
Trei dintre muncitorii uzinei 
„Steaua roșie" din Capitală 
care se evidențiază prin cali
tatea lucrărilor executate: 
moniorii Grigore Clrjan, Ion 

Radu și Dumitru Nlcolae

Foto : M. Andreesca

Pe marginea proiectelor de Directive 
ale Congresului al IV-lea al partidului
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SE CERE PRIMENIREA 
PREDĂRII FIZICII MODERNE
In InvătămIntul superior

J

de acad. EUGEN BÂDÂRÂU

în munca mea de cîteva decenii 
la catedră am văzut pe băncile 
facultății multe generații de stu- 
denți. Mă întîmpină mereu ace
leași priviri tinere, curioase, pri
viri ce arată un mare interes și 
o reală pasiune. O datorie a pro
fesorului este să cerceteze cu a- 
tenție rîndurile studenților din 
fața sa, să descopere pe cei în su
fletul cărora arde flacăra dra
gostei pentru știință, pentru a-i 
încuraja și a le deschide drumul 
spre cercetare, spre creație. Tre
buie să facem totul pentru a 
menține vii primele pîlpîiri ale 
acestei flăcări, pentru ca nici un 
talent să nu se piardă în ano
nimat.

Să aruncăm o privire în jur : 
ritmul rapid de dezvoltare a so
cietății noastre, amplificarea per
manentă a proporțiilor construc
ției socialiste, atît de puternic re
liefate în proiectele de Directive 
ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R., sînt indisolubil legate de 
cele mai noi cuceriri ale științei. 
Larga desfășurare a cercetării 
științifice constituie un imperativ 
al vremurilor noastre. Ea pretin
de oameni hotărtîți să i se consa
cre în întregime și cu toată pa
siunea. Cel care nu e stă- 
pînit de această pasiune nu 
poate deveni niciodată un om 
de știință, rămîne un simplu în
registrator al fenomenelor obser
vate.

Firește însă că pasiunea sin-

VREMEA RECOLTĂRII
Cum v-ati GRÎNELOR 
pregătit? SE APROPIE

Avînd în centrul atenției întreținerea culturilor, muncitorii din gospodăriile de stat, mecanizatorii din S.M.T. și membrii 
cooperativelor agricole de producție pregătesc in același timp marea campanie a recoltării. Sînt clipele de liniște în care se pune 
la punct asaltul.

Culturile de grîu, secară, orz, ovăz se dezvoltă bine. Nu peste multă vreme va suna gongul pe ogoare. Pentru recoltarea Ia 
timp șl tără pierderi este necesar ca totul (tractoare, combine, prese de balotat, autocamioane, atelaje, magazii, saci etc.) să iie 
pregătit pînă in cel mai mic amănunt. Spre a examina stadiul acestor pregătiri, redacția ziarului nostru a organizat un raid- 
anchetă in regiunile București, Dobrogea și Iași. Iată constatările tăcute :

Unii muncesc, 
alții se plimbă

în regiunea Iași, pregătirile pen
tru recoltare sînt în toi: se repa
ră tractoarele și mașinile agricole 
în S.M.T. și G.A.S., țăranii coope
ratori pregătesc saci și prelate, re
pară carele și autocamioanele, se 
pun la punct magaziile etc. în uni
tățile din cadrul trusturilor Gostat 
Iași și Bîrlad, repararea tractoare
lor și utilajelor se apropie de sfîr- 
șit. Și în S.M.T. pregătirile sînt a- 
vansate. Desigur, în linii generale, 
căci...

La S.M.T. Vaslui s-au repa
rat numai 12 tractoare din 35, 10 
combine din 81 și 2 batoze din 35.

— De ce ? l-am întrebat pe tov. 
inginer C. Cîlțea.

— Tractoriștii nu s-au reacomo- 
dat încă cu munca în atelier (?!)

Ne oprim și la S.M.T. Codăești. 
în stațiune se repară tractoarele. 
Combinele, batozele și celelalte 
mașini sînt revizuite la brigăzi.

Dar la brigada nr. 10, de la coo
perativa agricolă Văleni, două com
bine și o batoză erau răspîndite 
peste tot sub formă de piese, însă 
tractoriștii nu erau nicăieri. în cele 
din urmă și-au făcut apariția 3. Ei 
ne-au spus : „Azi am fost toți la o 
ședință în stațiune, dar s-a amînat 
pentru miercuri. Ceilalți s-au dfts 
acasă". Comentariile sînt de prisos.

La brigada din Dobrovăț, trei 
combine și 4 batoze se găseau în 
faza de demontare, iar tractoriștii, 
la... plimbare.

0 campanie agricolă 
nu se pregătește 
din birou

S.M.T. Codăești, Vaslui și altele 
întîrzie reparațiile datorită lipsei 
pieselor de schimb. Uneori meca
nizatorii sînt obligați să ia piese și 
materiale de care nu au nevoie.

S.M.T. Codăești a „trebuit" să ia 10 
bucăți axe seria 2516112, care nu 
se potrivesc pentru nici un tip de 
tractor din stațiune. Și o serie de 
piese de schimb pentru tractoarele 
KD, deși încă de anul trecut a- 
cestea au fost scoase din uz. S-a 
creat un stoc suprano'rmativ de 
piese și materiale în valoare de 
peste 110 000 lei. în același timp 
stațiunea duce lipsă de rulmenți 
pentru elevator și melcul princi
pal, șine de batere la toba combi
nelor, nituri de aluminiu pentru 
pînze, pistoane etc. Și aceasta poar
tă denumirea în limbajul serviciu
lui regional S.M.T. de „planifi
care".

Campaniile agricole nu pot fi 
pregătite din birou. Serviciul re
gional S.M.T. trebuie să iâ măsuri 
pline de răspundere pentru redis
tribuirea pieselor în unitățile în 
care acestea sînt necesare, să se 
intereseze mai îndeaproape de 
procurarea celor deficitare.

întâi treaba 
și apoi ședința

Tov. ION AVRAM, președintele 
Consiliului agricol al raionului 
Fetești, ne informează :

— Pregătirile sînt pe terminate. 
Sînt puse la punct și trimise la bri
găzi toate cele 785 de combine 
existente în S.M.T, și G.A.S. S-au 
întocmit grafice de lucru care să 
asigure recoltarea celor 34 000 ha 
de grîu și secară în circa 12 zile 
lucrătoare. In ultimul timp plan
tele s-au dezvoltat mai mult 
decît se prevăzuse inițial. Din a- 
ceastă cauză, cu combinele se va 
putea realiza o viteză mai mică de 
lucru decît s-a stabilit în grafic. 
Pentru a nu se prelungi perioada 
de recoltat ar fi bine dacă s-ar 
aduce combine din alte locuri unde 
recoltatul începe mai tîrziu.

Președintele consiliului agricol a 
precizat că au fost procurați sacii, 
s-au confecționat peste 500 de co
lectoare pentru pleavă, a început 
instruirea oamenilor care vor lu
cra la recoltat.

La S.M.T. Jegălia, inginerul me
canic șef ANDREESCU VLADI
MIR, tocmai se pregătea să plece 
Ia un instructaj de 3 zile la Călu- 
găreni. Cu cîteva zile mal înainte 
fusese la un alt instructaj, unde 
timp de 5 zile s-au discutat proble
me privind calitatea lucrărilor de

întreținere a culturilor și efectua
rea reparațiilor în flux continuu.

— Instructajele trebuiau făcute 
din timp, remarcă pe bună drep
tate tov. Andreescu ; acum trebuie 
să ne ocupăm efectiv de organiza
rea muncii pentru recoltat.

Iată într-adevăr o problemă care 
merită atenție din partea consiliilor 
agricole. Cine nu știe că nu în șe
dințe se revizuiesc și se repară u- 
tilajele agricole ?

Tn secția cazangerie a uzinelor 
„23 August" din Capitală

gură <nu dă roade. Ea trebuie 
conjugată cu o pregătire temei
nică în instituțiile de învățămînt 
superior. în faza actuală, s-a sub
liniat în cuvîntul tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu la întîlnirea cu 
oamenii de știință, un obiectiv de 
seamă este pregătirea tinerelor 
cadre de cercetători, perfecționa
rea și specializarea lor la nivelul 
cerințelor actuale ale științei. De 
aici decurge în mod firesc nece
sitatea perfecționării continue a 
programelor de învățămînt în fa
cultăți. Această necesitate se im
pune și în predarea fizicii. Con
sider că este deosebit de impor
tant să li se asigure studenților 
cultura generală cea mai înaltă 
în domeniul fizicii moderne, o cu
noaștere globală și aprofundată 
a realizărilor din ultima vre
me. în schimb, cred că poate fi 
redusă predarea fizicii clasice, 
prezentată prin cursul de fizică 
generală, aruncîndu-se peste 
bord, fără pagubă, multe lucruri 
care se mențin doar din rutină, 
din inerție. Nimeni nu pretinde 
să se renunțe la principiile lui 
Arhimede sau Newton, predarea 
lor nu trebuie făcută însă arhaic, 
după forme și metode moștenite 
de demult, ci în lumina unor a- 
plicații moderne. în electrostati
că, de asemenea, se mai studiază 
mașini vechi, de mult depășite, 
deși astăzi efecte mai puternice 
și mai mult interes prezintă ge
neratorii de înaltă tensiune. în 
optică se predă studenților a- 
ceeași optică geometrică privind 
refracția și reflecția luminii, fără 
a se acorda suficientă atenție 
pompajului optic, fenomen care 
stă la baza realizării moderne a 
laserelor ș.a.m.d. Cu cit mai de
vreme se va proceda la opera
țiile de primenire a cursurilor, 
cu atît mai bine ! Este de dorit 
și necesar ca studentul să afle 
noutățile operativ, de la catedră. 
La ora actuală putem pretinde ca 
absolventul unei facultăți de fi
zică să fie înarmat cu temeinice 
cunoștințe de fizica corpului solid, 
spectroscopie modernă, semicon
ductor!, electronică etc. Ar fi poa
te cazul să li se ofere studen
ților și discipline noi de studiu, 
în pas cu vremea.

