
electricității.

Acum, cu minecile suflecate, stă 
aplecat pe filele cursului, urmărește 
formule și ecuații, calculează stiJpi 
metalici, deocamdată imaginari și, cu 
toate că un examen ii așteaptă chiar 
a doua zi, se gindeșle mai departe, 
peste un an, la proiectul pentru 
examenul de diplomă.

— Ca temă vreau să-mi aleg con
strucția unei rețele de 400 kV.

— Iar ca inginer ce realizări Iți 
propui?

—■ Am lucrat clțiva ani pe șan
tiere și vreau să continui această 
muncă. Aș dori să ridic o rețea de 
400 kV.

— Cea din proiectul de diplomă ?
— tn tot cazul o rețea de anver

gură. Una din rețelele pe care le 
prevede proiectul de Directive ale 
Congresului.

La cei 32 de ani ai săi, studentul 
comunist Nicolae Istode dorește să 
reintre in frontul larg al construc
torilor, nerăbdător să aplice tot 
ce a învățat in institut, să reintil- 
nească atmoslera și ritmul marilor 
șantiere, tnlr-un anume fel evoluția 
lui e simbolică, ilustrlnd strinsa le
gătură dintre construcția socialistă și 
amfiteatrele științei, mersul ascen
dent al industriei noastre pe treptele 
specializării.

• în această sesiune, la Institu
tul politehnic zeci de săli și labora
toare găzduiesc zilnic mii de studenți 
in examene. Mercurul emoțiilor urcă 
și coboară...

Intr-o singură sesiune — 60 000 de 
examene. Dar marele, adevăratul e- 
xamen in uzinele, pe șantierele so
cialismului ii așteaptă. Pentru acest 
examen se pregătesc de fapt viitorii 
ingineri.

Paul DIACONESCU

Cum e vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 1« și 15 iunie. In țară : Vreme 
în încălzire treptată, cu cer varia
bil. vor cădea averse locale de 
ploaie, mal ales în nord-vestul 
țării, vînt potrivit din vest. Tem
peratura în creștere ușoară. Mi

nimele vor fi cuprinse între 10 șl 
20 grade, iar maximele Intre 20 
și 30 de grade. în Qucurești : Vre
mea se încălzește treptat. Cerul 
va fl variabil. Vînt slab pînă la 
potrivit din vest. Temperatura în 
creștere ușoară.
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TE A
Sala Palatului R. P. Române : Pă

lăria florentină — (spectacol prezen
tat de Teatrul Muncitoresc C.F.R. — 
orele 19,30). Teatrul de Operă și 
Balet : Fidelio — (orele 19,30). Tea
trul de stat de operetă (la Teatrul 
de vară din parcul Herăstrău) : Țara 
surîsului — (orele 20). Teatrul Națio
nal ,,I. L. Caragiale" (sala Comedia): 
Maria Stuart — (orele 20), (sala Stu
dio) : O femeie cu bani —, (orele 20). 
Teatrul de Comedie : Rinocerii — (o- 
rele 20). Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lartdra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Șeful sectorului suflete
— (spectacol prezentat de Teatrul de 
stat din Sibiu — orele 20), (sala Stu
dio, str. Al. Sahia nr. 76 A) : Dragă 
mincinosule — (orele 19,30). Teatrul 
,,C. I. No.ttara" (sala Magheru) : Hip
noza — (orele 19,30), (Sala Studio) : 
3.3.3. — (orele 20), (Teatrul de vară 
din parcul ,,23 August**) : Opt femei
— (orele 20). Teatrul ,,Barbu Dela- 
vrancea" (Șos Ștefan cel Mare nr. 
34): Iubesc pe al 7-le.a — (premieră — 
orele 20). Teatrul Mic. (Str. C. Miile 
nr. 16) : Oricît ar părea de ciudat — 
(orele 16), Spectacol Jacques Prevert
— (orele 20). Teatrul satiric-muzical 
,,C. Tănaser (sala Savoy) : Revista 
dragostei — (orele 20), (grădina „Boe
ma") : Veselie la 174 — (orele 20). An
samblul artistic al C.C.S. (Str. Lip
scani nr. 59) : Așa se joacă pe la noi
— (orele 20). Circul de stat : Allo, ici 
Paris '. — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru e- 

cran panoramic : Patria (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30). Oliver Twist : Repu
blica (9; 11,15; 13,45; 18,15; 18,45: 21,15), 
Capitol (8,45, 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15; la grădină — orele 20,15), Are
nele Libertății (Parcul Libertății — 
orele 20,15), Modern (10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15). Hocheiștii — cinema
scop : Luceafărul (9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Aurora (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Rocco și frații săi (am
bele serii) : Carpați (8,45; 12; 15,15). 
Winiietou — cinemascop : București 
(9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), Stadio
nul Dinamo (Șos. Ștefan cel Mare — 
orele 20,15), Grădina „Progresul** (Str. 
Ion Vidu — orele 20,15), Grădina ci
nematograf „Expoziția realizărilor e- 
conomiei 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): 
Grivița (10; 12.15; 16; 18,15; 20,30), Me
lodia (completare Colțul prieteniei — 
9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21). Raby 
Mâtyas : 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 Pio 
nieria nr. 3/1965) : Flacăra (16: 18; 20), 
Rahova (16; 18,15; 20,30). Merii sălba
tici (completare Rapsodie ungară) : 
Central (10,30: 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
20,30). Bine ați venit ! (completare 
Cum am crescut sănătos) : Buzești 
(15,30; 17,30; 19,30; la grădină — orele 
20,15). Armata codobaturilor : Union 
(completare Celule amețite — 1.6;
18,15; 20,30). Program pentru copii : 
Doina (orele 10 dimineața). Ne asu
măm 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 — Escapada : Timpuri 
Noi (10—16,15 în continuare ; 18; 19,30; 
21). Asta-i tot ce s-a întîmplat : Giu- 
lești (completare Gelozie — 16; 18,15;
20.30) , Miorița (completare 1 Mai 1965
— 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45). Alerg 
după o stea: Cultural (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). Fer
nand cow-boy (completare Comori 
de artă romînească) : Victoria (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Dacia (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21). Logodnicele 
văduve : Cosmos (completare Gura 
lumii — 16; 18; 20). Neamul Șoimă- 
reștilor — cinemascop (ambele serii)
— (completare Șopîrle) : Bucegi (10; 
13; 16,15; 19,30; la grădină — orele 201, 
Drumul Sării (16; 19). Cronica uniu 
bufon : Unirea (completare Meciul 
giganților — 16; 18,15; la grădină — 
orele 20,15). Cerasella : Vitan (16; 
18,15; la grădină — orele 20,30). Gau- 
deamus igitur : Munca (completare 
Sport nr. 2/1965 — 14; 16; 18,15; 20,3V,

TELEVIZIUNE
Orele 19,00 — Jurnalul televiziunii. 

19,20 — Prietenii mei : creionul și
pensula. 20,00 — Tele-enciclopedie.
20,45 — Păpuși lumești. Canțonete 
comice de Vasile Alecsandri. Specta
col realizat și prezentat de artistul 
poporului, prof. Ion Finteșteanu. 21,45 
— Fantezie și ritm. 22,15 — Re
trospectivă umoristică. Emisiunea a 
IV-a cu Horia Căciulescu. în înche
iere : buletin de știri, sport, buletin 
meteorologic.
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ÎNTREBĂRI Șl PROPUNERI
Adunări cu delegați

Găsesc pe deplin îndreptățită 
prevederea din proiectul de sta
tut ca în organizațiile de partid din 
întreprinderi, instituții, cooperati
ve agricole de producție, gospodă
rii agricole de stat, comune etc, 
conduse de comitete, adunările ge
nerale sau conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri să aibă 
loc o dată la doi ani. Ar fi însă in
dicat, după părerea mea, să se facă 
o precizare și anume : adunările 
generale sau conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri ale orga
nizațiilor de partid din cooperati
vele agricole de producție care au 
peste 250 de membri de partid să 
aibă Ioc prin participarea de dele
gați aleși de organizațiile de bază 
conform unei anumite norme de 
reprezentare (spre exemplu un

delegat la 3 membri de partid). Fac 
această propunere pe consideren
tul că organizațiile de bază consti
tuite pe brigăzi cuprind de fapt 
satele componente ale comunelor, 
iar asemenea sate, cum sînt în ra
ionul nostru cele 11 din comuna 
Ivănești, 6 din Tăcuta, tot atîtea 
la Dănești și în alte părți, se află 
la o distanță de 10—15 km de cen
trul comunei.

Nicolae MIHAILĂ
secretar al Comitetului raional 
de partid Vaslui

E
a

de ajuns un an pentru 
da recomandare?

PE STINDARDUL
PARTIDULUI

Hotărîrea unanimă a plenarei 
C.C. al P.M.R. de a supune Con
gresului propunerea ca partidul 
nostru să poarte denumirea 
„Partidul Comunist Român" ex
primă preocuparea de a pune în 
concordanță titulatura cu rolul și 
conținutul activității partidului în 
etapa desăvîrșirii construcției 
socialismului, etapă de înaintare 
spre țelul final — construirea 
societății comuniste. Partidul 
nostru își întemeiază întreaga 
activitate pe învățătura marxist- 
leninistă, aplicînd-o în mod crea
tor la condițiile și particularită
țile specifice țării noastre.

Făurit cu patru decenii și ju
mătate în urmă, în anii puter
nicului avînt revoluționar din 
România, Partidul Comunist a 
preluat și ridicat pe o treaptă 
înaltă tradițiile înaintate ale 
mișcării noastre muncitorești.

întemeierea P.C.R. a marcat 
începutul unei noi etape în lupta 
proletariatului și a maselor mun
citoare din țara noastră. Pe stin
dardul de luptă al P.C.R. au fost 
înscrise năzuințele scumpe cla
sei muncitoare, întregului popor 
— eliberarea de exploatare și a- 
suprire, cucerirea libertăților de
mocratice, a independenței și su
veranității naționale. Cu neabă
tută consecvență au militat co
muniștii pentru realizarea uni
tății politice și organizatorice a 
clasei muncitoare.

Eroicele lupte ale muncitorilor 
ceferiști și petroliști din februa
rie 1933 care au înscris o pagi
nă glorioasă în istoria mișcării 
noastre muncitorești, vasta ac
țiune pentru închegarea Frontu
lui popular antifascist, puterni
cele demonstrații de masă din pe
rioada anterioară războiului au 
ilustrat combativitatea și marea 
forță mobilizatoare a Partidului 
Comunist. într-un șir de locali
tăți, comuniștii, socialiștii, social- 
democrații și alți militanți pro
gresiști au organizat acțiuni co
mune de masă.

ION POPESCU-PUȚURI 
directorul Institutului de istorie 
a partidului de pe lingă C.C. 

al P.M.R.

Crearea în mai 1944 a Fron
tului Unic Muncitoresc a avut o 
însemnătate deosebită atît pen
tru înfăptuirea insurecției arma
te, cît și pentru întreaga desfă
șurare a revoluției populare, al 
cărei început l-au marcat eveni
mentele de la 23 August 1944. în
chegarea unității de acțiune a 
clasei muncitoare, încă în con
dițiile dictaturii fasciste și con
solidarea 
luționare 
continuă 
toare ca 
largi, dezvoltarea victorioasă a 
revoluției 
ma etapă 
revoluției 
la etapa 
Unitatea de acțiune a 
P.S.D. în cadrul Frontului Unic 
Muncitoresc a înlesnit procesul 
de făurire a unității depline a 
clasei muncitoare, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, a 
creat condițiile pentru crearea 
partidului unic al clasei noastre 
muncitoare — P.M.R.

Constituirea, la Congresul din 
1948, a Partidului Muncitoresc 
Român, pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste, a consfințit depli
na unitate politică, ideologică și 
organizatorică a clasei munci
toare din România, în jurul că
reia s-au unit cele mai largi mase 
populare în lupta, pentru con
struirea noii orînduiri sociale. 
Năzuințele și visurile pionierilor 
mișcării noastre muncitorești sînt 
azi înfăptuite și depășite la 
dimensiunile minunatei epoci a 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
Clasa muncitoare s-a dovedit la 
înălțimea misiunii ei de clasă 
conducătoare a societății. Alianța

ei în focul luptei revo- 
au permis întărirea 

a rolului clasei munci- 
hegemon al maselor

și trecerea de la pri- 
— etapa desăvîrșirii 
burghezo-democratice, 
revoluției socialiste. 

P.C.R. și

muncitorească-țărănească a de
venit baza politică de nezdrun
cinat a regimului democrat-popu
lar; s-a cimentat prietenia fră
țească a oamenilor muncii de 
toate naționalitățile. In jurul 
partidului s-a făurit unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Bilanțul însuflețitor 
cu care poporul nostru întîmpi- 
nă cel de-al IV-lea Congres ăl 
P.M.R., mărețul program de în
florire a patriei întruchipat de 
Directivele Congresului confirmă 
o dată mai mult justețea liniei 
generale a partidului, a politicii 
sale marxist-leniniste, încrederea 
și entuziasmul cu care poporul 
înfăptuiește această politică.

Ceea ce se înscrie în proiectul 
de statut nu sînt doar prevederi 
sau obiective, ci realități esen
țiale ale vieții partidului nostru, 
ale existenței României socialis
te. Așa 
Nicolae 
al C.C. 
temelia 
marxist-leniniste despre 
Partidul Muncitoresc Român și-a 
îndeplinit și-și îndeplinește cu 
cinste misiunea sa istorică 
organizator și conducător al 
sei muncitoare, al întregului 
por român. El este un partid 
ternic, numărînd astăzi peste 
1 400 000 de membri, strîns unit în 
jurul Comitetului său Central, 
indisolubil legat de mase, iubit 
și urmat cu încredere de acestea, 
un partid care împletește elanul 
revoluționar de luptă al, clasei 
muncitoare, cu tradițiile progre
siste ale poporului român".

Propunerea de a se adopta, la 
Congres noua denumire r— Parti
dul Comunist Român — a fost 
primită cu un sentiment de pro
fundă satisfacție și mîndrie de 
toți membrii partidului nostru. 
Aceasta ii însuflețește și mai 
mult în lupta pentru realizarea 
marilor îndatoriri pe care le au 
pe frontul construcției socialis
mului.

cum a arătat tovarășul 
Ceaușescu, prim secretar 
al P.M.R., „Construit pe 

concepției științifice, 
lume,

de 
cla- 
po- 
pu-

Primirea in partid - 
un act de înaltă răspundere

Cei peste 20 de ani 
care au trecut de la eli
berarea patriei au mar
cat importante perfecțio
nări în întreaga activitate 
de partid, corespunzător 
creșterii continue a rolu
lui său conducător în 
toate domeniile activității 
de construire a socia
lismului. Sudat printr-o 
coeziune interioară de 
nezdruncinat, legat indi
solubil de mase, partidul 
nostru este mai puternic 
și mai unit decît oricînd, 
se bucură de un mare 
prestigiu în rîndul po
porului care-1 urmează 
cu încredere neabătută. 
La aceste schimbări cali
tative se adaugă faptul 
că în urma intensei ac

ALDEA MILITARII 
prim-secretar 

al Comitetului regional 
P.M.R. Brașov

țiuni educative desfășu
rate de partid a crescut 
mult nivelul politic și 
ideologic al oamenilor 
muncii, s-a dezvoltat con
știința socialistă a ma
selor.

In stabilirea formelor 
organizatorice partidul 
nostru se călăuzește după 
indicația leninistă potrivit 
căreia acestea nu sînt
date o dată pentru tot
deauna, ci sînt modifica
te în funcție de schimbă
rile survenite în viața 
partidului. Aceasta se re
feră și la regulile de pri
mire în partid.