Fizica modernă deschide cer
cetătorului pasionat multe do
menii noi, dar fără o se
rioasă pregătire teoretică fie
care din aceste domenii repre
zintă o cetate inexpugnabilă. To
tuși, spre surprinderea noastră, 
la unele conferințe privind pla
nurile învățămîntului superior, 
s-au manifestat din partea unor 
participanți tendințe de natură 
să diminueze rolul teoriei, să re
ducă predarea fizicii mai mult 
la lucrări experimentale. Desi
gur, cercetătorul se formează și 
în procesul muncii la aparate, 
dar ignorarea teoriei îi va îngus
ta inevitabil orizontul. Și nu 
numai lui, ci și viitorului absol
vent care va alege, poate, carie
ra de profesor în învățământul 
mediu.

(Continuare în pag. a III-a) (Continuare în pag. a Il-a)

în ziarul de azi
■ Decada teatrelor dramatice: „Oameni și șoareci"

(pag. a Il-a) 

| Foileioni Stiloul pozitiv adormise 
(pag. a Il-a)

■ SPORT
(pag. a IlI-a)

E ROCA PR EA DURA?
— De ce nu ați îndeplinit planul 

pe primele cinci luni, de ce ați 
rămas în urmă cu 10 000 m de 
foraj ?

Am adresat această întrebare 
conducerii întreprinderii de foraj 
Bascov. Iată ce ne-a răspuns tov. 
ing. Șt. Iliescu, directorul între
prinderii :

— Țin să precizez că roca prea 
dură, complicațiile structurale stin- 
jenesc activitatea petroliștilor. Ră- 
mînerile în urmă se datoresc însă 
în mare măsură timpului nefavo
rabil. A plouat mult, drumurile au 
devenit impracticabile. Tractoarele 
I.T.A.B.T. Bascov s-au defectat și, 
ca urmare, a fost îngreunată de
plasarea instalațiilor. în asemenea 
condiții, socotim că am făcut tot 
ce ne-a stat în putință. Menționez 
însă că în aprilie ne-am îndeplinit 
planul.

— Cum se explică aceasta, de 
vreme ce luha aprilie nu s-a deo
sebit prea mult de martie în pri
vința condițiilor climaterice ?

— Am mai întîmpinat și alte 
greutăți. Uneori aprovizionarea cu 
materiale nu se face operativ. 
I.T.A.B.T. Bascov prelucrează cu 
întîrziere prăjinile de foraj, nu re
pară în termen automacaralele. 
Nu de puține ori instalațiile de fo
raj au stat din lipsa unor garni
turi de cauciuc care nu se găsesc 
la baza de aprovizionare Leordeni.

— Nu considerați însă că există 
și cauze care țin de munca pro
prie ?

— în activitatea unor formații 
de lucru au existat neajunsuri, dar 
ele au fost înlăturate și munca nu 
a avut prea mult de suferit. Tim
pul neprielnic rămîne totuși cauza 
principală...

Am mai stat de vorbă cu son
dori din întrepriridere și cu o serie 
de foruri locale. Iată și alte pă
reri : „Startul" pe 1965 a fost luat 
cu întîrziere. Conducerea întreprin
derii nu s-a ocupat din vreme și cu 
toată răspunderea de pregătirea 
condițiilor de lucru pentru acest 
an. După cum afirmă sondorii, luna 
decembrie a oferit condiții dintre 
cele mai bune pentru pregătirea 
sondelor prevăzute să intre în fo
raj în trimestrul I. Nu s-au folosit 
aceste condiții, așteptîndu-se sosi
rea lunilor de iarnă „cu îngheț". A 
lipsit și preocuparea pentru apli
carea măsurilor înscrise în planul 
M.T.O.: mecanizarea lucrărilor, a- 
menajarea drumurilor spre locurile 
de amplasare a noilor sonde. Invo
carea „timpului nefavorabil" nu 
are nici un fel de temei atunci 
cînd e vorba de sondele aflate în 
foraj. Tocmai la aceste sonde s-au 
înregistrat stagnări, timpi nepro
ductivi mari, datorită slabei orga
nizări a muncii.

In legătură cu neajunsurile care 
stăruie la întreprinderea de foraj 
Bascov, am solicitat și părerea tov. 
ing. Alexandru Savu, inspector la 
sucursala regională Argeș a Băncii 
de Investiții:

— Din analizele noastre rezultă că 
în trimestrul I, timpii neproductivi 
datorită condițiilor atmosferice re
prezintă doar 2,8 la sută, în compa
rație cu cei cauzați de opririle or
ganizatorice, care se ridică la 10,2 
la sută. Specialiștii întreprinderii 
nu se ocupă sistematic de corelarea 
judicioasă a lucrărilor de montaj 
cu cele de foraj, fapt care a pro
vocat un mare decalaj între aceste 
lucrări și întîrzierea dării în pro
ducție a sondelor. La 16 sonde,

timpul pierdut între fazele de mon
taj și foraj reprezintă 94 de zile, 
ceea ce echivalează cu nerealizarea 
a 3 265 metri. Și, picătură cu pică
tură se face marea. Adunînd orele 
neproductive (8 386), ele reprezintă 
21 la sută din fondul de timp de 
lucru planificat. Mai trebuie adău
gat un fapt. Este inexplicabil de ce 
a slăbit preocuparea pentru extin
derea forajului cu turbina, deși în
treprinderea este dotată cu un mare 
număr de utilaje necesare pentru 
aplicarea pe scară largă a acestei 
metode de înaltă productivitate.

In secțiile de foraj ale întreprin
derii lucrează brigăzi și echipe care, 
chiar pe timp nefavorabil, au obți
nut în trimestrul 1 rezultate bune 
în muncă. Brigada lui Emanoil Ar- 
senescu a săpat în patru luni din 
acest an aproape 10 000 metri, adi
că mai bine de jumătate din cifra 
atinsă pe întreg anul trecut de cea 
mai bună brigadă din întreprin
dere. Această brigadă, ca și cea a 
lui Gheorghe Prunache, echipele de 
montaj și turliști conduse de Con
stantin Ghinescu și Gheorghe Ior- 
dache au dobîndit o bogată expe
riență în organizarea muncii, în 
creșterea și calificarea oamenilor.

— Cum e transmisă și altora ex
periența înaintată a fruntașilor ? 
— îl întrebăm pe tov. C. Arsenoiu, 
președintele comitetului sindicatu
lui.

— Prin ședințele de analiză tri
mestriale, unele articole la gazetele 
de perete...

Cam puțin dacă ținem seama de 
specificul muncii petroliștilor. De 
aceeași părere sînt și sondorii cu 
care am stat de vorbă. Unii ar dori 
să afle amănunte asupra metodelor 
de lucru ale brigadierului Arsenes-

cu și ale altor fruntași. Dar cum ? 
O ședință de analiză ținută la un 
anumit interval, unde se prezintă o 
dare de seamă și sînt enumerate 
numele evidențiaților și realizările 
lor doar în cifre, nu rezolvă pro
blema. Organizațiile de partid și 
sindicale din întreprindere negli
jează o obligație principală : aceea 
de a se ocupa de extinderea expe
rienței fruntașilor în producție, 
folosind forme variate, interesante 
pentru ca ea să fie cunoscută și în
sușită de cit mai mulți muncitori. 
Aceasta ar permite ca și alte bri
găzi și echipe să folosească mai 
bine tehnica, timpul de lucru, să 
realizeze viteze mari de săpare a 
sondelor.

★
Din cele relatate de directorul în

treprinderii reiese că anumite greu
tăți în realizarea planului au fost 
provocate de lipsa unor piese de 
schimb și materiale.

-» Piesele solicitate nu le putem 
livra uneori — spune tov. Ion Ben- 
cea, director comercial al bazei de 
aprovizionare Leordeni — pentru 
că întreprinderea producătoare, 
uzina „1 Mai" din Ploiești, le con
sideră „mărunțișuri" și le introduce 
greu în fabricație. Dar aș vrea să 
remarc că nici conducerea între
prinderii de foraj nu planifică din 
vreme materialele de care are ne
voie.

Cu alte cuvinte, este vorba și de 
un slab spirit gospodăresc, de lip
să de prevedere din partea condu
cerii întreprinderii de foraj Bascov.

Gheorghe CIRSTEA 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)
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Treptele Hunedoarei. Pe șan
tierul laminorului de 800 mm.