Renunțarea la stagiul 
de candidat reflectă sta
diul actual de dezvoltare 
a partidului, precum și 
profundele transformări 
petrecute în structura so
cietății noastre. In urma 
victoriei depline a socia
lismului la orașe și sate,
s-a încheiat procesul de 
făurire al relațiilor de 
producție socialiste, au 
fost desființate clasele ex
ploatatoare, s-a consoli-

dat unitatea întregului 
popor în jurul partidului.

Ceea ce caracterizează 
munca organelor și orga
nizațiilor de partid în ac
tivitatea de primire în 
partid este maturitatea, 
discernămîntul, exigența 
în aplicarea normelor sta
tutare, a liniei politice a 
partidului. Strîns legate 
de mase, desfășurînd o 
largă muncă politică în 
rîndurile tuturor catego
riilor de oameni ai mun
cii, organizațiile de bază 
sînt înconjurate de un 
larg activ de muncitori, 
țărani, intelectuali, care 
se bucură de prețuire 
datorită rezultatelor obți
nute în producție și în 
activitatea obștească, 
conduitei lor exemplare 
în familie și în societate. 
Tocmai din rîndurile a- 
cestora sînt primiți noii 
membri de partid. Consi
der grăitor pentru îmbu
nătățirea muncii organi
zațiilor de partid din re
giunea Brașov cu activul 
fără de partid, faptul că 
din cei aproape 29 000 oa
meni primiți în partid, 
după Plenara C.C. al 
P.M.R. din aprilie 1962 — 
1159 au fost primiți direct, 
fără stagiu de candida
tură sau cu stagiul de 
candidat redus. Bine au 
condus munca de primire 
în partid comitetele raio
nale Mediaș, Sfîntu 
Gheorghe, comitetele o- 
rășenești de partid Bra
șov, Mediaș și altele. Exi
gența exprimată față de 
calitățile politico-morale 
ale celor ce solicită pri

mirea în partid se reflec
tă în creșterea rolului or
ganizator și mobilizator 
al organizațiilor de bază, 
a competenței și spiritului 
lor de răspundere.

In ultimul timp, biroul 
comitetului regional de 
partid a analizat, pe baza 
unor constatări făcute la 
fața locului de către co
lective de activiști, felul 
cum sînt respectate nor
mele de primire în par
tid. Deșt pe ansamblul 
regiunii constatările au 
fost pozitive, s-a relevat 
că Comitetul raional 
P.M.R. Sibiu a trebuit să 
infirme unele primiri în 
partid făcute fără spirit 
de răspundere în unele 
organizații de bază. Desi
gur, aceasta vorbește și 
de munca dusă de comi
tetul raional pentru culti
varea exigenței necesare 
în organizațiile de bază. 
Pe de altă parte a trebuit 
să critice aspru comite
tul raional de partid Ag
nita pentru coniirmarea 
primirii în partid a unor 
oameni care nu întruneau 
calitățile cerute unor 
membri de partid.

înseamnă oare desfiin
țarea stagiului de candi
dat scăderea exigenței 
față de cei care soliciiâ 
primirea In partid ? Dim
potrivă, aceasta sporește 
răspunderea organizații
lor de bază pentru actul 
primirii in partid, pentru 
cunoașterea calităților 
noilor membri.

In partidul nostru sînt 
primiți cei mai înaintați

și mai activi oameni ai 
muncii, care prin calită
țile moral-politice și prin 
întreaga lor activitate se 
dovedesc demni de înal
tul titlu de comunist. Și 
de acum înainte vom pu
ne un accent deosebit pe 
întărirea organizațiilor 
de bază din sectoarele 
hotărîtoare ale economiei 
și culturii.

Consider că trebuie re
levat și alt aspect. Din 
faptul că In partid sînt 
primiți cei mat buni oa
meni ai muncii nu se 
poate trage concluzia 
că aceștia ar fi comuniști 
gata formați. Este de da
toria organizațiilor de ba
ză să desfășoare în a- 
cest domeniu nu o muncă 
„generală", ci individua
lă, ajutînd în mod dife
rențiat pe fiecare dintre 
noii membri de partid să 
se ridice la nivelul cerin
țelor care se pun în fața 
comunistului — caracteri
zat prin dăruire de sine, 
perseverență și pasiune 
revoluționară în lupta 
pentru îndeplinirea sar
cinilor ce-i revin în ope
ra de construcție socialis
tă, pentru mobilizarea oa
menilor muncii la înfăp
tuirea politicii partidului, 
prin principialitate parti
nică și înaltă ținută mo
rală. Aceasta impune 
continua îmbunătățire a 
muncii de educare comu
nistă a membrilor de 
partid. Și nu numai atît. 
Muncind cu perspectivă, 
trebuie să ne îngrijim în 
aceeași măsură de selec
ționarea și educarea ac
tivului fără de partid, de 
atragerea permanentă a 
acestuia la cunoașterea, 
dezbaterea și rezolvarea 
diferitelor probleme ale 
activității organizațiilor 
noastre de bază.

I

Rolul organizator | 
și mobilizatori 
al organizației j
de partid

Pun întrebarea dacă pentru a 
cunoaște temeinic pe tovarășul că
ruia i se dă recomandare de pri
mire în partid, perioada de un an 
de activitate comună prevăzută în 
proiectul de statut este suficientă ? 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
stagiul de candidat se desființează. 
Nu ar fi bine să se stabilească un 
termen de cel puțin doi ani de ac
tivitate comună, în cursul cărora 
cei ce dau recomandări să poată 
cunoaște nu numai activitatea in 
producție, dar și conduita morală 
în familie și în societate a aceluia 
care solicită intrarea in partid ?

Mihai IGNAT
secretarul organizației de bază 
din secția cazangerie
Atelierele de reparat material 
rulant Nicolina-lași

în activitatea comitetului nostru 
de partid s-a statornicit următoa
rea practică : sarcinile curente ale 
muncii sînt rezolvate nu de între
gul comitet de partid, ci de un 
număr mai restrîns de membri. De 
ce ? Pentru că cei 19 membri ai 
comitetului muncesc nemijlocit în 
producție și ne vine foarte greu 
să-i adunăm aproape în fiecare zi 
pentru discutarea diferitelor pro
bleme care se ivesc. Propun ca în 
organizațiile unde numărul mem
brilor de partid depășește 800 să 
se creeze în cadrul comitetului de 
partid un organ executiv compus 
din 4—5 tovarăși, care să rezolve 
operativ sarcinile curente între 
ședințele de comitet. Accentuez 
— nu mă gîndesc ca problemele 
principale ale muncii de partid să 
fie re7.olvate de acești 4—5 membri 
ai comitetului, ci doar asemenea 
probleme cum sînt : repartizarea 
unor sarcini operative, luarea de 
măsuri menite să asigure îndepli
nirea hotărîrilor stabilite în plena
rele de comitet, întocmirea unor 
situații, rapoarte, statistici etc.

Ion COMANICI
secretarul comitetului de partid 
Uzina de piese auto Colibași

GHEORGHE PALOȘ 
secretar al Comitetului regional 

P.M.R. Oltenia

de 
de 
în 

ale 
în-

propunerilor prefioase 
prilej, mobilizarea de 
a tuturor muncitorilor 
solufionarea în bune

sistematic ca ele să deschi- 
liber manifestării inițiativei 
a membrilor de partid, să 
dezvoltarea spiritului lor de

Cenfi'alismul democratic, largă de- 
mocrafie internă, asigură participarea 
activă a tuturor comuniștilor la viața 
partidului nostru, contribuie la întări
rea continuă a rolului organizator și 
mobilizator al organizațiilor de 
partid.

Experienja arată că unul din princi
palele mijloace de asigurare a parti
cipării active a comuniștilor la viafa 
de partid este adunarea de partid, 
Cînd în taja colectivului uzinelor 
„Electroputere”-Craiova s-a pus sar
cina asimilării unor noi produse, 
înalt nivel calitativ, organizafiile 
bază din locurile cheie au puș 
dezbaterea adunărilor generale 
comuniștilor problemele legate de
deplinirea exemplară a acestor sar
cini. Aplicarea 
făcute cu acest 
către comuniști 
au determinat
condiții . a sarcinii complexe aflate în 
fafa colectivului uzinei.

Comitetul regional îndrumă orga
nele de partid să nu se limiteze la 
a controla periodicitatea și ordinea de 
zi a adunărilor generale, ci să se în
grijească 
dă cîmp 
creatoare 
stimuleze
răspundere, să asigure un climat pro
pice desfășurării criticii și autocriti
cii, dezvoltării și soluționării colecti
ve a celor mai importante probleme 
care preocupă organizafiile de bază.

Consider deosebit de importantă 
prevederea din proiectul de statut re
feritoare la îndatorirea organelor de 
partid de a se sprijini în munca lor 
pe un larg activ format din membrii 
de partid cu experiență, care mun
cesc în diferite domenii de activitate, 
de a convoca cu regularitate adunări 
ale activului de partid pentru a dez
bate cele mai importante probleme 
ele muncii de partid, principalele ho
tărîri ale partidului și guvernului și 
pentru a stabili măsuri în vederea a- 
plicării lor în viafă. Această formu
lare, îmbunătățită în comparație cu 
cea din actualul statut, reflectă bo
gata experienfă acumulată în acest 
domeniu de organizafiile partidului 
nostru.

Folosirea eficientă a activului de 
partid s-a dovedit un mijloc impor
tant de creștere a competentei și for
ței de mobilizare a organelor și orga
nizațiilor de partid. Sprijinindu-se pe 
un larg activ din care fac parte acti
viști de partid și de stat, specialiști 
oameni de știinfă, Comitetul orășe
nesc P.M.R. Craiova a inițiat studii 
urmate de dezbateri privind îmbună
tățirea calității produselor din între
prinderile care realizează bunuri de 
larg consum. Comitetul regional a 
criticat cu asprime manifestările de 
formalism în munca cu activul de 
partid constatate la Comitetul raional 
Gorj în a cărui evidentă figurau, ca 
făcind parte din activ, tovarăși plecafi 
în alte localități sau care nici nu știau 
că au asemenea însărcinări.

Recent, Comitetul regional Oltenia 
a dezbătut într-o plenară desfășura
rea muncii de partid în rîndurile in
telectualilor. La adoptarea unor hotă
rîri bine chibzuite, care au și început 
să-și arate eficacitatea, a contribuit 
analiza cuprinzătoare făcută în dife
rite orașe și raioane de 
largi alcătuite din activiști 
și de stat, ingineri, cadre 
și alfi intelectuali care la
au consultat un mare număr de oa
meni. Din această largă consultare aj 
reieșit un bogat material faptic în 
care se simfea pulsul viefii, observa
ții și propuneri valoroase. In felul a- 
cesta dezbaterile purtate în cadrul 
plenarei, șintetizînd experiența orga
nizațiilor de partid din regiune, au 
dus la elaborarea unui plan de mă-

suri judicios și cuprinzător pentru 
perfecționarea continuă a muncii de 
partid în acest domeniu.

Este cazul să arăt însă că trebuie 
să depunem eforturi susținute pentru 
a imprima tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid un asemenea stil 
de muncă. Cu cîtva timp în urmă Co
mitetul raional de partid Calafat urma 
să analizeze într-o plenară activita
tea organizațiilor de partid din co
operativele agricole de producție 
pentru întărirea sectorului zootehnic, 
lată însă că în loc să antreneze la 
elaborarea materialelor ce urmau să 
fie puse în dezbatere pe membrii co
mitetului raional, să consulte specia
liștii din agricultură, să ceară părerea 
comuniștilor din sectoarele zootehni
ce — într-un cuvînt să lucreze po
trivit practicii statornicite în partidul 
nostru valorificînd experiența și înțe
lepciunea colectivă a organizațiilor 
de partid, a maselor — biroul co
mitetului raional a întocmit un refe
rat superficial, care reflecta lipsă de 
efort pentru aprofundarea probleme
lor. A fost nevoie de intervenția co
mitetului regional pentru ca plenara 
comitetului raional să fie pusă în si
tuația de a face o analiză temeinică 
și să adopte hotărîri corespunzătoare.

Comitetul regional îndrumă orga
nele și organizațiile de partid din 
regiunea Oltenia să desfășoare o ac
țiune largă și sistematică pentru a 
asigura participarea activă a tuturor 
comuniștilor la întreaga activitate a 
organizațiilor de partid, ceea ce va 
determina creșterea continuă a capa
cității lor de organizare și mobilizare 
a maselor de oameni ai muncii la 
înfăptuirea mărețului program al în
floririi patriei și bunăstării poporului, 
concretizat în proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea.
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IOAN VORNICU, activist al Co
mitetului regional de partid Brașov: 
Propun ca membrilor de partid 
care, manifestind lipsă de vigi
lență, dau recomandări pentru 
primirea în partid a unor ele
mente necorespunzătoare să li se 
aplice una din sancțiunile prevă
zute de statut.

MIHALY UBORNY, prim-secre
tar al Comitetului raional de 
partid Sfîntu Gheorghe : Prin 
desființarea comitetelor de partid 
comunale și crearea de comitete 
de partid în cadrul cooperative
lor agricole de producție, o serie 
de probleme legate de gospodă
rirea comunelor au rămas în afara 
sferei de preocupări a organiza
țiilor de partid. Nu ar fi indicat 
să se prevadă ca problemele de 
interes comunal și obștesc să lie 
analizate periodic de către secre
tarii organizațiilor de 
raza iiecărei comune 
marea instructorului 
raional de partid ?

bază din 
sub îndru- 
comitetului

najlonalltate, luptă pentru cons
truirea orînduirii socialiste și pen
tru făurirea societății fără clase 
sociale — comunismul".

Argumentele pentru aceste 
completări sînt următoarele :

Așa cum este redactată în pro
iect, fraza limitează, după păre
rea mea, rolul istoric viitor 
clasei muncitoare în alianță 
țărănimea, intelectualitatea și 
celelalte categorii de oameni 
muncii la construirea orînduirii 
socialiste. Propunerea ce va fi 
supusă Congresului ca partidul 
nostru să poarte denumirea 
„Partidul Comunist Român" are 
în vedere scopul final al parti
dului — construirea comunismu
lui. Fără a confunda partidul cu 
clasa muncitoare, consider totuși 
că în privința scopului final al 
luptei, acesta este identic. Pe
rioada pentru care statutul fixea
ză cadrul de desfășurare a acti
vității partidului este nelimitată, 
deci și sub acest aspect limita
rea la construirea 
cialiste mi se pare

al 
cu 
cu 
ai

colective 
de partid 
didactice 

rîndul lor

PETRE GIGEA, membru al or
ganizației de partid de la Sfa
tul popular orășenesc Craiova : 
Propun ca membrilor de partid 
care au făcut stagiul de candidat 
să li se considere vechimea în 
partid de la data de cind a fost 
aprobată primirea lor în rîndul 
candidaților de partid.

IOAN JOANDREA, secretar al 
Comitetului raional de partid Sibiu: 
Propun ca la un an după alege
rea comitetelor orășenești și ra
ionale de partid, eie să prezinte 
in lața activului de partid infor
mări privind activitatea lor.