I N ST A N T AN E E

Zone 
superioare 
ale muncii

Stau de o oră, poate, de 
două, într-o încăpere lungu
iață, de o curățenie impeca
bilă, respirînd tihna unei săli 
de lectură. Dar e o sală de 
comandă.: un imens creier în 
plină activitate care dirijează 
la Combinatul chimic Bor- 
zești procese ale genezei po- 
liclorurii de vinii. De o oră, 
de două, urmăresc minuțios 
gesturile operatorului princi
pal — și nu găsesc în ele ni
mic epic, spectaculos, memo
rabil. Se ridică de pe scaun, 
trece prin fața tabloului de 
comandă, fixîndu-l cu intere
sul pentru detaliu al vizitato
rului unei pinacoteci, apasă 
cînd și cînd vreun buton, apoi 
se reașează pentru a înscrie 
niște cifre, parametrii, intr-un 
imprimat desfășurat pe masă. 
Se ridică... privește... se rea
șează.

Spectaculos e tabloul de 
comandă: el ocupă un perete 
întreg. Perete viu, care expri
mă dinamismul tehnologic 
din masiva instalație. Pe ta
bloul încărcat cu aparate 
parcă s-ar transmite simul
tan, din nenumărate puncte 
ale instalației, cele mai varia
te „mire" de control, pe sute 
de ecrane de televiziune. Iar 
deasupra ard o puzderie de 
lămpi galbene, verzi și roșii, 
semnalizind poziția parame
trilor. Ecranele și lămpile sînt 
ochii pururi treji ai instala
ției (se zice că ochii sînt fe
restrele sufletului; în acest 
caz — ale sufletului electro
nic).

Om și aparate: ochi în ochi. 
Definiția unei profesiuni in
trate în viața industrială a 
țării pe sub arcul de triumf 
al automatizării, în pasul a- 
lert al chimiei moderne. Nu
mai unul dintre combinatele 
de pe Trotuș, cel chimic din 
Borzești, e vegheat de ochii a 
vreo 40 000 de aparate de mă
sură și control.

In atîtea locuri am văzut 
ochi asemănători, fixați cu in
teligență și încăpăținare a- 
supra lumii nevăzute din 
enigmaticele coloane în care 
se petrec prefaceri șl plă
mădiri subtile, valorificări 
îndrăznețe, atinse de „mina 
omului" doar în sensul simbo
lic al acestor cuvinte. La 
Brazi unde țițeiul uită de 
sine, la Săvinești unde poli
merii se torc în fir subțire, 
la Craiova unde gazele devin 
sarea ogoarelor, la Brăila 
unde stuful ajunge viitoare 
filă de carte, la Suceava și 
Turnu Măgurele, la Oradea 
și la Slatina, pretutindeni în 
familia nou apărută și me
reu îmbogățită a marilor com
binate, oriunde străvechile 
bogății de lingă Carpați intră 
în circuitul vieții prin poarta 
chimiei, se repetă, zi și noap
te, de milioane de ori, gestu
rile anonime, nespectaculoase 
ale operatorilor stînd ochi în 
ochi cu aparatele.

Se poate vorbi de o măies
trie a operatorului chimist ? 
Unii sînt de părere că atenția 
și operativitatea sînt obligații 
elementare și nu intră în sfe
ra pretențioasă a „măiestriei". 
Operativitatea, făcea cineva 
constatarea, e atributul firesc 
al operatorului. Alții însă răs
pund : există măiestrie — ea 
apare în această zonă superi
oară a muncii, acolo unde o- 
peratorul nu acționează ca un 
simplu cititor al tabloului, ci 
interpretează datele, stabileș
te legături complexe, știind 
în cazul unei dereglări să 
desfacă precis și repede nodul 
problemei legat adesea cu „n“ 
necunoscute. Se poate face o 
comparație împrumutată din 
fotbal. Marele jucător își do
vedește tehnica nu numai a- 
vînd balonul la picior ; el ac
ționează continuu, știe să se 
plaseze fericit, aleargă, are 
intuiția partidei chiar cînd nu 
joacă mingea. Aceeași conti
nuă atenție, prezență pe fază 
și gîndire corelată dau măsu
ra măiestriei omului stînd 
ochi în ochi cu aparatele.

Victor VÎNTU
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IN „OAMENI $1 ȘOARECI''

O LUME FĂRĂ RĂDĂCINI
Șl FĂRĂ ORIZONTURI

tn romanul său „Oameni și șoa
reci' John Steinbeck tratează una 
din temele frecvente ale marii li
teraturi contemporane de peste 
ocean : tema dureroasei condiții 
umane a muncitorilor zilieri, sezo
nieri, de pe întinsurile fermelor ca- 
liforniene. Mutilați sufletește, ade
sea și trupește, ei se cheltuiesc în 
așteptări apatice, în mărunte și ar
tificiale satisfacții brutale, menite 
să le compenseze nădufurile, mi
zeria, să le înșele și să sugrume 
în ei dorul de un orizont luminos, 
de un liman senin. Sub teroarea 
continuă a zilei de mîine, oame
nii acestei lumi se simt în străfun
durile lor prădați și de zestrea 
nobilă și întăritoare a omeniei. 
Relațiile între ei se construiesc pe 
teamă, pe invidie, pe suspectare 
reciprocă — deși fiecare este în 
adîncul inimii dornic să se regă
sească unul în celălalt, să se măr
turisească unul altuia, să afle unul 
de la celălalt mîngîierea înțelege
rii, căldura unei mîini prietene. 
Munca fără perspective, groaza de 
a pierde locul de muncă i-au a- 
brutizat, au crescut în ei conștiința 
unei false necesități de a trăi în
singurați în ei înșiși, de a ridica 
un mincinos zid protector între 
universul lor intim și realitățile de 
afară, din jur. Lumea aceasta fără 
rădăcini, cu orizonturile interzise, 
cu aripile frînte și cu aspirațiile 
retezate stă sub atenta observație 
analitică a lui Steinbeck. Marea 
galerie de tipuri și de pasiuni, de 
dezlănțuiri oarbe și de răzvrătiri 
sterile, de visuri amăgitoare și de 
renunțări, este reluată de prozator 
(cu rezultate tulburătoare) pentru 
scenă.

Desigur, nu în primul rînd pa
siunea stranie și bolnăvicioasă a 
blind rătăcitului său erou, de a 
ține în mină și de a mîngîia cati
feaua cenușie a rozătoarelor, ex
plică titlul romanului și dramei. 
Oamenii printre șoareci constituie 
o metaforă grea de semnificații. 
Ea trimite la conștiințele sfîșiate de 
oarba căutare a unei ieșiri din 
vasta cușcă în care se simt prinși 
și în care se agită, dar, pînă la 
urmă, renunță să iasă, muncitorii 
de pe latifundiile Californiei ani
lor '30...

Viziunea lui Steinbeck se păs
trează însă, din păcate, în limite 
închise. Răscolitoare în esența ei, 
țesută vădit din indignare și iscînd 
revoltă, imaginea pe care el ne-o 
oferă despre lumea truditorilor a- 
gricoll din țara sa rămîne pînă la 
capăt sumbră, lipsită de geana 
unei înseninări. Pe planul înțelege
rii raporturilor sociale, realitățile 
înfățișate de Steinbeck ne apar co- 
vîrșite de o fatalitate implacabilă, 
fără perspectiva unei schimbări 
posibile. De aci soluția propusă de 
autor : iluzorie (întoarcerea la o 
viață patriarhală) și aprig indivi
dualistă (pasiva închistare în sine

șl resemnarea la condiția dată). 
Glontele cu care George se simte 
obligat să curme viața prietenului 
său Lennie curmă nu numai băta
ia unei inimi inocente, stăpînită de 
credința unei lumi curate și fru
moase ; el curmă și avîntul unei 
conștiințe ce se lăsase, pentru o 
clipă, pradă amăgirii că în mijlo
cul junglei exploatatoare îți este 
îngăduit să pășești măcar cu visul 
spre bine, spre frumos, spre uman.

Este meritul spectacolului „Oa
meni și șoareci" pus în scenă de 
Al. Finți la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale", de a fi luminat această 
întunecată metaforă a oamenilor 
de două ori înțărcuiți — pe plan 
social și pe planul conștiinței — 
așa cum ni-i prezintă realitățile și 
drama lui Steinbeck. Fiecare per
sonaj trăiește un vis al descătușă-

„Decada

teatrelor 

dramatice"

rii, răsucit în sine însuși, temător 
de o hotărîre deschis declarată, 
mărturisită. Simțul comuniunii, che
marea gestului solidar le sînt ne
cunoscute și cu atît mai puțin cu
noscută le este putința împlinirii 
prin solidaritate a unui vis în fond 
comun. Mihai Tofan a realizat, pe 
planul scenografiei, o ambianță 
mai puțin apăsătoare decît o pre
tinde nemijlocit drama, ambianță 
străbătută de fior poetic, sugerînd 
mai mult dorul de orizonturi.

La capitolul interpretărilor, Flo
rin Piersic ni s-a revelat în rolul 
lui Lennie (ca expresie a purității 
șt candoare! osîndită să se înso
țească cu forța fizică oarbă și să 
se păstreze destrămată și nevolni
că, pînă la prăbușire, în ținuturile 
rătăcirii), cu un zăcămînt de dis
ponibilități compoziționale nebă
nuite. Florin Piersic s-a înălțat de 
pe treapta știută din multe alte ro
luri, pe treapta (care obligă) a stră
daniei de a crea : de a crea cu 
privirea, cu zîmbetul, cu graiul, cu 
plastica trupească, cu gestul, cu 
toate la un loc, cu fiecare în par
te ; și de a convinge și emoționa, 
de a se păstra în amintirea specta
torului nu ca actor în rol, ci ca per
sonaj. Alături de dînsul, contras- 
tînd prin rațiune și calcul amar, 
s-a așezat cu pondere și l-a Înso
țit cu economie de mijloace expre
sive Matei Alexandru (în George, 
protectorul și prietenul rătăcitului

Lennie). Bătrînul Candy, tresărind 
din resemnare la chemarea visului 
deșert de a se putea regăsi în 
ceasul din urmă, a fost desenat în 
linii mișcătoare de Constantin 
Rauțchi. Figura realistă, asprită și 
ponderată a căruțașului Slim, care 
a înțeles resorturile dramei ce a- 
gită universul tragic al zilierilor, a 
găsit în interpretarea lui Emanoil 
Petruț o expresie calmă și robustă, 
în măsură să deschidă perspective 
umane întăritoare acestui univers. 
Fața înțeleaptă a lui Croks, omul 
de culoare, învățat să renunțe dar 
încă în stare să creadă, dincolo de 
propria lui înțelepciune și expe
riență, în posibilitatea unei vieți 
de om, a fost compusă cu bună 
tehnică de Chirii Economu. Alte 
chipuri episodice (Carlson, White. 
Administratorul) au fost realizate 
pe o diversă gamă de comporta
mente de către Ion Henter, C. Stă- 
nescu, N. Gr. Bălănescu. In sfîrșit, 
cuplul Curley și soția lui, aparent 
detașat de lumea de trudă a mun
citorilor, legat însă și el de drama 
singurătății și a visului de a se 
realiza omenește, a fost interpretat 
de Victor Moldovan și Valeria Ga- 
gealov. Le-am reproșa o supralici
tare a mișcării și trepidației, a 
ostentației și neglijarea zonelor 
expresive ale vieții lăuntrice.

Nu putem totuși trece cu vederea 
faptul că spectacolul nu este pe 
de-a-ntregul eliberat de deprinde
rea unui joc trenant, unui ritm mo
latic. Succesele înnoitoare ale miș
cării noastre teatrale ne îndreptă
țesc să cerem un efort mai mare 
pe linia înviorării și împrospătării 
stilului interpretativ.

Florin TORNEA Intre vecine Foto : R. Costln

Se cere primenirea 

predării fizicii modeme 

in invățămintul superior 
(Urmare din pag. I-a)

UN RAPSOD
AL OAMENILOR
MARAMUREȘULUI
Expoziția Paul Erdos

Dacă Paul ErdSs vă
dește în cele mai izbutite 
lucrări ale sale o Înclina
ție spre monumental, a- 
ceasta se datorește unei 
necesități de a expri
ma subiectele 
și le alege, 
puri și 
reclamă desfășurări 
ple, tratare în volume pu
ternic construite. Nu nu-

care 
chi- 

priveliști care 
am-

pe 
Sînt

mai dimensiunile desene
lor ci, mai ales, modul de 
construcție, arhitectura 
compozițională dau sen
zația statuarului. Așa se 
întîmplă că, privite chiar 
și într-o reproducere mult 
micșorată, lucrările lui 
Erdos comunică aceeași 
impresie de amploare. 
Artistul știe să moduleze 
linia, să ritmeze suprafe-

ȘTIRI
In cadrul acordului de 

colaborare culturală și 
jtiinfifleM dintre R. P. Ro
mâni și R. 0. Germană, 
duminică a plecat în R. D. 
Germană corul ,,Madri
gal" din București, con
dus de Marin Constantin, 
artist emerit, pentru a 
participa la festivitățile

CULTURALE
„Haendel" de la Halle, 
după care va întreprinde 
un turneu în R. D. Ger
mană.

★

în cadrul Decadei tea
trelor dramatice, dumini
că seară pe scenele bucu- 
reștene au fost prezentate 
piesele „Oameni și șoa

reci” de John Steinbeck, 
(Teatrul National „I. L. 
Caragiale"), „Privește 
înapoi cu mînie" de John 
Osborne (Teatrul maghiar 
de stat din Satu Mare), 
„Citadela sfărîmată" de 
Horia Lovinescu (Teatrul 
de stat „Valea Jiului" din 
Petroșani). ,

(Agerpres)
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Luna iunie și arheologii
1 <>

Institutul de arheologie al Acade
miei R.P. Române deschide in cola
borare cu muzeele regionale și raio
nale șantiere arheologice în nu
meroase localități. In regiunile Ba
nat, Brașov și Maramureș se între
prind studii cu privire la viata omu
lui paleolitic, iar în regiunile Bucu
rești. Argeș, Bacău, Iași, Cluj, Galați, 
Oltenia și Mureș-Autonomă Maghia
ră, pentru cunoașterea culturii 
materiale din diferite faze ale epocii 
neolitice. Vor fi studiate și vestigii 
din epoca bronzului și fierului.

O deosebită importantă se acordă 
săpăturilor in scopul cunoașterii 
culturii gelo-dace, care se vor efec
tua pe șantiere din regiunile Hune
doara, Banat. Brașov, Galafi, Mara
mureș, Oltenia, cit șl celor din re
giunile Dobrogea. Argeș, Brașov, 
Galafi, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia ele. în vederea studierii 
perioadei romane. Vor li cercetate 
și vestigii din epoca emigrațiilor șt 
perioada de Început a feudalismului, 
descoperite tn numeroase așezări.

z
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F O I LET ON

de NICUTA TÂNASE
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Portret de bărbat

țele alb» oare înconjoară 
desenul, reliefîndu-1.

Oamenii, mai ales din 
desenele ceva mai vechi 
— minerii, tăietorii de 
lemne, ciobanii din Mara
mureș și Oaș — sînt ast
fel portretizați îneît pito
rescul, anecdota exte
rioară sînt respinse, în
treaga atenție concentrîn- 
du-se asupra reprezentă
rii vieții lor lăuntrice. U- 
neori linia se arcuiește, 
viguroasă, în contururi 
simple, ca In acel portret 
de miner, a cărui privire 
concentrează o mare e- 
nergie interioară. Altăda
tă, simbolul, sugerat di
rect, ca în „Portretul în 
stîncă", se construiește în 
volume mai îndelung tra
tate. Simbolul, în 
ția lui Erdos, e o tran
scriere 
imagini 
mului e 
primea colțuroasă a stîn- 
cii sau de trunchiul no
duros al unui gorun, în
tocmai ca 
obișnuite 
Lesne de 
cest mod 
chide în el, după părerea 
mea, o primejdie mai e- 
videntă în desenele din 
ultima vreme ale artistu
lui. Intervine o anume 
tendință manieristă de 
literaturizare a imaginii 
plastice. Ceea ce, la 
prima vedere, pare o 
expresie lapidară, este 
de fapt o interpretare na
rativă, în care sensurile 
se diluează întrucîtva, a- 
tingînd uneori sentimen
talismul. Trupul unei fete 
se aseamănă, într-o tra
tare ostentativă, cu un
duirea lirică a violonce
lului. Visarea alteia era 
evocată de zborul
lat al unui fluture, carac
terul, sentimentul 
nindu-se astfel pe 
mente exterioare, pe co
mentarii cam 
care nu-1 mai 
totdeauna pe 
din portretele 
și de țărani oșeni de a- 
cum cîțiva ani.

concep-

a unei 
tăria o-

grafică
poetice ; 
subliniată de as-

în metaforele 
ale poeziei, 
descifrat, a- 

metaforic în-

catife-

sprijl- 
ele-

dulcege în 
regăsim în- 
Erdds cel 
de mineri

Mărturisesc că aici, în 
mediile acestea sufletești 
de o asprime bărbăteas
că, artistul mi se pare mai 
aproape de propriile sale 
posibilități creatoare. Gra
ficianul a evocat fru
musețea aceasta calmă în 
linii simple, desenate 
tranșant, astfel Inert con
tururile se încarcă de o 
poezie autentică. Atmos
fera era uneori reali
zată cu game largi de 
griuri, 
„Vară 
silueta 
dădea 
lui. Desene cum ar fi ace
lea intitulate 
straiță" sau 
amintesc de 
rică investită 
în desenele 
„Vieții noi în 
afirmă aici din nou o înțe
legere robustă a vieții, în 
care chipurile oamenilor 
sînt tratate cu o evidentă 
preocupare pentru expre
sia simbolică. De cîte ori 
tipologia apare mai puțin 
nuanțată sau amănuntelor 
exterioare li se acordă 
prea multă atenție („închi
nare primăverii" sau 
„Rădăcini") simbolul e 
exprimat cu mai puțină vi
goare. Erdos a dovedit și 
în recenta sa expoziție că 
ori de cîte ori pornește de 
la elementul concret, de 
la portretul realizat cu 
claritate, obține rezultațe 
artistice convingătoare.