IOSIF MÎRZAC, directorul Direc
ției regionale de statistică, membru 
al Comitetului regional de partid 
Bacău : propun ca fraza a doua 
din paragraful II al primului ca
pitol să fie formulată astfel : „Că
lăuzită de partid, clasa muncitoa
re, clasă conducătoare a socie
tății, in strinsă alianță cu țărăni
mea și în unire cu intelectualita
tea și cu celelalte categorii de 
oameni ai muncii, indiferent de

EFICIENTA 
DREPT

Mi-au reținut atenția în 
mod deosebit prevederile 
din proiectul de statut al 
partidului referitoare la 
exercitarea dreptului de 
control de către organiza
țiile de bază din între
prinderi asupra activității 
conducerii administrative 
în aplicarea liniei politice 
a partidului, a hotărîrilor 
și directivelor organelor 
superioare de partid și de 
stat. Acesta este într-a- 
devăr un factor important 
de care depinde în mare 
măsură întărirea răspun
derii politice a organiza
ției de partid pentru ac
tivitatea desfășurată în 
unitatea respectivă. Con
sider foarte importantă și 
binevenită prevederea 
conform căreia organiza
țiile de partid sînt obliga
te să asigure luarea mă
surilor de înlăturare a 
neajunsurilor constatate 
și să informeze organele 
de partid despre apli
carea acestor măsuri. To
tuși, în această privință, 
cred că ar mai putea fi a- 
dușe unele precizări. După 
părerea mea, uneori exer
citarea dreptului de con
trol nu are eficiența prac
tică scontată. La ce mă 
refer ? In adunările ge
nerale ale unor organiza
ții de bază conducerea ad
ministrativă prezintă in
formări despre un aspect

orînduirii so- 
nepotrivită.

alinstructor 
de partid

ULUI
pesau altul al muncii 

care o desfășoară. Mem
brii de partid își spun pă
rerea în legătură cu pro
blemele aduse in discuție, 
fac propuneri. Prin hotă- 
rîrile adoptate pe această 
bază, adunarea generală 
stabilește diferite măsuri 
privind munca de partid, 
propune conducerii admi
nistrative adoptarea unor 
măsuri de îmbunătățire a 
producției. Pînă aici toa
te bune. Se întîmplă însă, 
uneori, 
practică 
făcute 
Cum să 
menea 
mulțumim cu critica de la 
viitoarea adunare de par
tid sau de la adunarea 
de dare de seamă, cînd 
se iau din nou în discu
ție aceleași probleme și 
cînd conducerea adminis
trativă își face autocri
tica și-și ia noi angaja
mente ?

Bineînțeles, nu la aceas
ta se rezumă sarcinile și 
îndatoririle organizației 
de partid. Ea trebuie să 
acționeze permanent pen
tru îmbunătățirea muncii, 
să exercite un control 
efectiv și neîntrerupt a- 
supra îndeplinirii hotărî
rilor luate. Pentru aceas
ta, fiecare organizație tre
buie să-și perfecționeze 
stilul de muncă. Pînă a-

ca aplicarea în 
a recomandărilor 
să fie neglijată, 
procedăm în ase- 
cazuri ? Să ne

NICOLAE SUCIU, 
Comitetului regional 
Mureș-Autonomă Maghiară r Pro
pun ca articolul 54 din cadrul 
capitolului „Partidul și Uniunea 
Tineretului Comunist" să preci
zeze vîrsta pînă la care vor ac
tiva în U.T.C. membrii de partid 
care provin din organizația de 
tineret. Consider că ar fi necesar 
să se 
U.T.C.
partid activează în organizațiile 
de tineret pînă la vîrsta de 28 de 
ani, cu excepția celor care au 
munci de răspundere în cadrul 
acestora.

precizeze că membrii 
care sînt și membri de

IOAN HANUSCHI, secretarul 
comitetului de partid al Uzinei de 
pielărie și 
Propun ca 
fie înscrise 
comitetelor 
donare raională, comitetelor de 
partid din întreprinderi și din 
unitățile socialiste din agricul
tură.

încălțăminte Cluj :
In Statutul P.C.R. să 
șl sarcinile ce revin 
de partid de subor-

EXERCITĂRII
DE CONTROL

cum un an, în fiecare sec
ție și atelier din uzina 
noastră puteai auzi vor- 
bindu-se despre necesita
tea îmbunătățirii calității 
produselor. Și totuși, în 
multe ateliere se constata 
că lucrurile nu mergeau 
cum trebuie. Din secția 
bobinaj, de exemplu, con
tinuau să plece mașini 
care nu treceau exame
nul final de la platforma 
de încercare. Se întorceau 
pentru a fi desfăcute pie
să cu piesă. Am hotărît să 
analizăm împreună cu 
comuniștii cauzele aces
tor deficiențe. A reieșit că 
accentul trebuia pus pe 
calificarea bobinatorilor 
mai tineri, pe întărirea 
muncii politice în vede
rea creșterii spiritului de 
răspundere profesional în 
secțiile respective. Mem
brii de partid au reușit să 
creeze o opinie de masă 
împotriva lucrului de 
mîntuială, a sporit exigen
ta față de calitate.

Bobinatorii n-au
acceptat rotorii necores
punzători primiți de la 
secția_ prese. Aceasta nu 
i-a lăsat indiferenți nici 
pe comuniștii de la secția 
prese. La rîndul lor, au a- 
nalizat la fiecare mașină 
posibilitățile de îmbună
tățire a muncii.

Exigența sporită a co-

mai

muniștilor din aceste două 
secții a produs apoi o a- 
devărată reacție în lanț. 
Rînd pe rînd, la matrițe- 
rie, montaj, strungărie și 
turnătorie au fost scoase 
la iveală și valorificate 
rezerve interne, s-a per
fecționat procesul de pro
ducție. Datorită muncii 
politice desfășurate de or
ganizațiile de partid, e- 
xemplului personal al co
muniștilor, discuțiile cu 
caracter general despre 
calitatea produselor s-au 
transformat într-o pre
ocupare concretă, conti
nuă, a întregului colectiv. 
Aceasta a contribuit la 
creșterea prestigiului or
ganizației de partid, a ro
lului ei în viața întreprin
derii. Considerăm rezulta
tele dobîndite ca o bază 
pentru o largă acțiune 
de ridicare a calității 
produselor la nivelul exi
gențelor puse de proiec
tele de Directive. în a- 
ceastă acțiune ne vom că
lăuzi de prevederile pro
iectului de statut privind 
creșterea continuă a rolu
lui organizațiilor de partid 
la fiecare loc de muncă.

Alexandru DUMITRESCU 
secretar al Comitetului 
de partid de la Uzina 
de mașini electrice — 
București
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FILE DIN ISTORIA INDUSTRIALIZĂRII SOCIALISTE A ROMÂNIEI

IN CÎMPIA DUNĂRII Paul ANGHEL

Din nordul muntos al 
țării, de la Leșul Ursului, 
pogorîm pînă la Dunăre, 
la Turnu Măgurele.

Ce imagine să găsim, 
unică, suprem expresivă, 
pentru a încercui într-o 
singură metaforă, de un 
echivalent tonaj cu cel 
al faptelor, saltul care 
s-a petrecut aici, la mar
ginea cîmpiei ?...

..Reporterul își va măr
turisi, mai întîi, un păcat, 
Ca și alții, el a păcătuit 
față de Turnu Măgurele 
într-un mod de neîngă
duit, împotmolit fiind în 
mîlul amintirilor, încer- 
cînd să scruteze orizon
tul de azi al orașului 
printr-o lentilă veche. Ci
tez din niște proprij și 
prăfuite însemnări : „Tur
nu Măgurele 1 Aici tre
nul, același balaur leneș 
al Bărăganului, nu se o- 
prea ci murea. Vocea 
conductorului anunța par
că sfîrșitul pămîntului : 
Finis Terrae, adică Turnu 
Măgurele. Gara goală și 
forfecată de greieri era 
pustie ca și vara — după 
seceriș. Un minut însem
na aici veșnicia. Vagoa
nele, deșirate ca niște 
vertebre, își pocneau sec 
tampoanele, îneaîndu-și 
umbra în apă. Turnu Mă
gurele...".

într-adevăr, Turnu Mă
gurele, ca și Oltenița, 
Giurgiu, Călărași sau 
Brăila însemnau puncte 
unde cîmpia se rostogo
lea în miraj... Dar multe 
dintre aceleași locuri au 
devenit în anii noștri cen
trele unor importante lan
sări, rampele de unde au 
decolat spre Dunăre, spre 
aceeași Dunăre a mira
jului, serii după serii, car
gouri sub pavilion româ
nesc. S-a construit, astfel, 
o altă Dunăre, pe care o 
vom numi — ca s-o deo
sebim de Dunărea lui 
Jean Bart și Panalt Istrati 
— Dunărea marilor lan
sări. Pe această Dunăre 
a marilor lansări un loc 
special 1 s-a rezervat o- 
rașului Turnu Măgurele. 

Marea construcție de la 

Turnu Măgurele, care 

a dat faimă și perso
nalitate vechiului orășel 

de la marginea Cîmpiei 

Dunărene

i • Mustrări pentru un păcat vechi față de Tr. Măgurele • 0 meserie 8
J ciudată care cere oameni cu plămâni de fier • Cabină de cosmonaut in Dunăre ® 
I |

• 80 ha și 3 milioane tone de nisip smulse apelor • Ciocane din atelierele
I= mitice ale lui Vulcan ® Smulgerea de la sol a gigantului • Acid sulfuric r 
| cu 6 luni înainte de termen • Concertiștii își string viorile ® Nume înscrise
l in beton și oțel O Cu mina pe butoane, dedanșind fertilitatea cimpieâ 9

O navă fluvială, un trans
oceanic ? Nu 1 Turnu Mă
gurele a fost hărăzit, ală
turi de alte orașe de pe 
aceeași magistrală, să 
lanseze la Dunăre... un 
combinat.

Este chiar metafora cu 
care voi începe 1

Va trebui să pornim de 
la un prim element. El 
are suficientă putere de 
concentrare pentru a în
lesni înțelegerea între
gului.

La Turnu Măgurele ma
rele combinat a fost lan
sat treptat, iar mai întîi 
de toate a fost lansat la 
apă chesonul... Ce este 
un cheson? Un cheson 
este un fel de catedrală 
în beton armat care se a- 
runcă în adîncul apelor 
și care adăpostește nu o 
orgă, ci niște filtre și pom
pe de mare calibru... Un 
asemenea edificiu se înal
ță, ca și un palat sau o 
catedrală, cu multă oste
neală, dar și cu une
le mici deosebiri față 
de construcțiile obișnuite. 
Ați văzut pe cineva admi- 
rînd... un cheson ?

Mai întîi cîteva cuvinte 
despre constructorii lui. 
Ei seamănă ca profesie 
și cu scafandrii și cu 
cosmonauții. Ei vin, spre 
Dunăre, la aceste con
strucții, mai ales din două 
sate, Tăbăranu și Su- 
roaia, care se află pe 
Bistrița, în Munții Neamțu
lui, în zona aerului tare 
și parfumat. Ciudățenie 1 
Și totuși de aici se recru
tează chesonlștii, oameni 
cu plămîni de fier, care 
părăsesc înălțimile al
bastre ca să coboare sub 
apă și să facă zidărie. 
E meseria lor, un mono
pol de care sînt mîndri.

Nu-i poți fotografia, 
nu-i poți filma muncind. 
Munca lor e invizibilă. 

Chesonistul lucrează sub 
un tavan de beton, unde 
se pompează aer com
primat. El sapă, adîncind 
metru cu metru temelia 
acestei încăperi ermetic 
închise, iar pe măsură ce 
sapă, construcția se scu
fundă în pămînt, după el, 
metru cu metru. Dar con
strucția se și înalță 1 Ea 
e zidită și în sus, întoc
mai ca un turn, înălțîndu- 
se metru cu metru, pînă 
la cota stabilită, cînd i se 
pune acoperișul. Intrarea 
în această încăpere sub
terană și subacvatică în 
același timp, se face prin- 
tr-o acomodare treptată a 
omului cu presiunea, în
tr-o altă cameră dotată 
cu ecluze, asemănătoare 
unei cabine de cosmo
naut. Ieșirea, la fel.

Construcția marelui che
son de la Turnu Măgure
le a început pe mal. Echi
pele de chesoniști ale lui 
Gheorghe Bereș și Con
stantin Petrea au coborît 
zilnic în adînc, în acest a- 
bataj ciudat, scobind pă- 
mîntul și trimițîndu-1 sus, 
în timp ce alte echipe, de 
dulgheri, fierari betonisti 
și zidari, înălțau deasu
pra chesoniștilor clădirea 
propriu-zisă. Inchipuiți-vă 
un turn de beton, cu înăl
țimea finală de 39 m și 
cu o circumferință de 65 
m, înălțîndu-se și scufun- 
dîndu-se în același timp! 
Este chesonul, edificiul 
care ne-a smuls admi
rația.

Cînd construcția a a- 
tins nivelul prevăzut, 
chesonul a trebuit să fie 
lansat în Dunăre. Pentru 
aceasta s-a săpat un ca
nal, pînă la apă. încon
jurat de apă, chesonul a 
devenit insulă, iar apoi... 
un obiect plutitor.

Dar ce clipe de încor
dare extremă, ce tensiu
ne a nervilor și a otgoa- 
nelor de oțel smucite să 
tragă și să țină în ba
lans gigantul de mii de 
tone 1 Am senzația, deși 
privesc această clipă re
trospectiv, că oamenii 

s-au cuplat de-a dreptul 
ou troliile, remorcînd cu 
nervii lor gigantul, iar 
cînd fibrele de oțel pîrî- 
iau, pîrîiau de fapt ten
doanele nervoase supra- 
întinse. Un inginer (diri
gintele șantierului) îmi 
spune că în cele cîteva 
ore cît a durat manevra, 
a băut nu mai puțin de 
cîțiva litri de cafea ca 
pe limonadă, afumîndu-se 
ou snopuri de țigări. Șe
fului lotului, Francisc Per- 
keș, i-au ieșit cîteva fire 
albe în plus. Toți oamenii 
care au tras la apă gi
gantul pînă la punctul 
fix, pînă ce digurile la
terale de susținere l-au 
prins între labele lor, au 
cunoscut în modul cel 
mai intens în clipele ace
lea ce înseamnă emoția 
creației : și constructorii 
cu mistria și dalta, echi
pele de dulgheri ale lui 
Radu Vîlcea și Alexandru 
Preda, echipele de be- 
toniști ale lui Ilie Lia, 
Anton Cincu și Ion Tatu. 
Ei își priveau munca... 
plutind. Episodul s-a pe
trecut în ziua de 12 
mai 1964, între orele 9—16 
după-amiază.

Prima lansare avusese 
loc. într-un timp de con
strucție la fel de intens și 
fertil s-au produs și cele
lalte lansări la zi, în înăl
țime

Turnu Măgurele nu e- 
xista ca port în înțelesul 
contemporan, istoria por
tului e similară cu istoria 
gării, suprapunîndu-se a- 
celeiași melopei a mira
jului cîmpiei, cu cereale, 
cu greieri și văicărit de 
broaște.

Pentru o asemenea lan
sare ca cea de la Turnu 
Măgurele se cuvenea con
struit un port, un port a- 
devărat, portul care avea 

să găzduiască un tranzit 
de 1 500 000 tone anual.

O Dunăre capricioasă 
și leneșă în același timp, 
o Dunăre cu bălți și re
vărsări tumultuoase, o 
Dunăre cu lunci luxurian
te și cu desișuri de jun
glă, i-a silit pe construc
tori la luptă.

Constructorii au început, 
deci, cu ea. Uriașe drăgi 
plutitoare s-au adunat 
într-un colocviu geologic, 
hotărînd prin uruitul lor 
soarta malului pe mulți 
kilometri... Au trebuit 
scoase de sub regimul a- 
pei circa 80 hectare, con- 
struindu-se un pămînt 
nou, ferm, solid, marea 
platformă de lansare a 
combinatului. 3 milioane 
de tone de nisip și pietriș, 
din chiar albia Dunării, 
au fost pompate pe mal 
și împrăștiate pe această 
suprafață numită mai sus, 
desemnînd în fața orașu
lui estrada pe care avea 
să se ridice combinatul. 
O estradă, o scenă. Sce
na pe care avea să se 
desfășoare marele spec
tacol al construcției, cu 
episoade care au umplut 
de admirație și uimire 
vechiul tîrg de la margi
nea cîmpiei.