Paul Erdâs e în primul 
rînd un rapsod al aces
tui ținut de munți și ape, 
descoperind universul su
fletesc al oamenilor Ma
ramureșului și Oașului pe 
care-1 înfățișează cu ge
nerozitate. Arta lui se în
scrie 
ale 
glas 
tuale 
noastre. Prin cele 
bune lucrări ale 
Erdds se afirmă ca < 
sonalitate distinctă, 
stil propriu, care < 
oameni și priveliști ale 
României de astăzi.

ca în cunoscuta 
în Oaș", unde 

firavă a unui nor 
adîncime orizontu-

„Clop șl 
„Țăranii” 
forța ti

de Erdos 
dedicate 

Oaș”. Se

între acele realizări 
graficii care 

frumuseții 
a omului

Prin
lucrări

dau 
spiri- 

zilelor 
> mai 

sale, 
o per- 
cu un 
evocă

Dan GRIGORESCU

De ce prestigiu se va bu
cura tînărul profesor, asaltat de 
către elevi cu tot felul de între
bări sugerate de progresul teh- 
nic-științific, dacă nu va putea 
da răspunsuri corespunzătoare 
din pricină că în facultate este 
insuficient inițiat în fizica mo
dernă, orizontul lui fiind limitat 
la cea clasică ?

De asemenea, astăzi nu ne pu
tem Imagina activitatea de cer
cetare în fizică fără o serioasă 
pregătire matematică. Trebuie 
deci să fim atenți ca în institu
tele de cercetări să intre elemen
te dotate tn această direcție și 
înarmate cu o pregătire teoreti
că și matematică corespunzătoa
re. După părerea mea, selecționa
rea viitoarelor cadre științifice 
poate fi înlesnită de realizarea u- 
nui contact strîns între facultate 
și institutul de cercetări. O formă 
de selecționare care șl-a dovedit 
utilitatea este efectuarea lucrări
lor de diplomă în secțiile insti
tutelor de cercetare. Cred că a- 
ceastă metodă se cere aplicată 
pe scară mult mai largă, deoare
ce oferă posibilitatea de a se cu
noaște din timp înclinațiile ace
lora care se pregătesc să îmbră
țișeze cariera științifică.

Generației mai vechi de oa
meni de știință îi revin multe 
răspunderi, între care și aceea de 
a veghea ca pasiunea tinerilor 
deveniți cercetători științifici să 
nu fie risipită în lucruri mărun
te, să fie îndreptată sistematic 
spre rezolvarea unor probleme 
majore, strîns legate de cerințe
le avîntului economic și cultural 
al patriei noastre. Trebuie evitat 
de asemenea să li se încredințe
ze sarcini inferioare posibilități
lor și calificării lor. în această 
privință joacă un mare rol și 
conducătorul științific. El e che
mat să îndrume pașii cercetăto
rului, să-l sprijine în fazele difi
cile ale lucrării cu sfatul și ex
periența sa, să-i arate mereu 
perspectiva realizării posibile. 
Uneori, de înțelegerea, de spri
jinul și tactul său depinde ca 
ambiția tînărului cercetător să 
nu cedeze în fața unor Inevitabile 
dificultăți. Iar dacă cel ce con
duce lucrarea științifică nu este 
la înălțimea profesională cuve
nită, s-o recunoască sincer și 
cinstit, îndreptîndu-1 pe cerce
tător spre specialistul care are 
competența necesară.

Participarea la construcția so
cialistă pasionează pe cercetăto
rul științific. în multe institute 
poți vedea în toiul nopții ferestre 
luminate. A apărut și un aspect 
nou, propriu societății noastre, 
solidaritatea și într-ajutorarea 
colegială. Cercetătorii dlntr-un 
colectiv își ajută colegii din alt 
colectiv, animați de dorința de 
a vedea cit mai curînd înfiripîn- 
du-se realizarea așteptată.

Cită dezamăgire însă cînd e- 
forturile cercetătorului se lovesc 
de factori neprevăzuți, de dificul
tăți nejustificate. Mă refer la 
faptul că uneori procurarea de 
aparatură și de materiale capătă 
forme birocratice care provoacă 
pierdere de timp și împiedică fi
nalizarea rapidă a unor cerce
tări. Se impune o soluție și în a- 
cest domeniu.

Astăzi, la noi, pasiunea știin
țifică a cercetătorului, întemeiată 
pe solide cunoștințe teoretice și 
înarmată cu mijloace moderne 
de investigare, dispune de un 
larg cîmp de manifestare. Și este 
mare satisfacția cînd vezi pe foș
tii tăi elevi culegînd la congrese 
științifice internaționale apre
cieri binemeritate, cînd vezi că 
lucrările lor sînt citate și repro
duse în alte țări, cînd vezi că 
sînt solicitați să dea concurs u- 
nor specialiști străini, interesați 
în probleme rezolvate cu succes 
la noi. înseamnă că pasiunea lor 
pentru știință a dat roade.

Putem fi siguri că hărnicia și 
talentul tinerilor noștri cercetă
tori, ca și ale generațiilor mai 
vechi, vor contribui în continuare 
la creșterea potențialului nostru 
de cercetare științifică. Oamenii 
de știință, tineri și vîrstnici, gă
sesc în proiectele de Directive ale 
Congresului al IV-lea al partidu
lui strălucite posibilități pentru 
a-și afirma forța de creație în 

I folosul colectivității noastre so
cialiste.
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Teatrul ,Lucia Sturdza Bulandra* 
(Sala «lin Bd. Schitu Măgureanu nr. l)t 
Fll cuminte, Crlstofor l (spectacol pre
zentat de Teatrul de stat din Brașov 
— orele 16), Nimic nu se pierde, dra
gul meu (orele 20). Teatrul Mic (Sir. 
C. Miile nr. 16): Doi pe un balansoar 
(orele 20). Teatrul satiric-muzlcal ,.C. 
Tănase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei (orele 20). Teatrul de vară din 
parcul „Herăstrău") : Țara surîsulul 
(orele 20 — spectacol prezentat de Tea
trul de operetă). Ansamblul artistic al 
C.C.S. (Str. Lipscani nr. 59) : Surorile 
Boga (spectacol prezentat de Teatrul 
de stat Gala(i — orele 20). Circul de 
stat : Allo, Ici Paris 1 (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru ecrJh 

panoramic : Patria (Bd. Magheru nr. 
12—14). Fiul căpitanului Blood — cine
mascop : Republica (Bd. MagheTu nr. 
2), Festiva! (Bd. 6 Martie nr. 14). 
Femeia necunoscută : Sala Palatului 
R. P. Române (seria de bilete 1458 — 
orele 19,30), Luceafărul (Bd. 1848 nr. 6), 
Grădina „Doina" (Str. Doamnei nr. 9), 
Grlvlța (Calea Grlviței — podul Basa- 
rab). Omul cu rlcșa — cinemascop : 
Carpațl (Bd. Magheru nr. 29). Winne- 
tou — cinemascop : București (Bd. 6 
Martie nr. 6), Arenele Libertății (Par
cul Libertății), Grădina cinemato
graf „Expoziția realizărilor economiei 
naționale a R.P.R." (Piața Scînteii), 
Feroviar (completare' Smulse din îm
părăția sării — Calea Grlviței nr. 80), 
Tomis (Calea Văcărești nr. 21 — ru
lează șl la grădină), Melodia (Șos. 
Stefan cel Mare colț str. Llzeanu). 
Oliver Twist : Capitol (Bd. 6 Martie 
nr. 16 — rulează șl la grădină), Sta
dionul Dinamo (Șos. Ștefan cel 
Mare), Excelsior (Bd. 1 Mal nr. 174), 
Aurora (Bd. Dimitrov nr. 118), Flo- 
reasca (Str. J. S. Bach nr. 2). Ho- 
chelștil — cinemascop : Victoria (Bd. 
6 Martie nr. 7). Joe limonadă — ci
nemascop : Central (Bd. 8 Martie nr. 
2). Arena circului : Lumina (comple
tare Șapte secole mal tlrziu -- Bd. 
6 Martie nr. 12). Doi băieți ca plinea 
caldă : Union (completare Drumurile 
celui de-al cincilea continent — str. 
13 Decembrie nr. 5—7). Program pen
tru copil : Doina (Str. Doamnei nr. 9
— rulează numai dimineața). Bine ați 
venit ! — Baletul negru <jin Senegal : 
Doina (Str. Doamnei nr. 9). Animalele
— Smulse din Împărăția sării : Tim
puri Noi (Bd. o Martie nr. 18). Nea
mul Șolmăreștllor — cinemascop 
(«hibele serii) — completare Șopîrle : 
Giiilești (Calea Giuleștl nr. 56), Mo
dern (Piața G. Coșbuc nr. 1). Hanka : 
Cultural (Piața I. Plntille nr. 2). 
Spre culmi : înfrățirea intre popoare
(Bd. Bucureștli-Nol), Moșilor (Calea 

Moșilor nr. 221 — rulează și la gră
dină). Cerasella : Dacia (Calea Grivi- 
țel nr. 137). Raby Mătyas : Grădina 
„Festival" (Pasajul Eforie), Buzești 
(Str. Buzești nr. 9-11 — rulează , și la 
grădină). Ne asumăm răspunderea : 
Crîngașl (Șos. Crîngașl nr. 42). Asta-i 
tot ce s-a Inttmplat : Bucegl (Bd. 1 
Mal nr. 57 — rulează șl la grădină), 
Flacăra (Calea Dudeștl nr. 22). Spăr
gătorul — cinemascop (completare 
Plonleria nr. 3/1965) : Unirea (Bd. 1 
Mal nr. 143 — rulează și la grădină). 
Pe urmele lui Ahmed (completare 
Scoarțe populare) : Vltan (Calea Du- 
dești nr. 97. La grădină rulează Bu
fonul regelui). Nuntă cu peripeții : 
Miorița (completare JOrls Ivens — 
Calea Moșilor nr. 127), Flamura (com
pletare Pietre care înfloresc — Șos. 
Giurgiului nr. 155). Regina cîntccelor: 
Munca (Șos. Mihal Bravu nr. 221). 
Elena din Troia — cinemascop : Gră
dina „Progresul (Str. Ion Vldu nr. 5). 
Alerg după o stea : Popular (Str.
Mătăsari nr. 31). Fernand cow-boy 
(completare Comori de artă româ
nească) : Arta (Calea. Călărași nr. 153
— rulează și la grădină), Progresul 
(Șos. Giurgiului nr. 3). Ucigașii de 
femei : Cosmos (Șos. Pantelimon nr. 
89). Merii sălbatici (completare Celule 
amețite) : Viitorul (Str. M. EminesCu 
nr. 127). Scaramouclie — cinemascop : 
Colentina (Șos. Colentina nr. 84 — la 
grădină rulează Fața în doliu), Fe
rentari (completare Pionieria nr. 
3/1965 — Calea Ferentari hr. 86). 
Veselie la Acapulco (completare Ar
tiști amatori) : Volga (Șos. I. Pintilie 
nr. 61). Divorț italian : Rahova (Ca
lea Rahovei nr. 118 — rulează și la 
grădină). Logodnicele văduve (comple
tare Gura lumii): Lira (Calea 13 Sep
tembrie nr. 196 — rulează și la gră
dină). Cronica unei crime — cinema
scop (completare Pietre care înfloresc): 
Drumul Sării (Str. Drumul Sării nr. 30). 
Casa Ricordi (completare Pionieria nr. 
3/1965) : Cotrocenl (Șos. Cotroceni nr. 
9). Ianoșik — cinemascop (ambele se
rii): Pacea (Bd. Uverturii nr. 70—72). 
Războiul vesel : Grădina „Progresul- 
Parc" (Piața Libertății).

TELEVIZIUNE
Orele 38,30 — Universitatea tehnică la 

televiziune. Adezivi sintetici, de ing. 
Corneliu Ionescu, de la Ministerul In
dustriei Petrolului și Chimiei. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,20 — Pentru 
școlari : Vă dăm legătura cu... vacanța. 
20,00 — Filmul documentar „Eminescu". 
20,45 — Spectacolele săptămînii. 21,00 
— Teatru în studio : (Secolul XX) : 
Neînțelegerea — de Albert Camus. în 
încheiere : buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum va ii vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 iunie. In țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse locale se vor semnala mai 
ales în nordul țării. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit, predominînd 
din vest. Temperatura în creștere la 
început, apoi staționară. Minimele 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 22 și 32 de 
grade. In București : vreme în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab pînă la potrivit, predomi
nînd din vest. Temperatura în creș
tere la început, apoi staționară.

STILOUL POZITIV ADORMISE
„...De ce inginerul Anatolie Druță, tn loc să ne adu

că jigniri, nu organizează mai bine producția !“

(Din scrisoarea trimisă ziarului de un grup de mun
citori de la Combinatul de industrializare a lemnului 
Tg. Jiu).

Am aterizat cu ajutorul celui 
de sus (avionul — n.a.) la C.I.L. 
Tg. Jiu.

Cer lămuriri tovarășului Zo- 
rilă, secretar al comitetului de 
partid.

Dinsul desfășoară pe birou 
niște situații. Graficele la zi. 
Cifre. După care adaugă :

— Sectorul mobile, de care 
răspunde tovarășul Drută perso
nal. nu șchioapătă.

Trebuie să vă mărturisesc că 
eu niciodată nu m-am îmnăcat 
cu cifrele. Dacă vreți să știți, nu 
rețin nici numărul meu de tele
fon.

— Deci sesizarea este neînte
meiată.

— întocmai.
Vorbea cu attta siguranță 

că-mi venea să arunc pe fereas

tră stiloul cu care scriu foile
toane. Noroc că tn momentul 
discuției ploua, tuna, trăznea și 
toate ferestrele erau închise.

Mă deplasez în biroul tovară
șului director Sperdea. tl infor
mez și pe dumnealui despre cu
prinsul scrisorii primite la redac
ție. îmi răspunde toarte sur
prins :

— Nu cred. E o exagerare. Noi, 
dacă vrefl să știți. pe tovarășul 
Drută l-am propus pentru evi
dențiere. In momentul de fată 
este plecat în schimb de ex
periență la Suceava.

Mă întrerup un moment ca să 
vă divulg un secret profesional: 
eu port întotdeauna la mine două 
stilouri — unul cu care scriu 
articole pozitive și altul cu care 
scriu pe cele critice. In biroul di

rectorului, in timp ce auzeam nu
mai laude despre inginerul Dru
tă. In buzunarul meu de la piept 
cele două stilouri se certau.

Stiloul „pozitiv" (radios):
— Ai tăcut deplasarea de po

mană, trătioare.
Stiloul „negativ" :
— Ai puțintică răbdare...

■ Eu nu mă las niciodată influ
ențai de stilouri și ca atare por
nesc mai departe, spre secția mo
bilă, condusă de inginerul Drută.

Urmează un text prescurtat al 
conversației avute cu tovarășul 
Petcu.

— Tovarășe Petcu, aud că to
varășul Drută are fată de mun
citori o comportare necorespun
zătoare.

— Imposibil. Tovarășul Drută 
e un conducător bun.

— Mat bun ca plinea caldă ?
— Mai I
— Și decit plinea prăjită ?
- Si.
îl privesc drept in ochi. Caut 

să pătrund in inima lui. Nu știu 
de ce, dar parcă simt că am in

fafa mea doi Petcu. Aud parcă și 
o discuție intre ei. Unul zice : 
„Petcule, exprimă-fi părerea". 
Celălalt: „Petcule, nu te pune 
rău cu conducerea atelierului de 
mobilă". Cele două stilouri ale 
mele se înghiontesc. Dar, după 
cum v-am mai spus, eu nu le dau 
atenție.

— N-avem de ce ne pllnge, 
continuă Pelcu nr. 2. Inginerul 
nostru iși dă tot interesul.

Stiloul „pozitiv" nu-și mai gă
sește loc in buzunar și il tot 
inghioldește pe celălalt.

Intru în atelierul „montai scau
ne curbate". Cîfiva oameni stau 
cu brafele Încrucișate, așteptind 
să le cadă ceva din cer.

Ii Întreb:
— Așteptați avionul ?
— Nu. Piese. Așteptăm repe

rele de care avem nevoie ca să 
ne apucăm de lucru. Unii avem 
de montat spătarele scaunului, 
alții picioarele, supor/ii etc.

— Șt de ce nu le montați ?
— Dă-ne dumneata piese. Dă-ne

reperele și nu mai stăm. Stăm pe 
pielea noastră.

— Cum adică pe pielea dum
neavoastră ?

— Uite, astăzi neavind piese, 
n-am lucrat patru ore.

— Și orele astea vi se plă
tesc ?

— Desigur.
— Convine întreprinderii să 

plătească oameni care stau ?
— Nu. Și de aceea nici nu ne 

plătește.
— Vă plătește, ori nu?
— Noi lucrăm in acord. Cite 

scaune facem, atitia bani pri
mim. D-aia ziceam noi că stăm 
pe pielea noastră. Spre stirșitul 
lunii Începe „asaltul". Lucrăm și 
duminicile.

— Asta probabil că se tntim- 
plă de cind a plecat tovarășul 
inginer Drută în schimb de ex
periență la Suceava. Că dacă 
ar fi el aici...

Cum am pomenit de „cadrul 
de nădejde", tn jurul meu s-a 
așternut o liniște de chilie. Au 
început să se uite unii la alții,

să-și dea coate, să mă privească 
cruciș. Unul m-a întrebat:

— Sinteți rudă cu tovarășul 
Drută ?

— încă nu. Dar mă străduiesc. 
Vreau să-i devin naș.

Văzind Încotro bat zice:
— Bine ar ii... Proasta organi

zare ne mănlncă duminicile și 
timpul liber. Am discutat in șe
dință... De-ar fi delegația aia la 
Suceava mai lungă, ar sta mame
le noastre mai liniștite acasă.

— Nu inteleg.
— Cind e cu capsa pusă, ne 

aduce mamele in discuție.
— Vă injură ?
— Ne-a transformat tn grădi

nă zoologică, zice altul. Pe unul 
il face maimuțoi, pe altul iepure 
altoit... Pe mine, văzindu-mă cu 
părul alb, m-a menajat. Mi-a 
spus că mi-a albit părul de-al 
dracului ce stnt. Cind vine prin 
seefie (asta se întîmplă mai 
mult în a doua parte a lunii, 
cind e planul in pericol), se în
tunecă a ploaie.