Și lansările au avut loc 
succesiv, într-un ritm ase
mănător într-un anume fel 
cu cel de la cheson, în
tr-o înlănțuire de mo
mente patetice și momen
te de mari satisfacții, 
care dau specific și o- 
riginalitate aceBtei con
strucții.

Sîntem oblșnuiți cu ima
ginea marilor șantiere 
navale, cu trunchiurile na
velor aliniate solemn pe 
țărm, cu schelăriile im
punătoare, ancorate zdrq- 
văn, încercînd parcă să 
se smulgă în sus prin, a-, 
ripile de flăcări ale apa
ratelor de sudură.

La Tr. Măgurele s-a 
reeditat, pe o suprafață 
cu mult mai mare și la 
niște dimensiuni și tonaje 
de transoceanice, imagi
nea unui altfel de șantier 

naval, sugerată de însăși 
prezența fluviului.

Fabricile marelui com
binat, cu toate anexele 
lor, au fost mai întîi an
corate în solul cel nou, 
prin miile de piloți de be
ton, bătuți cu vibrosone- 
tele pînă la o mare adîn- 
cime. Puși cap la cap, cei 
peste 7 000 de piloți ar 
putea face o punte de 
circa 70 km, înconjurînd 
Turnu Măgurele de cîteva 
ori. Cîtă nevoie ar fi avut 
vechiul tîrg de o aseme
nea centură de beton 
care să-1 protejeze de 
inundațiile succesive 1... 
Cîtă nevoie ar fi avut de 
aceste catalige ale pilo- 
ților odinioară, abando
nat între bălți și plaur, 
sau învăluit în perdele de 
praf 1... Numai acești 7 000 
de piloți ar fi putut asi
gura la Tr. Măgurele po
sibilitatea de a ridica 
toate casele la un alt ori
zont.

Notăm cele de mai sus, 
continuînd mirajul cîm
piei care se arunca pri
măvara în apele revăr
sate ca o sinucigașă. O- 
rașul n-a urmat-o. El de
venise între timp altul. 
Orașul era pregătit să a- 
siste și să ia parte la 
marea epopee de pe ma
lul Dunării, menită să 
schimbe nu numai desti
nul orașului, dar și al 
cîmpiei întregi.

Diguri mari și puterni
ce au oprit mai întîi Du
nărea în loc. Accesul ei 
spre cîmpie a fost stăvi
lit. Apoi s-a ridicat plat
forma. Apoi au fost bătuți 
piloții, într-o duduială de 
ciocane fantastice, fiindcă 
vibrosonetele sînt în fond 
tot niște ciocane, pe mă
sura unor meșteri din a- 
telierele mitice ale lui 
Vulcan.

Filmul construcției s-ar 
cuveni proiectat în rițmul 
lui real, așa cum îl po
vestesc constructorii) care 
au suprimat nu episoade
le intermediare ci doar a- 
mănuntele tehnice care 
încarcă pelicula... Con

strucția și-a înălțat apoi 
scheletul metalic la fel ca 
pe un șantier naval. Au 
pîlpîit zile și nopți, au
rind zarea cîmpiei, ste
lele flăcărilor de sudură, 
proiectîndu-și reflexele pe 
cerul vast care își dădea 
întîlnire în albia Dunării 
cu cerul de jos.

Ca și dincolo, la che
son, a existat și aici o 
competiție, dar de data 
aceasta în înălțime. în
cerc să mi-o evoc, încerc 
să reconstitui această 
smulgere de la sol a gi
gantului și îmi dau sea
ma că ridicarea, în ritmul 
la care s-a produs, este 
încă și mai impetuoasă 
decît la cheson, unde s-a 
concentrat asupra unui 
singur obiect. Cele cîteva 
fabrici ale combinatului, 
cu anexele lor, au fost a- 
bordate aproape simultan 
și au fost înălțate într-un 
timp care nu depășește, 
practic, doi ani. Un exem
plu : construcția fabricii 
de acid sulfuric a început 
în aprilie 1963 și a fost 
isprăvită într-un singur 
an, intrînd în funcțiune cu 
6 luni înainte de termenul 
prevăzut. La Tr. Măgurele 
s-a produs deci acid sul
furic cu 6 luni înainte de 
termen, iar aceasta în
seamnă că una din uni- 
tățile-cheie ale combi
natului, cea care asigură 
elementul esențial al în
tregii producții de îngră
șăminte fosfatice — aci
dul sulfuric — poate să 
susțină cu materia gata 
pregătită celelalte fabrici.

Este gata instalația de 
măcinare primară, care a 
și intrat în probe tehnolo
gice, măcinînd de-acum 
apatita. Va intra în cu- 
rînd în pregătire pentru 
probele mecanice instala
ția de măcinare secunda
ră, unde se fac ultimele 
finisări de montaj. Se exe
cută probele mecanice la 
fabrica de acid fosforic, 
cea de-a doua unitate 
esențială pentru procesul 
de producere a îngrășă
mintelor complexe granu
late, care va avea loc In- 
tr-o altă fabrică ce se atia 
în finisaj. Ritmul construc
ției și al montajului e in
tens și la fabricile liniei 
de azot. Aici materia pri
mă e aerul și gazul me
tan.

La Turnu Măgurele, ca 
și la Ișalnița, ca și la Tîr- 
gu Mureș sau Roznov, in
finita și inepuizabila at
mosferă terestră devine 
bun industrial. Oamenii 
sînt preocupați de fertili
tatea ogoarelor.

La Turnu Măgurele se 
pregătesc lansările succe
sive ale tuturor unităților 
care vor ridica pe umeri 
de uriași fertilitatea pă
mîntului. Aerul vine din... 
aer 1 Apa, prin marea ins
talație de pompe de la 
cheson, de-a dreptul din 
Dunăre. Pirita, materia 
primă necesară acidului 
suliurio, vine tot pe Dună
re, de la Moldova Nouă. 
Apatita, materia primă 
necesară acidului fosforic, 
vine tot pe Dunăre, după 
ce străbate cîteva mări. 
Gazul metan urcă și el, 
de-a dreptul din pămîntul 
nostru. Acestea sînt ele
mentele esențiale. Prin 
combinarea lor succesivă 
și din metamorfoza lor re
zultă cele mai prețioase 
îngrășăminte pentru agri
cultura României, îngră- 
șămintele complexe gra
nulate. Ele conțin trei ele
mente fertilizante : azot, 
fosfor, potasiu—acționînd 
simultan asupra plantei, 
determinînd-o să-și depă
șească tiparul și să trea
că spre măsurile mari. 
Aceste măsuri, mari, 
măsurile capacității, ta
lentului, bărbăției, le-au 
depășit în prealabil oa
menii, constructorii aces
tui combinat.

Vom vorbi despre ei.

în momentul în care o 
construcție intră în finisaj, 
construciorii își string de 
fapt instrumentele, ca niș
te ccncertiști viorile după 
rpectacol. Se finisează 
partitura, prin excesul de 
ureche muzicală al unor 
instrumentiști, care rămîn 
în sala pustie ca să co
recteze un sol diez mai 

puțin precis, un mi bemol 
reprodus fără catifelare. 
Simplificăm lucrurile pen
tru a ușura perceperea.

Cert este că, în clipa 
cînd lucrările capitale sînt 
isprăvite, acele lucrări ce 
presupun maximum de in
vestiții, de încordare, de 
viteză, ți se pare că ritmul 
muncii s-a relaxat, că oa
menii intră de acum în
tr-un anume tempo de o- 
dihnă. Constructorii evocă 
cu mai mult entuziasm 
momentele grele, etapa 
începutului sau etapa pre
mergătoare predării, con
cretizată în cifrele mari:

— Am turnat pînă acum 
circa 200 000 tone beton, 
ne spune ing. Gh. Bujor 
de la I. C. M. B. S-au 
montat circa 10 000 tone 
utilaje, mii de tone pentru 
fiecare fabrică în parte ; 
am montat de asemenea 
150 km cablu de tensiune, 
numai la partea de acid 
sulfuric și îngrășăminte. 
Socotiți încă și sutele de 
aparate de măsură și con
trol, numeroasele camere 
de comandă automată, su
tele de celule electrice, 
sute și sute de aparate 
speciale, de mare preci
zie.

Cum să împărți răspun
derea și meritul succesu
lui între atîția autori, în
tre atîția comuniști, între 
cîteva mii de constructori, 
muncitori, ingineri, tehni
cieni, specialiști ai mare
lui combinat de la Turnu 
Măgurele ?... Au muncit 
toți eroic și solidar, de la 
prima linie trasă în pro
iect și pînă la prima apă
sare pe buton sau ma
netă.

Am regăsit aici, la Tur
nu Măgurele, aceeași 
fructuoasă colaborare în
tre proiectanți, construc
tori și beneficiari ca și la 
Craiova sau Dej. Pe șan
tier s-a constituit chiar de 
la început un grup de 
coordonare, sub conduce
rea directorului general, 
ing. Nistor Cornel care a 
preluat urmărirea muncii, 
după grafic, la toate 
subantreprizele și unită
țile de lucru. Proiectan- 
ții — sub conducerea 
ing. Mihai Dochia, be
neficiarii — sub condu
cerea ing. Florian Saica, 
inginerii de la cele cîteva 
întreprinderi de construc
ție și montaj (îl cităm, 
pentru faptul că l-am pu
tut direct aprecia, pe ing. 
Ilie Marlncu), toți acești 
oameni și alții alături de 
ei au muncit strîns uniți 
pentru a înfăptui, cu mult 
înainte de termen, aceasta 
nouă operă industrială 
proiectată de partid pe 
malul Dunării.

Lista de colaboratori, 
mai precis lista coautori
lor s-ar putea lărgi încă 
prin citarea a cel puțin 
cîteva uzine din țară care 
au livrat la timp și în 
bune condiții utilajele : 
UNIO-Satu Mare, Grivița 
roșie ; U.P.R.U.C. Făgă
raș, U.C.R.U.M. Orașul 
Dr. Petru Groza etc. Nu 
vom ignora greutățile, 
cele mai multe provenite 
din însăși lupta cu natu
ra, cum și pe celelalte, 
izvorîte din nepredarea la 
timp a unor utilaje (ne re
ferim la Uzinele Grivița 
roșie, Uzinele Vulcan, 
,,Progresul"-Brăila).

Din această colaborare, 
cristalizată în opera finită, 
ceea ce se obține pe aces
te șantiere este un mono
lit uman. Fiecare inginer 
sau director, fiecare mais
tru sau șef de echipă îți 
propune o întreagă listă 
de evidențiați, excluzîn- 
du-se pe sine și conjurin- 
du-te șă-i citezi pe toți 
ceilalți. Sînt zeci și sute 
de nume și de fiecare din
tre ele se leagă un epi
sod, o clipă importantă 
din istoria construcției, o 
cărămidă care ar putea 
purta ștampila unei sem
nături.

Dar cei citați procedea
ză, în replică, la fel. Fără 
să se apere, fără să vă

dească o deplasată lipsă 
de modestie, ei citează la 
rîndu-le alte nume, la tel 
de meritorii, înscrise în 
betonul și oțelul aceleiași 
construcții. Ne vom abține 
deci să cităm abuziv nu
me, rezervîndu-ne dreptul 
de a le developa la mo
mentul oportun într-o ga
lerie de portrete.

Ne-a izbit, vorbind de 
calitatea morală a acestor 
oameni, atașamentul lor 
personal față de construc
ție, confundarea cu ea.

Ei sînt în fond artiști de 
un fel deosebit, fiind
că edilul este un artist. A- 
cest artist, omul construc
ției industriale are, la fel 
ca și omul creației artisti
ce, pudoarea justificată a 
actului creator, scrupulul 
excesiv față de publicita
tea neoportună, discreția 
față de opera în care și-a 
zidit idealul,, munca, vi
sul. Așa sînt constructorii 
industriei noastre socia
liste.

Am recunoscut această 
trăsătură de la director, la 
inginer și maistru, pînă la 
muncitor.

— Să nu vorbim încă de 
fabrica de îngrășăminte, 
mă prevenea directorul 
combinatului, ing. Saica. 
Poftiți în clipa cînd vom 
da primele produse.

— Avem încă emoțiile 
probelor la fabrica de a- 
cid fosforic, îmi spunea 
ing. Păun Codrea, șeful 
secției. Vom vedea cum se 
comportă și oamenii, și 
mașinile, la momentul po
trivit...

— La linia de azot vă 
putem vorbi numai despre 
ce-am făcut pînă acum. 
Nu anticipăm...

Replicile ar putea conti
nua. în schimb, i-am văzut 
pe oameni trăind emoția 
clipei.

Am străbătut linia de 
transport a apatitei, pînă 
la instalația de măcina
re, urmărind funcționarea 
benzilor pe întregul tra
seu. Toți inginerii, tehni
cienii și maiștrii se atlau 
la postul lor, începînd din 
port, de la marile macara
le, și pînă la moara din 
incinta combinatului.

Un moment de umor : pe 
bandă căzuse o cantitate 
prea mare de minereu și 
nu se putea împrăștia, 
neexisțînd... lopeți.

— Aduceți lopeți, tova
răși 1 Faceți rost de lo
peți 1

Nu se gîndise nimeni la 
lopeți. Lopata, ca și lam
pa de petrol, ca și alte 
ustensile primitive, a tost 
scoasă din inventarul com
binatului. Toate lucrările 
se execută automat, prin 
apăsare de butoane...

...Am asistat la apăsa
rea de butoane pe clavia
tura unui tablou automat, 
la fabrica de acid sulfuric.

Mînuia „orga" un tînăr 
de 19 ani, operatorul chi
mist Paraschiv Enache. 
Alături de el, în alte col
țuri și la alte panouri, cîțt- 
va muncitori executau a- 
celeași operații. Produc
ția : 600 tone în 24 ore.

Un electrician a produs, 
demonstrativ, un scurt 
circuit care s-a și reglat, 
automat. Afară tuna, au 
izbucnit pe cerul nopții 
fulgere.

Mi s-a părut că acești 
oameni, cu mîna pe bu
toane, dirijează de fapt 
norii, cîntînd pe orga lur- 
tunii și a ploilor, provo- 
cînd fertilitatea cîmpiei.

încă o lansare. Prin in
trarea în producție a ma
relui combinat, cîmpia se 
va lansa în competiția 
mare a belșugului, spăr- 
gînd normele și tiparele.

Vom avea încă un mo
tiv să le mulțumim cons
tructorilor de la Turnu 
Măgurele l



Nr. 6647 S CÎ NT E I A Pag. 5

Plecarea unei delegații guvernamentale 
in R. D. Germană

INFORMAȚII

Vineri dimineața a plecat în 
R. D. Germană o delegație guver
namentală condusă de Mihai Da- 
lea, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, pentru a 
participa la deschiderea Expoziției 
agricole a R. D. Germane de la 
Leipzig-Markkleberg. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, au fost pre- 
zenți Mihai Suder, ministrul eco
nomiei forestiere, Nicolae Giosan

Spectacol
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

a prezentat vineri seara în sala 
Studio un spectacol omagial cu pie
sa „Jocul de-a vacanța" de Mihail

(Urmare din pag. I-a)

Fruntașii în întrecere de la 
„Bumbacul" sînt anonimi pentru 
colectiv. Metodele înaintate nu sint 
studiate, nu sînt folosite forme vii, 
care să le aducă în circuitul mun
cii pentru a fi însușite de un nu
măr cît mai mare de muncitori.

Subtilitățile meseriei
De cîțiva ani, în industria încăl

țămintei se organizează anual 
concursul pe țară pentru titlul de 
cel mai bun croitor în piele și cel 
mai bun ștanțator. La fabrica „Ba
natul", pregătirile pentru această 
competiție profesională se fac în 
tot cursul anului. La concursurile 
locale, pe fabrică, sînt confruntate 
diferite metode folosite de munci
tori, au loc schimburi de păreri. 
Am întrebat pe tov. IOAN OL- 
TEANU, directorul fabricii : ce ați 
întreprins după concursul pe țară ?