Stiloul „negativ" imi șoptește 
discret la ureche :

— Intreabă-i, te rog, cîte ce
va și despre tovarășa Elena 
Florea (de unde a aflat stiloul 
meu de numele ăsta, vă jur că 
nu știu). Mă conformez.

— Ave/i pe cineva cu numele 
Elena Florea ?

Rumoare.
— Avem. Calculează salariile.
— Și?
— La unii scoate salarii mai 

mici. Altora le greșește zilele de 
concediu — in minus.
- Și?
— Ne-am dus la dumneaei.
— Și dumneaei ?
— Ne-a trimis să facem che

tă. Să cerem diferența cu care 
a greșit la ceilalți oameni din 
brigăzi... Am cerut să ne dea altă 
calculatoare.

— Dar ?
— E ținută „in brațe" de tova

rășul Drută...
Am cerut și părerea stiloului 

„pozitiv".
Adormise...
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CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
DIN NOU LA BUCUREȘTI/a Lisabona Portugalia-România 2-1
în meciul de Rapld-Minlor 3—2la Bruxelles:

(Agetrpres). —

VOLEI

Gazdele au învins la limita:
se apropie

(Urmare din pag. I-a)

De la trimisul nostru 
Paul ANGHEL

POARTA
VICTORIEI
ERA DESCHISĂ...

Două evenimente au ridicat 
temperatura calmă a Lisabonei 
din ultimele zile: „Corrida" de la - 
Campo Pequeno din noaptea de 9 
iunie, care a precedat sărbătoarea 
națională, și meciul de fotbal 
România — Portugalia, disputat 
azi pe „Estadio Nacional". Intre 
arena sub stele și stadionul lu
minat de un cer strălucitor a pen
dulat toată emoția mulțimii, care 
a completat, pentru ambele spec
tacole, mii de buletine cu pariuri. 
Despre primul eveniment vom 
vorbi pe larg la Întoarcere. Ni s-a 
oferit o rară gală de lupte cu tau
rii In stil clasic portughez, comen
tata amplu in presă și pigmentată 
cu rănirea a patru „forsados", care 
se află la spital.

Cel de-al doilea, mai puțin 
spectaculos, a adus fn tribunele 
largi ale stadionului care se află 
Intr-o pădure de eucalipți 
60 000 de spectatori. Soare 
briză atlantică, atmosferă de

Meciul a Început totuși 
semnul tracului ambelor echipe, 
care au prestat, mai ales In prima 
repriză, un joc nu la valoarea lor. 
Timiditatea și circumspecția noas
tră In atac au oferit astfel gazde
lor posibilitatea unor pătrunderi 
rapide, fructificate prompt de Eu
sebio. Au fost totuși, spre deza
măgirea suporterilor 
multe nefructificări. 
nici Hilario și nici 
Benfica nu au oferit 
fotbal, deși publicul 
sistent. Revenindu-și, echipa noas
tră a creat adversarilor numeroase 
momente dificile, care s-ar fi cu
venit răsplătite cel puțin cu un re
zultat egal. Poarta victoriei era 
deschisa căci, deși pe teren pro
priu, naționala portugheză nu a 
rdușit să desfășoare jocul ei una
nim apreciat. O mențiune pentru 
public : cald, entuziast, sportiv. 
.. Din colțul tribunei am salutat, 
alături de lisabonezi, și acțiunile 
băieților noștri, marcate de mii de 
aplauze.

LISABONA, 13

circa 
cald, 
mai.
sub

lisabonezi, și 
Nici Eusebio, 
ceilalți de la 
o zi mare de 
i-a somat in-

L. RUGBI

Echipa de fotbal a țării noastre 
a avut duminică la Lisabona po
sibilitatea să producă o surpriză 
de mari proporții în fața echipei 
Portugaliei, favorita grupei a IV-a 
a preliminariilor campionatului 
mondial și a jocului disputat pe 
„Estadio Nacional" din localitate 
în fața a 60 000 de spectatori. Deși 
jucătorii noștri au început meciul 
cu timiditate și au primit două go
luri în prima repriză, rezultatul a 
fost de numai 2—1 pentru Portu
galia.

Fotbaliștii noștri și-au întrecut 
apoi valoroșii lor adversari, în a 
doua parte a meciului, ctnd — pen
tru multe din acțiuni și în special 
pentru frumusețea golului prin care 
au redus handicapul la 2—1 — ei 
au primit aplauzele publicului. Dar 
greșelile de la început au atîrnat 
decisiv în balanța rezultatului și 
astfel echipa română a trebuit să 
suporte un eșec la limită. Faptul 
că echipa noastră nu a pornit par
tida cu încredere în forțele ei a 
contribuit la superioritatea terito
rială a echipei Portugaliei, care s-a 
soldat cu 2 goluri din două gre
șeli de apărare ; în ultima instanță 
portarul Haidu mi se pare vinovat 
de înscrierea ambelor goluri din a- 
fara careului. La primul gol, în min. 
15, Simoes a pasat scurt lui Eusebio, 
care a șutat la poartă, surprinzîn- 
du-1 pe Haidu nepregătit, 
fost parabi'l. în min. 40, la 
al portughezilor, Dan a 
mingea la adversar și tot
a șutat de la 25 m, Haidu primind 
golul ou ușurință. Aceste două go
luri nu au demoralizat echipa 
noastră ; ea a atacat și Sasu a fost 
pe punctul de a reduce scorul în 
min. 45.

După pauză, portughezii au con
tinuat să atace, dar de data a- 
ceasta apărarea nu a mai greșit.

SORIN AVRAM 
golurilor

EUSEBIO 
autorii

BRUXELLES 13
Echipa masculină de volei Rapid 
București a cîștigat pentru a 
treia oară „Cupa campionilor eu
ropeni". Duminică, la Bruxelles, 
în meciul decisiv — cel de-al trei
lea — al finalei, voleibaliștii ro
mâni au învins cu 3—2 (14—16; 
15—12; 10—15; 15—7; 15—7) echi
pa Mi-nior Pemik, campioana 
R. P. Bulgaria.

După cum arată și scorul, 
trecerea a fost extrem de dispu
tată, în special în primele seturi. 
Voleibaliștii bucureșteni au jucat 
la adevărata valoare mai i ‘ 
ultimele două seturi, fiind__
seori aplaudați de publicul spec
tator. Meciul a durat 2 ore și 20 
de minute. Din echipa noastră 
s-au remarcat Costinescu, Dră- 
gan, Plocon, Nicolau.

Cooperatorii din Săveni au de 
recoltat în această vară aproape 
1 900 ha de cereale păloase. Fieca
re din cele 26 de 
la

Golul a 
un atac 
respins 

Eusebio

Haidu și-a revenit și a avut două 
intervenții foarte bune. Atacul e- 
chipei române a început să func
ționeze mai periculos și să reali
zeze oombinații, prin care a fost 
însoris golul de Sorin Avram. 
Fotbaliștii noștri au dominat și . am 
avut posibilitatea să vedem pe 
portarul Pereira trăgînd de timp 
pentru a menține rezultatul.

Cei mai buni jucători din echipa 
noastră au fost : Nunweiller III, 
Popa, D. Popescu, Sorin Avram, 
Sasu, iar din echipa Portugaliei: 
Eusebio, Simoes, Hilario și Augusto.

A arbitrat bine francezul Miohel 
Kitabdjian.

HAMBURG 13 (Agerpres). — Au 
început partidele returului „Cupei 
Europei" la șah pe echipe. Echipa 
U.R.S.S. a învins cu 6,5—3,5 punc
te echipa R. F. Germane, iar R. P. 
Ungară a întrecut cu 5,5—4,5 punc
te echipa Iugoslaviei. Formația 
R. P. Române a învins cu 6—4 pe 
cea a Olandei.

în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. (40,5 puncte).

u jucat ■ 
ales în I 
id de- I

I
I
I
I
I

S-o încheiat campionatul 
categoriei B la fotbal

CICLISM Cupa UCECOM

combine de 
S.M.T. Hagieni e dotată 

cu colectoare de paie și pleavă. 
Și la cooperativa agricolă din Su- 
diți pregătirile pentru recoltatul 
celor aproape 1 900 ha cu cereale 
păioase sînt pe terminate. Pe 
GHEORGHE PETRILĂ, președin
tele cooperativei agricole, și pe cei
lalți cooperatori îi frărnîntă însă 
faptul că S.M.T. Hagieni n-a pus 
încă la punct presele de balotat 
paiele. „Nu au fost folosite nici în 
anul trecut și nici In acest an nu 
știm dacă le vom putea folosi. Am 
încercat să balotăm cu ele lucer
na, dar n-am reușit". Conducerea 
S.M.T. Hagieni să trimită oameni 
de specialitate la fața locului și 
să pună la punct presele de ba
lotat. Ce mai așteaptă ?

GALAȚI

Dinamovistul Ziegler 
a cîștigat prima etapăxz

Dan OLTEANU
Corespondență din Lisabona

★
In această grupă, echipa Portu

galiei totalizează acum 8 puncte 
din 4 jocuri (golaveraj 9—2). fiind 
urmată de echipele R. P. Române 
cu 4 puncte din 3 meciuri, R. S. 
Cehoslovace zero puncte din două 
jocuri, și Turciei cu zero puncte 
din trei întâlniri.