— In acest an am organizat în 
secțiile întreprinderii expuneri și 
demonstrații. Recent a avut loc un 
concurs care a vizat fazele „cheie" 
ale producției. Cei mai buni mun
citori au demonstrat celorlalți cum 
trebuie să lucreze pentru a executa 
operația cu productivitate ridicată 
și ireproșabil. După ce metodele lor 
au devenit cunoscute celorlalți 
muncitori, am creat condiții, am 
urmărit ca ele să fie aplicate in 
mod curent.

în secția croit, maistrul ION 
FLOCA ne-a prezentat cîțiva frun
tași. în această secție se remarcă 
pregnant grija pentru produse de 
calitate, pentru folosirea eu spirit 
gospodăresc a materiei prime. Din 
mîinile muncitorilor Pavel Zabova, 
Gheorghe Stoian, Maria Csernich, 
Mihai Jar, Magocsl Iosif, ies 
piese executate cu multă acu
ratețe și — în plus — fiecare eco
nomisește lună de lună 2 000—5 000 
dmp de piele. Cum lucrează ei ?

— Metoda combinării tiparelor 
mari și mici — ne spune Ion 
Floca — se aplică în toate fabri
cile din țară. Fruntașii pun accent 
pe elemente de o mai mare subti
litate, unul fiind imaginația. Cină 
croiesc o piesă, ei își pun între
barea : ce altă piesă s-ar în
cadra mai bine pe suprafața mate
riei prime ? Pe asemenea compo
nente ale perfecționării calificării 

și Bucur Șchiopu, prim-vicepre- 
ședinți ai Consiliului Superior al 
Agriculturii, Gheorghe Pele, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. Româ
ne, și alte persoane oficiale. Au 
fost de față Ewald Moldt, ambasa
dorul R. D. Germane la București, 
și alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

omagial
Sebastian, cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de la moartea scriitorului. 
Totodată piesa a înregistrat cea de 
a 150-a reprezentație a sa.

profesionale trebuie să pună mai 
insistent accentul conducerea în
treprinderii și comitetul sindica
tului.
A

întrecere fără evidență?
O întrecere vie și eficace este 

nemijlocit legată de buna organi
zare a evidenței rezultatelor obți
nute de muncitori, de compararea 
și popularizarea lor. Există o ase
menea evidență la „Industria 
linei" ?

— întrecerea este urmărită zi de 
zi — ne spune tovarășa IOANA 
POPOVICI, secretara comitetului 
de partid. La fiecare mașină sînt 
afișate grafice în care se consem
nează zilnic depășirile sarcinilor 
de plan, iar decadal, calitatea pro
duselor. In ele pot fi văzute rezul
tatele obținute de fiecare munci
tor.

Am vizitat cîteva secții. într-a- 
devăr, grafice există, dar în multe 
nu este înscris nici un rezultat, 
altele sînt vechi.

— De ce ? — am întrebat-o pe 
tov. IOANA DUȚAN, vicepreședin
tă a comitetului sindicatului.

— Evidența întrecerii este o pro
blemă încă nerezolvată. Uneori 
reușim să completăm graficele la 
zi, alteori nu.

— Dar ce măsuri iau conducerea 
întreprinderii, comitetul sindicatu
lui cînd constată că zile în șir ni
meni nu se ocupă de completarea 
graficelor ?

— Maiștrii ar trebui să asigure 
evidența, dar sînt foarte ocupați cu 
problemele curente ale producției.

Din răspunsurile date reiese că 
la „Industria linei" se neglijează 
un factor esențial al întrecerii — 
ținerea unei evidențe clare și ope
rative a rezultatelor. Conducerea 
tehnico-administrativă și comitetul 
sindicatului au trecut această sarci
nă numai în seama maiștrilor," care 
o îndeplinesc cînd au timp și cum 
se pricep. Cum pot fi cunoscuți cei 
mai buni muncitori, cum poate fi 
depistată și făcută larg cunoscută 
experiența înaintată dacă nu există 
o evidență bine pusă la punct ? A- 
ceastă întrebare ar trebui să și-o 
pună cu toată seriozitatea comite
tul de partid și, totodată, să ia mă
surile care se impun, veghind ca 
întrecerea să nu fie înecată în for
malism.

★
Ancheta întreprinsă în cîteva în

treprinderi din Timișoara — pu
ternic centru industrial al țării — 
a scos în evidență faptul că în 
unele întreprinderi există o slabă 
preocupare pentru ca cei ce dețin 
cea mai înaintată experiență să 
devină punctul de atracție, reperul 
după care trebuie să se conducă și 
la nivelul cărora trebuie să se ri
dică întregul colectiv.

La Timișoara sînt numeroase în
treprinderi cu același profil. Consi
liul sindical local nu a organizat 
schimburi de experiență între mun
citorii acestor întreprinderi. Meto

NUMIREA AMBASADORULUI 
R. P. ROMÂNE ÎN CHILE

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Ro
mâne, tovarășul Dumitru Fara, 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Române în Republica Argentina, 
a fost numit în calitate de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Ro
mâne și în Republica Chile, cu re
ședința la Buenos Aires.

VIZITELE MINISTRULUI 
CULTURII AL U.R.S.S.

Ministrul culturii al U.R.S.S., 
Ekaterina Furțeva, care se află în 
țara noastră la invitația președin
telui Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, a vizitat vineri 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu", Institutul de artă tea

dele fruntașilor rămîn în „grani
țele" strimte ale unei singure fa
brici sau uzine.

Cunoștințele acumulate de mun
citori în practica zilnică, metodele 
lor de muncă trebuie studiate cu 
atenție pentru a se desprinde ceea 
ce au esențial și apoi răspîndite 
larg. Eforturile în întrecerea socia
listă trebuie fundamentate pe ceea 
ce este mai bun în munca fruntași
lor — exemplu de înaltă producti
vitate și răspundere față de calita
tea produselor, de îndeplinire 
exemplară a tuturor indicatorilor 
planului de producție.

UN „CIMITIR
DE MAȘINI
AGRICOLE

(Urmare din pag. I-a)

La nu uităm că utilajele au costat 
aproape 600 000 lei.

In cursul anului 1964 și în ia
nuarie 1965, s-au repartizat unor 
gospodării de stat din Trustul Bra
șov 33 de transportoare pentru e- 
vacuarea gunoiului din grajduri. 
Nici unul nu a fost încă montat 
(cauzele : neînțelegeri între Banca 
de Investiții și conducerea gospo
dăriilor de stat respective).

Gospodăriile de stat Richiș și 
Axente-Sever din cadrul Trustului 
Gostat Sibiu au fost dotate în 1962 
cu cîte o distilerie de rachiu. Nu 
li s-au alocat însă și fonduri pen
tru executarea construcțiilor nece
sare. Din această cauză cele două 
instalații n-au fost montâte nici 
pînă acum.

— Să nu credeți că n-am avea 
nevoie de ele, spun tovarășii de 

In legătură cu constatările de mai sus, la Trustul central Gos
tat ni s-a relatat că, în anii trecuți, cereri nejustiiicate din partea 
unor unități sau repartizări nejudicioase au făcut ca în unele gos
podării de stat să existe utilaje disponibile. In ultima vreme s-a 
exercitat un control mai riguros asupra utilajelor repartizate și asu
pra folosirii lor. Cît privește situații ca cele întîlnite în regiunea 
Brașov, exista posibilitatea ca trusturile locale și, în unele cazuri, 
conducerile unităților, să rezolve problema redistribuirii utilajelor 
disponibile sau problema casării lor. După cum s-a văzut însă, nu 
așa s-a procedat. Se pune întrebarea : cum au admis conducă
torii celor două trusturi Gostat din această regiune ca numeroase 
utilaje să stea de pomană, să se plătească între timp amortizări 
care grevează asupra situației economice a unor unități ? S-au 
considerat acoperiți prin trimiterea de rapoarte și adrese ? Dacă 
rezolvarea unora din aceste probleme a depășit atribuțiile lor, de 
ce n-au luat o poziție activă, de ce n-au insistat ca ele să fie re
zolvate de către Trustul central Gostat ?

Trebuie precizat totodată că schimbările de profil determi
nate de specializarea producției în gospodăriile de stat creează 
în mod inevitabil disponibilități de utilaj agricol în unitățile res
pective, utilaj care trebuie redistribuit. Aceasta impune cu atît mai 
mult din partea conducerilor de unități, a trusturilor locale cît și 
a Trustului central Gostat o atitudine plină de grijă gospodă
rească față de mașinile agricole, operativitate și suplețe în repar
tizarea lor acolo unde este necesar.

trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" și studioul cinematografic 
de la Buftea. Seara, ministrul cul
turii al U.R.S.S. a plecat'spre li
toral.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A MARII BRITANII

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, L. Ch. Glass, a oferit 
vineri după-amiază o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a țării 
sale. Au luat parte Gogu Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihail Petri, mi
nistrul comerțului exterior, Ludo
vic Takacs, membru al Consiliu
lui de Stat, Eduard Mezincescu, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane ofi
ciale. Au participat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
R. P. Română și alți membri ai 
corpului diplomatic. (Agerpres) 

la Trustul Gostat Sibiu. Dar fiind
că nu le putem folosi le-am dat 
disponibile. Altă soluție n-avem.

Cel mai mare număr de utilaje 
nefolosite sînt cele destinate lucră
rilor din sectorul vegetal. Numai 
în gospodăriile de stat din cadrul 
Trustului Sibiu se găsesc nefolo
site 18 cultivatoare și numeroase 
culegătoare de știuleți. în gospo
dăriile din cadrul trustului Brașov 
stau nefolosite 60 de motoare 
stabile. O situație exactă a acestor 
utilaje nu există.

Există și utilaje sosite recent 
care nu se folosesc pe motiv că 
gospodăriile primitoare nu au ne
voie de ele. Numai în gospodăriile 
de stat din cadrul Trustului Brașov 
se găsesc circa 100 pluguri purtate, 
care n-au intrat încă în brazdă. 
Acestea nu au fost încă date dispo
nibile. Tot aici stau nefolosite circa 
20 de semănători 2-SPC-2. Condu
cerile gospodăriilor motivează că 
nu au culturi de porumb boabe. 
Atunci, după ce criterii mai sînt 
menținute ?

Multe utilaje se deteriorează fără 
să aducă nici un folos datorită co
modității și lipsei de preocupare 
pentru depozitarea și redistribuirea 
lor. Din ultima situație existentă 
la Trustul Sibiu, reiese că în gos
podăriile care-i aparțin există 
peste 10 cositori mecanice disponi
bile. Tov. ing. Constantin Verdea
ță, directorul trustului, a sărit ca 
ars la auzul acestei știri, deși si
tuația purta semnătura lui.

— Nu există1 spunea dînsul. Noi 
mai avem nevoie încă de multe 
cositori mecanice. Chiar acum aș
teptăm să ne fie repartizate 10.

Și totuși în gospodăriile din ca
drul trustului se găsesc multe co
sitori disponibile. Numai la G.A.S. 
Nocrich se află patru de care gos
podăria nu are nevoie. Cositori 
nefolosite se întîlnesc și în gospo
dăriile de stat din cadrul trustului 
Brașov. O situație asemănătoare 
există și în ceea ce privește ma
șinile de stropit și prăfuit pomii 
și vița de vie și alte utilaje.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Cum a fost asasinat 
Lumumba

Dovada
După cum am mai anunțat, 

în ultimul său număr, revista 
„Jeune Afrique" l-a acuzat pe 
primul ministru- congolezMoise 
Chombe de a fi ordonat perso
nal, pe cind era șeful „statului 
Katanga", asasinarea lui Pa
trice Lumumba, Joseph Okito 
și Maurice Mpolo. în editoria
lul revistei se spune: „In a- 
cest număr „Jeune Afrique" își 
asumă o gravă responsabilitate 
și o știe prea bine... Asasinarea 
lui Patrice Lumumba este un a- 
sasinat politic, premeditat de 
adversarul lui notoriu, Moise 
Chombe, și executat cu singe 
rece după instrucțiunile sale. 
Aceasta o știa oricine, dar a- 
cum, pentru prima dată, există 
dovada. Principalii vinovați 
vor încerca s-o respingă. Le 
indicăm mijlocul: să ne acțio
neze in justiție sau să ceară o 
comisie de anchetă interafrica- 
nă sau internațională". Repro
ducem mai jos, din revista care 
ne-a sosit la redacție, fragmen
te din ancheta pe care cores
pondenți și trimiși speciali ai 
săi au întreprins-o, la Leopold
ville, Elisabethville și Bruxelles, 
sub conducerea redactorului 
Mohamed Bahri.

Cei opt pe aeroport
Sub titlul „NUME, FAPTE, 

DOCUMENTE. IATA-1 pe ASA
SINII LUI LUMUMBA", revista 
scrie între altele:

„Era ceva mai tirziu de orele 18, la 
17 ianuarie 1961, cînd aparatul 
D.C.-4 al companiei Air Congo, pilo
tat de un belgian cu numele de 
Bauwens, a intrat în contact cu 'turnul 
de control al capitalei Katangăi : „Un 
colet faimos pentru voi, Elisabeth
ville !“ Evident, este vorba de Patrice 
Lumumba, Joseph Okito și Maurice 
Mpolo. Godefroy Munongo, ministrul 
de interne al „statului", este de față. 
Țopăie de bucurie. Se întoarce spre 
căpitanul mercenar belgian Andre 
Protin, care îl însoțește, și-i spune : 
„De data asta n-o să ne mai scape”.

în acea după-amiază de 17 ianua
rie, Chombe nu se afla la reședința 
lui din Elisabethville. El asista la cine
matograful H6fel-Palace, la proiecta
rea filmului intitulat „Libertate"... 1n 
acest timp, avionul care-i aduce pe 
Patrice Lumumba și pe tovarășii săi 
se pregătește de aterizare. Munongo 
și căpitanul Protin părăsesc turnul de 
control pentru’ a se îndrepta spre 
pista de aterizare. Ei îi întîlnesc acolo 
pe Sapwe Pius, comisarul șef al poli
ției katangheze, și gradați ai primei 
companii a poliției militare, chemată 
în aceeași dimineață din Kolwezi. Sînt 
opt. Comandantul companiei este 
căpitanul Julien Gat, adjunctul său 
este locotenentul Michel. Toți acești 
gradați sînt mercenari de naționalitate 
belgiană. Toți se află pe pistă. Sînt, 
de asemenea, acolo mai mulfi jandar
mi katanghezi și Cîțiva curioși...

în jurul aeroportului și pe drumul 
spre Elisabethville circulația a fost in
terzisă. Convoiul părăsește aeroportul

cu mare viteză și se oprește în fața 
unei case, nu departe de „Guest 
House Sabena", care este de îndată 
înconjurată de un cordon de soldați 
ce însoțeau convoiul. Lumumba, Okito 
și Mpolo sînt trași cu brutalitate din 
Jeep și introduși în această casă. Cu
rioșii care începeau să se adune sînt 
goniți de soldați. La căderea serii, nu
mai cei opt oameni, gradații primei 
companii a poliției militare, rămîn în 
casă cu Lumumba și tovarășii lui. Po
trivit mărturiei unui mercenar britanic, 
relatată în ancheta Națiunilor Unite, 
Chombe însuși, ca și Munongo și alți 
miniștri katanghezi, erau prezenți în 
momentul asasinatului.

lată asasinul
Există un element asupra căruia 

toate informațiile pe care le-am cu
les concordă : unul din cei opt oameni 
aflați în casă (adică mercenarii bel
gieni, Gat, Michel, Leva, Roucheforf 

Revista tunisiană „Jeune Afrique" reproduce în facsimil elementul 
zdrobitor al acuzațiilor : „Ordinul de misiune" semnat de Chombe, 
în calitate de „președinte al Katangăi".

„Acest document pe care îl căutam de luni în șir — scrie „Jeune 
Afrique" — l-am regăsit în Belgia". Ordinul de misiune este datat : 
Kolwezi, 17.1.1961. în ordin scrie s

„La primirea acestui ordin, căpitanul Gat Julien și un gradat euro
pean din prima companie P. M., actualmente în misiune la Kolwezi, 
vor pleca de îndată la Elisabethville. Ei vor avea răspunderea celor 
trei prizonieri politici : Lumumba, Mpolo și Okito și îi vor executa 
fără întîrziere. Este în interesul statului".

sau ceilalți patru ale căror nume nu 
le-am putut avea) a executat ordinele 
lui Chombe consemnate în documen
tul capital (e vorba de ordinul prin 
care Chombe cerea executarea lui Lu
mumba — n.n.) care a constituit punc
tul de plecare al anchetei noastre... 
Acest tip de ordin de misiune este 
utilizat în mod curent de Chombe 
pentru însărcinări secrete. Cît privește 
semnătura din partea de jos a docu
mentului, analiza grafologică la care 
am procedat nu lasă nici o îndoială 
că este a lui Chombe...

Gradații primei companii a poliției 
militare se aflau, după cum am spus, 
în dimineața de 17 la Kolwezi. Acolo 
ei au primit ordinul de a se duce la 
Elisabethville. Cînd au fost puși la cu
rent cu natura misiunii (aceasta s-a pu

tut înfîmpla la Kolwezi sau la Elisa
bethville), ei au cerut un act pentru 
a fi acoperiți. Documentul a fost ăl- 
cătuit atunci cu menționarea completă 
a misiunii companiei și datat la Kol
wezi.

în fot cazul, un fapt este sigur: 
Chombe a semnat ordinul înainte de 
aterizarea avionului care-i transporta 
pe Lumumba și pe tovarășii săi. toate 
mărturiile pe care le-am cules atestă 
că gradații primei companii a poli
ției militare, care dețineau acest or
din, nu l-au părăsit pe Lumumba și pe 
tovarășii săi de la sosirea la Elisa
bethville și pînă la asasinare.

Potrivit acelorași mărturii, unul din 
cei opt oameni a executat ordinele 
lui Chombe. Lumumba, Okito și 
Mpolo au fost doborîți cu sînge rece, 
unul după altul, cu o armă de 9 mm. 
Nu pare, cum se afirmase înainte, ca 
Lumumba să fi fost ucis primul, ci dim
potrivă, ultimul.

Numele cel mai citat de fiecare 
dată cînd este vorba de moartea lui 
Lumumba este acela al lui Julien Gat. 
S-a vorbit insistent pe atunci despre 
aceasta în ziarele belgiene. Ziarele 
americane, ca „New York Times’ din 
16 noiembrie 1961, vorbeau tot despre 
el. Gat este citat de mai multe ori tn 
ancheta Națiunilor Unite asupra morții 
lui Lumumba, ca avînd un rol deci
siv.

In mina părăsita
După asasinare, Lumumba, Okito și 

Mpolo au fost îngropați la o adîncime 
de 30 de cm. în noaptea de 17 spre 
18 ianuarie, cîini înfometați (erau 
mulfi care rătăceau pe atunci tn Ka
tanga) au răscolit pămîntul proaspăt 
sub care se aflau cadavrele lui Lu
mumba și ale tovarășilor săi... Gradații 
primei companii de poliție militară 

sînt înnebuniți și telefonează la preșe
dinția Katangăi din bulevardul Elisa
beth. Nu se poate stabili în mod for
mal cine le-a răspuns. Este probabil 
să fi fost chiar Chombe. Președinția 
i-a dat un ordin lui Sapwe Pius, comi
sarul șef al poliției katangheze. El a 
sosit îndată după aceea, cu cîțiva 
membri ai personalului său, la locul 
unde fuseseră îngropate cele trei ca
davre. Ele au fost puse înlr-o camio
netă care s-a îndreptat spre mina pă
răsită „Steana", lingă Elisabethville. 
Acolo, după ce li s-a pus ca lest bare 
de fier și greutăți, cadavrele au fost 
aruncate în această mină cu o adîn
cime de 35—40 de metri. Probabil că 
încă și azi - corpurile, sau ceea ce a 
mai rămas din ele, se află tot acolo."

Fergana e numele unei 
legende. E numele unui 
vis. Al unei realități. Sub 
crestele pleșuve ale mun
ților Turkestan și Alai la 
sud, și ale Ciatkalului și 

Kuraminului la nord, încin- 
gind cenușiul de coșmar 
al Stepei Flămînde cu un 
briu de verdeață, cuvln- 
tul acesta lasă în pecingi
nea de nisip încins din 
nord-estul Asiei Centrale 
amprenta vieții biruitoare.

O rectilinie spintecă 
de-a latul, pe o distanță e- 
gală cu cea dintre Bucu
rești și Sibiu, imperiul de 
pulbere mișcătoare al Ste
pei Flămînde. Pe unde 
trece ea, aduce bucurie. 
Acolo unde apare ea, iuge 
seceta, iuge uscăciunea, 
fuge moartea. In schimb 
explodează zăpada caldă 
a bumbacului, se coace 
rjrîul, se rumenesc piersi
cile, înflorește tutunul și 
foșnește păpușoiul.

De-a lungul canalului 
Fergana mașina stîrnea 
un nor de praf. Prie
tenul meu, Constantin 
Prisnea, moldovean sfă
tos, poet al vinurilor 
românești, , reporter de 
meditație și mare pescar, 
număra peștii pe care i-ar 
fi putut prinde în șuvoa
iele tulburi-gălbui ale ca
nalului dacă, bineînțeles, 
ar fi avut undița lui, de 
acasă. Și totuși, la un po
pas am mîncat saramură 
trasă cu cîrligul din Fer
gana. Mai mult oase, de 
parcă am fi ales carnea 
din pielea întoarsă pe dos 
a unui arici, mai mult solzi 
și căpățîni care ne crăn- 
țăneau în dinți, dar era 
pește prins în Stepa Flă- 
mîndă ; pește de Ferga
na înotînd într-un loc 
unde peste mii de ani, 
descoperindu-i fosilele, 
arheologii se vor cruci în 

fața teribilei enigme. Rea
litatea aceasta au înfăp
tuit-o uzbecii cu peste 25 
de ani în urmă. Visau de 
secole să sature cu apă 
Stepa Flămîndă. S-o facă 
să rodească, s-o prefacă 
în grădină. Să smulgă șu
voaiele ce coboară din 
ghețarii Alaiskului și să-și 
adape cu ele pămînturile. 
Au încercat și strămoșii 
lor dar n-au reușit. In dra
ma neputinței au însăilat 
legende cutremurătoare. 
Sensul lor tragic l-au îm
pletit cu o realitate crudă. 
Ultimului copil într-o fa
milie care-și pierdea unul 
după altul urmașii i se 
punea numele Tohtasîn, 
adică „Oprește-te". Asta 
trebuia să-i schimbe prun
cului ursita, lăsîndu-i via
ța. Dar cine purta numele 
de Tohtasîn era, prin în
săși botezul lui, sortit 
jertfirii. Atunci cînd oame
nii, ridicînd zăgazuri pen
tru strînsura apelor se 
pregăteau să biruie moar
tea pămîntului, îl legau 
pe Tohtasîn de viu în tru
pul stăvilarelor. Numele 
lui trebuia să oprească 
apa. Să aducă viață pă
mîntului sterp. Să alunge 
moartea prin propria lui 
moarte.

Drama lui Tohtasîn s-a 
consumat cîndva, de mult, 
pînă la instaurarea pu
terii sovietice.

în anul 1939 s-a auzit 
în Stepa Flămîndă o 
chemare. O chemare 
care răspundea unei nă
zuințe de secole a po
porului uzbec a înaripat 
cutezanța oamenilor, tre
zind în ei credințe trans
mise prin legendele stră
moșești. Un canal care să 
strămute apele lui Sîr-Da- 
ria, fluviul ce se varsă în 
marea de nisip a pustiu
lui, o vale a vieții, a roa-

Note de călătorie din U. R. S. S.

• Legenda Ferganel și drama lui Tohtasîn
• Un val de mătase de la Pâmînt la Lună
• „Bog vod": un dispecer miraculos care împarte 

apă tuturor

delor pămîntului smuls 
din gheara crispată a se
cetei... Ecoul a fost atît de 
puternic în inimile oame
nilor că în loc de o sută 
de mii au răspuns un mi
lion de săpători. Nu exis
tau excavatoare, ci numai 
hîrlețe și lopeți. S-au ales 
cei mai buni dintre cei 
mai buni. Se povestește 
că, respinse de la marea 
selecție pentru slabele lor 
puteri, cîteva uzbece și-au 
vărsat gaz pe haine și 
și-au dat foc. In numai 45 
de zile s-au săpat 260 km. 
de canal. Fiecare sat, fie
care colhoz și-a săpat 
porțiunea sa de canal, 
ziua, sub arșița soarelui 
asiatic, noaptea sub focu
rile nestinse din valea 
seacă ce mișuna de lume.

Istoria planetei noastre 

loan GRIGORESCU

a consemnat epopeea Fer- 
ganei între cele mai înăl
țătoare acțiuni colective 
ale omului. Și, în ziua cînd 
pe matca proaspătă s-a 
dat drumul apelor, trei mii 
de formații artistice au 
cîntat sărbătoarea. Șu
voaiele coborau la vale 
și, înaintea lor, pe fundul 
canalului care-și aștepta 
vlaga, alergau cîntînd și 
dansînd toate echipele de 
dans și de teatru ale Uz- 
bekistanului, toate tara
furile, toți cintăreții și toți 
poeții țării lui Ulug-Bek 
și Alișer Navoi. Imagina- 
ți-vă această zi de victo

rie asupra Stepei Flămîn
de. Imaginați-vă luciul lo- 
peților tocite și strălucirea 
ochilor care stropeau pă
mîntul uscat cu lacrimile 
bucuriei. Imaginați-vă pă
mîntul sorbind nesățios 
apa tulbure, sfîrîind sub 
înaintarea ei, devenind 
reavăn, moale, bun de 
strîns în pumn și de ume
zit buzele crăpate cu tina 
lui răcorită. Apoi imagi
nați-vă rețelele de irigație 
împînzind ogoarele, erup
ția albă a bumbacului, 
verdele crud al șirurilor 
de duzi — hrană pentru 
moliciunea și noblețea 
mătasei. Un reporter din 
orașul Fergana îmi spu
nea că singură țara lui 
produce astăzi atîta mă
tase naturală încît cosmo- 

nauții ar putea să-și facă 
drum pe valul ei de pe Pă- 
mînt pînă la Lună... Că 
numai cu încărcătura 
bumbacului produs de 
Uzbekistan pe un an s-ar 
umple vagoanele unui 
tren de la Tașkent pînă 
la Leningrad.

In tot lungul Ferganel 
și pe marile căi verzi ale 
Uzbekistanulul aveau să 
ne întîmpine ca niște co
coașe ale ogoarelor sto
gurile albe de bumbac 
învelite cu prelate vărga
te. E aproape de necre
zut că recolta de vată, u- 
șoară ca fulgul, ajunge 
în unele locuri la 4 000— 
5 000 de kilograme pe 
hectar. La Marghelan, 
oraș vechi din apropierea 
Ferganei, cinci mii de 
fete țesătoare îmbracă în 
mătase alte cinci milioa
ne, punînd toate curcu
beele pămîntului în culo
rile vii, unice ale Han- 
Atlasului — acea țesătu
ră grea, în culori vii, zig
zagate, cu care uzbecele 
și tadjicile se împodo
beau în zilele lor de săr
bătoare.

Păr negru cu reflexe al
băstrii, lung, împletit în 
cosițe lungi, cîte două
sprezece sau douăzeciși- 
patru, revărsîndu-se de 
sub tiubiteicile cusute cu 
fir sau cu mătase colora
tă și lăsate să cadă pe 
spate. Rochii largi, pan
taloni lungi, strînși pe pi
cior, cusuți din același 
material cu rochia, șal 
cu franjuri, sau ilic, po
doabe de pietre colorate, 
ștrasuri, salbe, cercei 
grei. Sprîncenele împreu
nate, subțiri, fremătătoa
re, trase ca din condei, 
ca în miniaturile persane 
sau în ilustrațiile Șehera- 
zadei. Ochi de smoală în
cinsă, pomeți ușor ridi

cați, arămii, bronzați, gură 
roșie, dinți mici, albi ca 
miezul capsulei de bum
bac. Pe cît de tulbură
toare prin frumusețea lor 
sînt uzbecele la 16—18 
ani, pe atît de nemilos 
înăsprite de climă, de 
munca sub soarele torid, 
de viață, arată la 30—35 
de ani.

Bărbații preferă îmbră
cămintea neagră, sobră, 
haină strimtă și panta
loni largi, marinărești, 
tiubiteică unică pentru 
toate capetele, negre cu 
cîteva broderii albe. Bă- 
trînii mai poartă încă ha
late lungi de pufoaică 
vărgată, încinse peste 
brîu cu basmale, una, 
două sau trei, după numă
rul văduviilor pe care 
le-au trăit. Poartă bărbi 
lungi, ascuțite și șalvari. 
Prin „cihanalele" uzbece, 
un fel de ceainării în ca
re în loc de mese sînt în
tinse paturi de scîndură 
acoperite cu cîte un țol, 
bătrînii aceștia, excelenți 
povestitori de legende 
vechi, ei înșiși făptuitori 
ai unor legende mai noi 
din viața Uzbekistanului, 
își petrec amurgul anilor 
bînd ceai verde, fără za
hăr, vorbind în șoaptă sau 
tăcînd toropiți de căl
dură.

Adăpostite sub umbra
re, de obicei la marginea 
canalelor de irigație „ci
hanalele' învăluite de a- 
romele tari ale ceaiului 
și șașlîcului, sînt frecven
tate aproape în exclusi
vitate de localnici. In 
schimb în restaurantele 
„europene" rusești, servi
ciul este sută la sută mos
covit cu același invaria
bil „sicias, minutociku' 
al chelnerilor și mai ales 
al chelnerițelor, deoarece 
tot mai mult, în Uniune, 

femeile iau locul bărbați
lor la această muncă in 
care, pe drept, se dove
desc a fi mai pricepute. 
La zece și jumătate sea
ra, ora lpcală, pe ușile 
restaurantului se întoarce 
cu fața spre stradă o tă
bliță cu un conținut inva
riabil același : „Zakrîto". 
Intr-adevăr, la unspreze
ce, în ciuda climei care 
aici, în sud, ar împinge 
viața mal spre răcoarea 
nopții, luminile în loca
luri se sting de trei ori, 
semn că plăcuța de la 
intrare își ia drepturile 
inviolabile în primire.

La Fergana, tn orașul 
cu străzi drepte, largi, 
peste care se îmbrățișea
ză coroanele unor pla
tani gigantici, tineretul 
vioi, exuberant, plin de 
sănătate și frumusețe, ia 
în stăpînire pentru încă 
un ceas parcul „gorod- 
skoi". Cinematograf sub 
adierea răcoroasă a nop
ții care aduce dinspre 
munții Alai și dinspre 
canale, vlagă și rouă. 
Uneori, suflul ei lin se a- 
mestecă cu izul aspru al 
petrolului, trădînd astfel 
prezența marei rafinării 
din nordul orașului care 
prelucrează combustibilul 
lichid necesar unei bune 
părți a Asiei Centrale.

Aici șanțurile de pe mar
ginea drumurilor căptușite 
cu ciment sau cu scîn- 
duri sînt, în primul rînd, 
mici canale de irigație 
prelungite cu jgheaburi 
pînă în ogrăzile și grădi
nile oamenilor. După un 
orar de neîncălcat, intrat 
de mult în obiceiul pă
mîntului, ziua și noaptea 
apa se mută de pe o stra
dă pe alta, calculată pe 
minute, și fiecare localnic 
își poate trage din ea 
porția pentru udatul gră

dinii. O dată scăpată, ea 
nu mai revine decît după 
două sau trei zile. Orașul 
acesta aproape înneoat 
în verdeață ar muri în
tr-o singură vară dacă 
rețeaua ingenioasă de ca
nale i-ar seca.

Undeva, nevăzut, se a- 
flă un dispecer miracu
los, supranumit de oa
meni „bog vod’ (dumne
zeul apelor) care împar
te tuturor apa. Noi l-am 
văzut; e un munte de om, 
un uzbec de aproape 70 
de ani, de două ori de
corat cu ordinul Lenin, om 
care, de cînd a dirijat o 
bună porțiune a săpării 
canalului Fergana, cu 25 
de ani în urmă, continuă 
să rămînă mal marele 
peste apele Ferganei. E 
copleșit de respectul și 
venerația tuturor. Are o 
vorbă blîndă, un rîs pu
ternic care-i dezvăluie 
dinții sănătoși, masivi, ca 
de cremene, strîngîndu-i 
în schimb pleoapele mici 
ale ochilor migdalați, hî- 
tri, plini de inteligență 
populară, ca ochii unul 
Nastratin Hogea rămas 
nemuritor peste veacuri.

L-am văzut schițînd în 
pămîntul sfărîmicios al 
canalelor de sub Sîr- 
Daria. O rețea de viață 
cuprinzînd o țară. Casca
de de hidrocentrale, o- 
goare mănoase, chiar 
fîșii de pădure — lucru 
de neimaginat altundeva 
în Stepa Flămîndă — u- 
zine puternice care au ne
voie de apă multă, sto
guri de bumbac și cohor
te nesfîrșite de duzi înși
rați pe marginea drumu
rilor.

Iar în mijlocul rețelei 
lichide, împărțind cu chib
zuință apa, care aici în
seamnă viață, uriașul 
meu prieten, Tohtasîn.
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0 NOUĂ TREAPTĂ „Divergențele sint mai mari JAPONIA CE ARATA ULTIMUL SONDAJ
A AGRESIUNII
IN VIETNAM
• Semnificația unei „pre

cizări" a Casei Albe
• Declarația Frontului 

național de eliberare 
din Vietnamul de sud

îngrijorare, rezerve, indignare. 
Tată, potrivit agențiilor de presă, 
ce caracterizează reacțiile stîrnite 
de confirmarea de către Departa
mentul de Stat a participării directe 
a trupelor americane în luptele îm
potriva forțelor patriotice din Viet
namul de sud. 48 de ore 
Casa Albă a încercat 
re la punct". Purtătorul 
George Reedy a dat 
alte declarații care precizează că 
„nu a intervenit nici o modificare în 
ce privește misiunea încredința
tă forțelor americane în Vietnamul 
de sud". Firește că nu e vorba de 
o diferențiere 
telui Johnson 
parlamentului 
purtător de 
ce altfel, că în afara misiunii de 
apărare a instalațiilor militare și 
de patrulare, forțele americane „ar 
putea participa la acțiuni militare" 
la cererea comandanților trupelor 
guvernamentale sud-vietnameze.

Revenirea, cu o în-tîrziere de 
două zile, asupra unei declarații a 
Departamentului de Stat a fost im
pusă de furtuna pe care a dezlăn
țuit-o știrea că Statele Unite au tre
cut la o nouă fază a „escaladării" 
războiului din Vietnam. „Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat a spus mai mult decît era pre
gătită Casa Albă să spună. Ni se 
sugerează că el ar fi mers dincolo 
de o politică stabilită ; adevărul e 
că președintele nu dorea ca aceas
tă politică să devină publică în a- 
cel moment" —scrie ziarul „Times". 

O dată cunoscute faptele, ele au 
sporit îngrijorarea opiniei publice 
americane față de pericolul pe 
care îl incumbă. In sala Ma
dison Square Garden din New 
York a avut loc o mare demonstra
ție de protest împotriva agresiunii 
în Vietnam. Printre cei 17 500 de 
manifestanți s-au aflat numeroase 
personalități ale vieții politice și 
universitare

Opinia publică mondială apre
ciază noua hotărîre a S.U.A. ca un 
pas deosebit de periculos pe calea 
intensificării agresiunii. Pînă și în 
Anglia, al cărei guvern a sprijinit 
permanent politica S.U.A. în Asia 
de sud-est, s-au exprimat serioase 
rezerve, deși primul ministru Wilson 
s-a grăbit să reafirme în aceste îm
prejurări sprijinul acordat S.U.A. 
Declarația lui Wilson, subliniază 
agenția France Presse, a fost făcu
tă pentru a contracara îngrijora
rea stîrnită de impresia că Sta
tele Unite intenționează să ducă în 
Vietnamul de sud un „război to- 

- tal" împotriva Vietcongului”. Ziarul 
„Daily Express", care deobicei ia 
apărarea poziției americane, scrie 
acum : „Nici un președinte în a- 
ceastă eră atomică nu a depus atît 
de serioase eforturi pentru a justi
fica deplasări de trupe, invazii 
și acțiuni războinice prin... motive 
morale".

Pe de altă parte, după cum re
latează agenția de presă sud-viet- 
nameză „Eliberarea", un purtător 
de cuvînt al 
eliberare din 
declarat că 
eliberare se 
ca, atunci cînd va fi necesar, să 
apeleze la R. D. Vietnam și la țările 
prietene pentru a trimite în Viet
namul de sud voluntari din arma
tele lor, care să lupte împotriva 
agresiunii americane, dacă guver
nul S.U.A. își arogă dreptul de a or
dona trupelor americane să parti
cipe la luptele din Vietnamul de 
sud". In declarație se arată : „In 
ultimele luni armata de eliberare și 
poporul din toate regiunile Vietna
mului de sud au dat marionetelor 
Statelor Unite lovituri nimicitoare. 

Armata de eliberare a adus 
trupele dușmane în impas și ma
ximă derută. Acțiunile nebunești 
ale agresorilor americani nu îi pot 
salva de la un eșec total".

In cursul atacului de la Dong 
Xoai, din noaptea de 9 spre 16 
iunie, forțele patriotice sud-viet
nameze au distrus un întreg ba
talion al trupelor 
companii și șase 
americani au fost

mai tîrziu, 
o „pune- 
de cuvînt 
citire unei

a poziției președin- 
față de poziția De- 

de Stat. Același 
cuvînt a precizat,

Frontului național de 
Vietnamul de sud a 

„Frontul național de 
consideră îndreptățit

regulate, patru 
plutoane. 40 de 
uciși sau răniți.

Dumitru ȚINU

decît punctele
Presa occidentală despre 
vest-germane

BONN 11 (Agerpres). — Vineri 
au început la Bonn întrevederile 
la nivel înalt franco — vest-germa
ne. In cursul dimineții, președintele 
De Gaulle a avut o întrevedere cu 
cancelarul Ludwig Erhard, în ca
drul căreia cei doi oameni de stat 
au abordat diferite probleme pri
vind situația internațională, pro
bleme legate de Piața comună și 
unificarea politică vest-europeană, 
precum și chestiunea relațiilor

Convorbirile care au început 
ieri la Bonn între generalul 
de Gaulle și cancelarul Erhard 
rețin atenția mai multor comen
tarii ale ziarelor și agențiilor de 
presă occidentale.

FRANCE PRESSE : „întrevederile de 
la Bonn s-au deschis infr-o atmosferă 
de curtoazie circumspectă, pe care 
unii o califică drept „realistă", iar alții 
drept „lipsită de iluzii".

De fapt, atit o parte cit și cealaltă 
sînt prea conștiente de divergențele 
de păreri dintre Paris și Bonn pentru a 
spera ca în citeva ore de discuții să 
se poată restabili, intre cele două ca
pitale, armonia idilică din 
1963, data semnării tratatului 
german".

In legătură cu declarația 
Gaulle la recepția pe care a 
membrilor parlamentului în 
plecării la Bonn, declarație in
condamnat din nou ideile de prove
niență vesf-germană cu privire la 
construirea unei „Europe supranațio- 
nale", „COMBAT" scrie : „Cea mai 
violentă înfierare la adresa „supra- 
naționalităfii" a fost rostită de pre
ședinte în ajunul plecării sale la Bonn. 
Poate că generalul de Gaulle a lansat

ianuarie 
franco-

lui de 
oferit-o 

ajunul 
care a

Alunecare
spre dreapta

de acord"
convorbirile franco

franco — vest-germane. Un purtă
tor de cuvînt al guvernului vest- 
german a caracterizat atmosfera 
întrevederilor drept „bună, realistă 
și de încredere".

Cancelarul federal a avut apoi, 
o întrevedere cu primul ministru 
francez. Georges Pompidou, la care 
s-au analizat, problemele „edifică
rii" comunității economice vest-eu- 
ropene.

A

înadins o condamnare atît de catego
rică, deși climatul în care încep aceste 
întrevederi este încordat. Pesimismul 
care se manifestă la Paris și la Bonn, 
în legătură cu rezultatul acestor con
vorbiri, ,,pare îndreptățit".

„LE FIGARO": „Perfecta ortodoxie 
atlantică care caracterizează declara
țiile făcute de Erhard după întreve
derile sale cu Johnson dă o idee 
asupra poziției pe care (vest)-germanii 
o apără la Bonn. Dacă ne mai refe
rim la ultimul discurs al 
sinfem tentați să privim 
pesimism noua întîlnire 
germană".

U.P.I. : „Divergentele 
două guverne sînt mai 
punctele de acord".

lui Schroder 
cu oarecare 

franco—vesl-

dintre cele 
mari decît

REUTER ■ „Există puține indicii că 
vizita pe care președintele de Gauiie 
o întreprinde vineri la Bonn va con
tribui într-o măsură considerabilă la 
împrăștierea atmosferei de răceaiă 
dintre Franța și Germania occidentală.

Surse vest-germane informate au 
recunoscut cu sinceritate că nu își pun 
mari speranțe în convorbirile dintre 
de Gaulle și Erhard cu privire la o 
serie de probleme începînd de la 
Piața comună și pină la N.A.T.O.".

După o întrerupere de șase ani, 
parlamentul sudanez și-a reluat activita
tea. Componența sa oglindește rezulta
tele alegerilor care au început în apri
lie și s-au încheiat cu citeva zile în 
urmă. Cele mai multe locuri le deține 
partidul de dreapta Umma, urmat de 
partidul național-unionisf cu care cola
borează. Partidul comunist a obținut 11 
locuri, printre care singura femeie de
putat din Sudan. In incinta parlamentu
lui multe scaune sînt libere. Ele urmea
ză să fie ocupate de cei 60 de repre
zentanți ai populației din sudul țării.

După cum se știe, din cauza condi
țiilor interne extrem de complicate, ale
gerile .s-au desfășurat numai în cele 
cinci provincii din nordul țării. Organi
zarea lor era prevăzută în înțelegerea 
intervenită în octombrie anul trecut, 
după răsturnarea dictaturii militare, între 
partidele oolitice și organizațiile ob
ștești din Sudan și urmau să se țină în 
întreaga țară. In sudul țării însă, datorită 
tulburărilor neîntrerupte provocate de 
amestecul imperialist, nu se întruneau 
condițiile pentru desfășurarea alegeri
lor. Normal era deci ca ele să fie a- 
mînate în întreaga țară, așa cum au 

susținut partidul comunist, partidul popu
lar-democrat, sindicatele și organizațiile 
țărănești. Partidele de dreapta însă, in- 
tenționînd să reducă influența forțelor 
democratice în viața politică a țării, au 
trecut la alegeri parțiale.

Ele s-au folosit de vechea lege elec
torală reacționară, care se bazează pe

Prolog
SCURTE ȘTIRI

electoral
S-a deschis oficial campania e- 

lectorală din Japonia 
alegerilor de deputați 
mera Superioară care 
loc la 4 iulie. Legea

în vederea 
pentru Co
vor avea 
electorală 

prevede asemenea alegeri din 
în trei ani. Ele sînt menite 
desemneze jumătate plus doi 
numărul deputaților, adică 127 
totalul de 250. Campania electo
rală din acest an se desfășoară 
în condițiile unei accentuări a o- 
poziției față de politica guvernu
lui liberal-democrat. In ultimul 
timp, în viața economică a Japo
niei se manifestă o serie de feno
mene negative cum ar fi : stagna
rea ritmului de creștere a pro
ducției industriale, reducerea ac
tivității de afaceri, creșterea nu
mărului de falimente. Această si
tuație a generat un val de critici 
vehemente la adresa politicii gu
vernului. Opoziția îl acuză de ac
tivitate economică ineficientă și 
denunță pericolul unei recesiuni.

Cu prilejul deschiderii oficiale 
a campaniei electorale, primul mi
nistru, Eisaku Sato, a rostit o cu- 
vîntare în care s-a referit la unele 
aspecte ale politicii externe. El a 
declarat că Japonia dorește să 
contribuie la menținerea păcii. 
Totodată, Sato s-a pronunțat pen
tru promovarea schimburilor co
merciale și culturale cu R. P. Chi
neză, a cărei existență „nu poate 
fi negată' — după cum a decla
rat el.

Sasaki Kozo, președintele Parti
dului socialist din Japonia, princi
palul partid de opoziție din țară, 
a arătat că partidul său se pro
nunță împotriva agresiunii din 
Vietnam.

După cum relata agenția U.P.I., 
actualele alegeri ar putea consti
tui „un punct de cotitură pentru 
viitorul structurii politice în Ja
ponia".

trei 
să 

din 
din
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OPINIEI PUBLICE
ce pierd teren laburiștii

LONDRA 11 (Agerpres). — Ulti
mul sondaj al opiniei publice bri
tanice arată că popularitatea con
servatorilor a marcat un progres 
în comparație cu aceea a laburiș
tilor. Sondajul dă un avans de 4,5 
la sută conservatorilor asupra gu
vernului laburist. în mod semnifi
cativ, sondajul arată că 60 la sută 
din alegătorii britanici cred în 
prezent că conservatorii vor cîștiga 
în viitoarele alegeri generale, în

ciuda faptului că popularitatea li
derului lor, Alec Douglas-Home, se 
află la cel mai scăzut nivel înre
gistrat vreodată.

In sondaj se arată și cauzele care 
au dus la scăderea popularității gu
vernului laburist. Printre acestea 
sînt citate ultimele sporiri de pre
țuri, majorarea impozitelor hotă- 
rîtă de guvern, precum și unele 
acțiuni în domeniul politicii ex
terne.

NEW YORK. O delegație de 
congresmeni americani a plecat 
spre Paris într-o misiune de infor
mare pentru ceea ce ei numesc 
problemele pactului N.A.T.O. și 
„dezacordul franco-american". k

CARACAS. Săptămînalul Vene
zuelan „Que" scrie că în statul 
I.ara din Venezuela au fost îm- 
pușcați 60 de țăjani sub învinuirea 
că „au colaborat cu partizanii".

SAIGON. Agenția U.P.I. anunță 
din surse sud-vietnameze că vi
neri seara întregul guvern con
dus de Phan Huy Quat a demi
sionat.

Vizita premierului suedez

HANOT. La invitația Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, la 11 iunie a so
sit la Hanoi o delegație a Partidu
lui Comunist din Marea Britanie, 
condusă de John Gollan, secretar 
general al partidului.

în U. R. S. S
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la dejunul oferit 
la 11 iunie la Kremlin în cinstea 
lui T. Erlander, primul ministru al 
Suediei, 
ședințele 
U.R.S.S., 
Erlander 
dă a faptului că guvernul suedez 
dorește ca și pe viitor relațiile cu 
Uniunea Sovietică să se dezvolte 
pe calea prieteniei și colaborării. 
„Dăm o mare importanță faptului 
că Suedia duce o politică de neu
tralitate și nu participă la blocu
rile militare îndreptate împotriva 
țărilor socialiste", a subliniat el. 
Președintele Consiliului de 7 
niștri al U.R.S.S. a menționat, 
asemenea, faptul că punctele 
vedere ale guvernelor U.R.S.S. 
Suediei coincid într-o serie 
probleme principale referitoare 
menținerea și consolidarea 
Vorbind despre necesitatea respec
tării cartei O.N.U. și adoptarea 
unor măsuri corespunzătoare îm

Alexei Kosîghin, pre- 
Consiliului de Miniștri al 
a declarat că vizita lui 
în U.R.S.S. este o dova-

Mi- 
de 
de 
Și 

de 
la 

păcii.

potriva acelora care o încalcă, el 
a amintit de încălcarea flagrantă 
de către S.U.A. a Cartei O.N.U. în 
Vietnam și Republica Dominicană.

Primul ministru al Suediei a su
bliniat că relațiile de bună vecină
tate cu Uniunea Sovietică au o 
importanță vitală pentru Suedia. 
El a constatat cu satisfacție că a- 
ceste relații se dezvoltă în .prezent 
favorabil și și-a exprimat speran
ța că vizita sa va contribui la în
tărirea lor continuă. Referindu-se 
la situația internațională, Erlan
der a spus că premisa principală 
pentru o pace și securitate inter
națională trainică, este progresul 
în domeniul dezarmării. Primul 
ministru suedez și-a exprimat re
gretul că în lume există destule 
focare de conflicte. In Suedia, a 
spus el, este urmărită cu deosebi
tă neliniște evoluția evenimentelor 
din Asia de sud-est. Toate statele 
au obligația de a tinde spre men
ținerea și -consolidarea păcii.

DAMASC. Vineri au 
crările Congresului 
Baas din Siria, care se 
șura cu ușile închise.

inceput lu- 
partidului 

vor desfă-

PEKIN. La 11 iunie, președintele 
Mao Tze-dun l-a primit pe Arudjt 
Kartawinata, președintele Parla
mentului indonezian, cu care a a- 
vuț o convorbire cordială. A par
ticipat Go Mo-jo, vicepreședinte 
al Comitetului permanent al Adu
nării reprezentanților populari din 
întreaga Chină.

WASHINGTON. Autoritățile a- 
mericane au anunțat descoperirea 
unui centru subversiv de pregăti
re militară și a unei însemnate 
cantități de dinamită într-o regiu
ne situată la aproximativ 40 km 
de Washington. S-a precizat că 
ele aparțin organizației extremiste 
de dreapta „Minutemen".

CORESPON DINTE
principiul tribal și nu pe cel teritorial. 
Liderii acestor partide voiau să se folo
sească la maximum de relațiile lor 
strinse cu conducătorii triburilor. Tot
odată alegerile s-au desfășurat în condi
țiile unei 
niște.

Partidul 
la alegeri cu scopul de a îngusta la 
maximum cîmpul de acțiune al partide
lor de dreapta, în vreme ce partidul 
popular-democrat le-a boicotat. In fe
lul acesta, tortele democratice 
divizat, 
confuzie 
fluențaf

După 
ministru 
med Mahgoub, din partea partidului 
Umma. El a declarat că Sudanul trece 
printr-o perioadă politică extrem 
dificilă, (ara găsindu-se totodată 
fața unei serioase crize economice.

La rfndul său, Hassan Zarruk, vor
bind în numele fracțiunii partidului co
munist din parlament, a afirmat că po
porul sudanez optează pentru un regim 
de stabilitate în (ară și pentru o poli
tică externă independentă. Partidul co
munist, care se găsește 
spus el, va milita pentru 
cipiilor democratice.

Nicolae

însă semnificativă : după întîlni- 
rea de la Viena, problemele și ra
porturile interne ale asociației au 
apărut atit de delicate, îneît pru
dența se impune în mod imperios.

Horia LIMANintense campanii anticomu-

comunist a participat totuși

s-au 
ceea ce a produs o anumită, 
în rîndul alegătorilor și a in- 
negativ rezultatele alegerilor, 
cum s-a mai anunțat, ca prim 
a fost desemnat Mohamed A!>-

de 
în

în opoziție, a 
apărarea prin-

PLOPEANU

In căutarea 
unei punți
După cum se afirmă la secreta

riatul Asociației Europene a Libe
rului Schimb, reprezentanții per
manent din Geneva au început, în

cursul zilei de joi, studierea posi
bilităților consolidării relațiilor în 
sinul A.E.L.S. Este prima reuniune 
organizată după întilnirea minis
terială de la Viena, care, la 25 mai, 
a subliniat necesitatea de a se găsi 
căi pentru însănătoșirea vieții in
terne a asociației și pentru adop
tarea unor metode mai eficiente în 
vederea apropierii de Comunitatea 
Economică Europeană.

în ce privește modalitățile ar
monizării pozițiilor în cadrul 
A.E.L.S., această primă reuniune 
s-a limitat la angajarea unei dis
cuții asupra problemei care ame
nință coeziunea partenerilor : su
prataxa vamală britanică. Șase din 
cei șapte au căzut de acord să se 
aștepte răsppnsul reprezentantului 
britanic, răspuns care se va pro
duce probabil la începutul săptă- 
mînii viitoare.

Diferitele aspecte ale liberului 
schimb între țările membre ale 
A.E.L.S. au fost trecute în revistă, 
dar soluții definitive nu s-au pre
cizat. Scadența lor a fost fixată 
pentru sfîrșitul lunii iulie, în spe
ranța că actualele tratative 
G.A.T.T. vor oferi clarificări pe 
planuri mai largi decît acele lega
te strict de raporturile dintre 
membrii asociației.

Din informațiile obținute din 
cercurile A.E.L.S. reiese că mijloa
cele de apropiere între „cei șapte" 
și „cei șase" rămîn nebuloase. Nu 
se întrevăd încă perspective apro
piate. Pe de altă parte, nici difi
cultățile prin care trece Piața Co
mună nu inspiră prea mult opti
mism și provoacă anumite reti
cențe partenerilor A.E.L.S. Se re
marcă însă că vizita primului mi
nistru danez Otto Krag la Bonn a 
constituit un pas în sensul captării 
interesului R.F.G. pentru inițiativa 
dialogului între cele două orga
nizații.

Reuniunea reprezentanților per
manent continuă. în cercurile 
A.E.L.S. se precizează că ea nu are
caracter oficial și că „nu poate fi prezentind cele mai noi tipuri de 
concludentă". Precizarea însăși este avioane supersonice. S.U.A. prezintă

’ PARIS

La Paris s-a deschis cel de-al 26- 
lea salon internațional al aeronau
ticii și spațiului cosmic. Sint expuse 
sute de avioane și elicoptere, ra
chete și obiecte spațiale de diferite 
tipuri. „Vedetele salonului" au fost 
prezentate unui număr de peste o 
mie de ziariști francezi și străini. 
Fleșurile și obiectivele foto-reporte- 
rilor s-au concentrat asupra pavi
lionului Uniunii Sovietice. Era de 
față și Iuri Gagarin, care prezenta 
prima navă cosmică „Vostok". Prin
tre alte noutăți. Uniunea Sovietică 
prezintă un exemplar al uriașului 
cvadrireactor IL-62, de 150 lone, cu 
motoarele la spate, amenajat pentru 
180 de pasageri. Viteza acestei nave 
aeriene atinge pină la 900 km pe 
oră. în pavilioanele salonului sînt 
expuse sute de avioane și elicop
tere dintre cele mai moderne și de 
dimensiuni variate.

Ziariștilor nu le-a trecut neobser
vat faptul că in timp ce Uniunea 
Sovietică se prezintă cu realizările 
sale cele mai însemnate in domeniul 
aviației civile, S.U.A. au pus accen
tul îndeosebi pe aviația militară.

aeronautic
Salonul

aeronauticAspect de la salonul

Al. GHEORGHIU

de tipulde asemenea rachete
„Atlas" și „Titan". Industria aero
nautică franceză este larg reprezen
tată prin diferite tipuri ultramoderne 
de avioane, precum și cu machetele 
sateliților D-l și F.R.-l ce urmează 
a ii lansați anul acesta. Aci se află 
și avionul „Mirage III-V" și exce
lentul bireactor de pasageri „Cara- 
velle" care - circulă in prezent in 25 
de țări.

O altă vedetă a salonului — deo
camdată in machetă de plexiglas — 
este avionul supersonic „Concorde" 
ce se construiește in comun de 
Franța și Anglia și care, conform 
proiectului, va ii terminat in 1970. 
Acest avion va lua la bord 126 pa
sageri și va zbura cu viteza de 2 300 
km pe oră.

Pavilionul cosmic prezintă intere
sante dispozitive și aparataj pentru 
cercetările cosmice. Părăsind salonul 
nu poți să nu rămii impresionat de 
uriașele progrese făcute de la prime
le aparate zburătoare, la începutul 
acestui secol, ale lui Aurel Vlaicii 
sau Wright, sau de la cele dinții 
machete de avion, printre care și 
cel al lui Traian Vuia, pină la ulti
mele tipuii de avioane supersonice 
și rachete cosmice care materiali
zează șapte decenii de progres 
tehnic.

MOSCOVA. In Uniunea Sovieti
că ș-a aflat timp de două săptă- 
mîni, ca invitat al Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.; P. 
Spinelli, adjunct al secretarului 
general al O.N.U., directorul Ofi
ciului european al O.N.U. El a a- 
vut întrevederi cu oameni de stat 
si fruntași ai vieții publice, a vizi
tai o serie de întreprinderi, insti
tuții științifice și culturale soviet, 
tice.

HALLE. In continuarea vizitei o- 
ficiale pe care o întreprinde în 
R. D. Germană, I. B. Tito a sesit la 
11 iunie în orașul Halle. Aici a a- 
vut loc un miting la care au rgstit 
cuyîntări Walter Ulbricht și loșm 
Broz Tito.

DELHI. Guvernul indian a adop
tat o hotărîre, prin care companii
le petroliere străine, care se ocupă 
de distribuirea și comercializarea 
produselor petroliere, sini obligate 
să vîndă organizațiilor de stat ori
ce fel de produse petroliere.

PRA.GA. Agenția C.T.K. anunță 
că un grup de comercianți și spe
cialiști în agricultură din statul 
California (S.U.A.), condus de Ho
ward Stevenson, directorul secției 
de relații cu străinătatea a Came
rei de comerț din San Francisco, 
a sosit la Praga.

BELGRAD. La 11 iunie, Ivo Sa- 
raicici, adjunct al secretarului de 
stat pentru afacerile externe 
R.S.F. Iugoslavia, l-a rugat 
ambasadorul Franței la Belgrad, 
Jean Binoche, care reprezintă in
teresele guvernului R.F.G. în Iu
goslavia, să transmită quvernului 
R.F.G. cel mai energic protest al 
guvernului R.S.F. Iugoslavia în le
gătură cu atentatul săvirșit asu
pra consulului iugoslav la Miin- 
chen, Andria Klarici.

al 
Pe

ATENA. Jn regiunea orașului 
Didimotihon, din nordul Greciei, a 
(ost descoperit bustul împăratului 
Traian. Operă de artă în perfectă 
stare, unică în Grecia, bustul are 
înălțimea de 25 cm și este făcut 
din aur.

ROMA. In depozitul unei librării 
din Palermo a fost găsit un manu
scris pe pergament, conținînd cele 
14 233 de versuri ale capodoperei 
lui Dante Alighieri, „Divina Come
die".

KUWEIT. O delegație de bună
voință a R. P. Chineze, condusă 
de Nan Han-cen, președintele Con
siliului chinez pentru promovarea 
comerțului internațional, a făcut 
o vizită în Kuweit, unde a discu
tat probleme legate de dezvoltarea
relațiilor de prietenie 
rare și a schimburilor 
dintre cele două țări.

aceeași dată o întîlnire res- 
(vreo zece persoane) la nivel

n-a mai avut loc • • •

BELGIA

Impas in alcătuirea
JUAN BOSCH DEZVĂLUIE j
SENSUL UNOR

și colabo 
economice

PRESIUNI

Saigon. Una din numeroasele demonstrații antiguvernamentale care au 
precedat demisia cabinetului condus de Quat

PARIS 11. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : Propunerea S.F.I.O. de a or
ganiza la 15 iunie la Paris o „masă 
rotundă", la care să participe largi 
delegații din fiecare organizație și 
partid politic invitat să se asocieze 
la Federația democrat-socialistă (în 
total aproape 200 de persoane), a 
fost anulată joi seara, ca urmare a 
unei întrevederi care s-a desfășurat 
la inițiativa președintelui partidu
lui radical, Maurice Faure, cu Jean 
Lecanuet, președintele M.R.P., Guy 
Mollet, secretar general al S.F.I.O., 
și Gaston Defferre, candidatul so
cialist la președinția republicii. In 
locul acestei largi întilniri va avea

loc la 
trînsă 
înalt, la care vor participa condu
cătorii celor trei partide politice 
mai interesate — S.F.I.O., M.R.P. 
și partidul radical. Dacă la 
această întrevedere se va găsi un 
teren de înțelegere, atunci se va 
fixa data mesei rotunde, preconi
zată inițial pentru 15 iunie.

Reuniunea restrînsă va avea 
drept scop să se dea explicații 
M.R.P., care și-a manifestat ostili
tatea față 
Federației 
doptată la 
S.F.I.O.

de Carta constitutivă a 
democrat-socialist?, a- 
al 55-lea congres al

guvernului ALE S.U.A.
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

Criza politică din Belgia a intrat 
în cea de-a treia săptămînă. 
Auguste de Schriyver, însărcinatul 
special al regelui Baudouin cu tra
tativele în vederea formării nou
lui guvern, a avut vineri consul
tări cu liderii celor trei principale 
partide politice belgiene (creștin- 
social, socialist și liberal), dar nici 
un acord nu a putut interveni. 
Partidul liberal a refuzat să par
ticipe la o coaliție cu celelalte 
două partide.

(Agerpres).YORK 11
interviu acordat ziarului 

i“ din Chicago fostul

NEW 
Intr-un 
„Daily News 
președinte dominican, Juan Bosch, 
spune că, la începutul declanșării 
evenimentelor din Republica Do
minicană, Statele Unite au făcut 
presiuni asupra lui să declare că 
insurgenții „erau controlați de co
muniști" și că de aceea interven
ția infanteriei marine americane 
era necesară. Bosch a precizat că 
cererea i-a fost prezentată de John 
Bartlow Martin, fost ambasador la 
Santo Domingo și reprezentant spe
cial al președintelui Johnson.
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LONDRA. Un grup„ , de 88 de
pasageri, care au parcurs țoi dru
mul Londra—Paris cu avionul, au 
aflat după ce au coborît pe aero
port că aterizarea s-a făcut cu a- 
jut.orul pilotului automat, 
primului avion 
pilot a decurs 
nilor.

Zborul 
care a aterizat fără 
conform previziu-

PRAGA. Cu
R. S. Cehoslovacă a lui Anthonv 
Crosland, ministrul educației și 
științei al Marii Britanii, la 10 iu
nie a avut loc la Praga o conferin
ță de presă în cadrul căreia aces
ta a declarat că „colaborarea din
tre R. S. Cehoslovacă și Marea 
Britanie se dezvoltă satisfăcător",

prilejul vizitei în
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