SCRIMA

REPREZENTANȚII CLUBULUI STEAUA
DOMINA CAMPIONATELE

în sala Floreasca au fost de
semnați primii campioni de scrimă 
pe anul 1965. Floreta feminină a a- 
vut de data aceasta cea mai va
loroasă trăgătoare în Olga Szabo 
(Steaua). Ea a reușit să îmbrace 
tricoul de campioană a țării, dar 
nu după puține emoții. Astfel, în 
manșa a Il-a a competiției, Szabo 
a pierdut la Vicol cu 4—2. Cîști- 
gînd însă meciul de baraj tot cu 
Vicol (și tot cu 4—2), reprezentan-

La Petroșeni, surpriza etapei

Știința—Grivita Roșie 0-0
Dintre partidele disputate în Capitală, 

o miză mai importantă a avut cea care 
a opus formațiile Constructorul și Dina
mo, actuala lideră a clasamentului. Or- 
ganizînd cu mai multă siguranță acțiu
nile ofensive, dinamoviștii și-au asigu
rat avantajul încă din prima repriză 
printr-o frumoasă încercare realizată de 
Dragomir, transformată de Nica. După 
reluare, deși au avut vînt ajutător din 
spate, jucătorii de la Constructorul n-au 
reușit să fructifice, decît una dintre nu
meroasele lovituri de pedeapsă de care 
au beneficiat (prin Haralambie). în 
schimb dinamoviștii au continuat să 
atace insistent, înscriind încă de două 
ori prin Giugiuc (drop-gol) și Cîndea 
(încercare). Scor finali 11—3 (5—0)

pentru Dinamo. Prin victoria înregistrată 
ieri, Dinamo își menține mai departe 
un avantaj substantial de puncte asupra 
următoarelor clasate : 4 puncte față de 
Steaua și 5 față de Grivija roșie, care 
— în mod surprinzător — a făcut ieri 
meci egal (0—0) la Petroșeni, cu echipa 
locală Știința.

Jucînd la București cu Progresul, for
mația consfănțeană Farul a realizat un 
prețios rezultat de egalitate, 9—9, 
(6-6).

In celelalte meciuri, Steaua a dispus 
de Știința Cluj cu 32—3 (10—0), Știin
ța Timișoara
(6—6) cu Gloria, iar C.S.M.S. 
a întrecut pe Rulmentul 
6—3 (6—0).

a terminat la egalitate, 
lași 

Bîrlad cu

r'

Pătrunderea înaintașului Jabin (Constructorul) este oprită prompt de 
dinamovistul lordăchescu Foto : M. Andreescu

de balotat paie au fost reparate și 
revizuite. In numeroase stațiuni 
de mașini și tractoare, printre care 
Cogealac, 23 August, Castelu și al
tele, aceste lucrări se apropie de 
sfîrșit.

In unele S.M.T.-uri reparațiile 
sînt întîrziate însă din cauza slabei 
organizări a lucrului. La S.M.T. 
Horia, raionul Măcin, după ce în 
iarnă au fost reparate 10 combine, 
„s-a făcut o pauză", reîncepîndu-se 
lucrul de abia în aprilie. Așa se 
face că pînă acum nu s-a reparat 
deoît jumătate din numărul com
binelor. Aceeași situație există și 
la S.M.T. Babadag și Greci.

— Ce măsuri ați luat pentru gră
birea ritmului reparațiilor ? l-am 
întrebat pe tov. Purcărea. k

— In stațiunile rămase în urmă 
am repartizat ingineri și tehnicieni 
din cadrul consiliului agricol. Dar 
cu asta problema nu este rezolva
tă. Ca și in anii precedenți, avem 
mari necazuri cu piesele de schimb. 
Umblăm cu cîrpăceli. Unele piese 
se pot recondiționa, altele nu. 
Să ne gîndim și la efectul econo
mic : recondiționarea unui ax osci
lant la uzina mecanică din Năvo
dari costă mai mult decît unul 
nou. In nenumărate rînduri am a- 
dus la cunoștință Consiliului Supe
rior al Agriculturii aceste proble
me, dar fără rezultate. Din cele 99 
de repere pentru combină, pe care 
le-am solicitat, nu ne-au . sosit de
cît 12 și nici acestea în cantități 
suficiente. Cred că organele de re
sort din Consiliul Superior al Agri
culturii ar putea avea un dialog 
mai util și mai operativ cu Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini pentru ca uzinele de mașini 
agricole să producă piesele de 
schimb necesare.

Dialoguri se poartă încă de mulți 
ani, dar, așa cum se vede din si
tuațiile amintite, problema piese
lor de schimb este departe de a fi 
rezolvată. Distanța între cifrele 12 
și 99 nu poate fi acoperită decît 
cu reperele necesare, fără de care 
combinele nu vor putea intra în 
lan.

| Se așteaptă 
un dialog 
la nivel înaltI

I
I 
I

Roșiori — ■
I București I 

rectorul Brașov ■ 
Flacăra Moreni I

I 
I
I
I
I
I
I

In
cu

oadrul 
urmă-

la tov. ing. MARIN PURCA-De la tov. ing. MARIN PURCA- 
REA, șeful serviciului S.M.T. din 
Consiliul agricol regional Dobro- 
gea, aflăm că din 2 227 de 
combine, 2 049 sînt gata de a intra 
în ian, iar 80 la sută din presele

ȘTIINȚA TIMIȘOARA 
Șl SIDERURGISTUL 
AU PROMOVAT 
IN CATEGORIA A

Meciurile desfășurate ieri, 
ultimei etape, s-<au încheiat
doarele rezultate : SERIA I : Metalul 
Țîrgoviște — C.F.R. Pașcani 4—0, Si
derurgicul Galați — Unirea Rîmnicu 
Vîlcea . 2—0, Constructorul Brăila — 
Chimia Făgăraș 1—2, C.F.R. I 
Poiana Cîmpina 1—1, Metalul București
— Știința Galați 5—2, Tractorul Brașov
— Dinamo Bacău 0—0, T
— Știința București 1—0.

SERIA A ll-A : C.S.M. Reșița — Săt- 
măreana 4—0, C.F.R. Timișoara — 
A.S.A Tg. Mureș 2—1, Minerul Lupani
— Recolta Cărei 4—0, Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii — Știinja Timișoara 
2—0, C.S.M. Sibiu — Clujeana 1—0, 
Gaz metan Mediaș — Jiul Petri la 3—0. 
Totalizînd 35 și, respectiv, 33 puncte, 
formațiile S ide rurg latul Galați și Știinja 
Timișoara s-au situat pe primul loc 
In clasamentele celor două serii, astfel 
Incit în sezonul viitor vor active în cam
pionatul primei categorii.

Repararea șt revizuirea tractoarelor, combinelor și altor 
mașini agricole trebuie intensificate In toate unitățile. Trebuie 
pregătite și spațiile de depozitare și mijloacele de trans
port, astfel ca întreaga recoltă să fie dusă de pe cîmp în 
magazii operativ, fără pierderi, să fie înmagazinată în cele 
mai bune condiții. O mare răspundere revine organelor și or
ganizațiilor de partid, consiliilor agricole. Ele au datoria să 
analizeze cu răspundere stadiul pregătirilor pentru recoltat, 
să ia măsuri operative de înlăturare a lipsurilor care se con
stată, să ajute conducerile unităților agricole socialiste să 
termine la timp, cu multă vreme înainte de începerea recol
tărilor, aceste pregătiri.

PITEȘTI (prin telefon). — De la 
București pînă la Găeșți, adică 70 
din cei 108 km cît a măsurat prima 
etapă a ediției a X-a a „Cupei 
UCECOM", cei 51 de cicliști au ru
lat compact și liniștit. Sprintul cu 
premii de la Găești a scos cara
vana din amorțeală ; imediat după 
ce tînărul Drăghicioiu (Dinamo) 
trece primul prin centrul orașului, 
se produce evadarea decisivă care 
a făcut ca ultima parte a cursei 
să fie deosebit de palpitantă. De 
aici și pînă la Pitești, punctul ter
minus al etapei de ieri, am urmă
rit pasionantul duel dintre pluton 
și micul grup al evadaților, format 
din 7 alergători : austriacul Binder, 
polonezii Linde și Swiatek și româ
nii Niculescu, Stoica, Ziegler, Con- 
stantinescu. Distanța a fost la un 
moment dat de “un minut, dar cu 
cît ne apropiem mai mult de sosire 
diferența scade. Pe străzile Piteș- 
tiului, dinamovistul Ziegler fuge de 
lîngă. colegii de evadare și sosește 
în centrul orașului cu un avans de 
6 secunde asupra lui Linde, Swia
tek (ambii din echipa Start-Varșo- 
via), Niculescu, Stoica (Steaua), 
Constantinescu (Voința III) și Bin
der (O.R.B.-Viena). Plutonul a sosit 
cu o întîrziere de numai trei se
cunde.

Astăzi se aleargă etapa a 
— Pitești—Sibiu.

PRONOSPORT

E roca prea 
dură?

Tg. Mure; 
Petrlla

Cărei

monom, pe primii

Din sportul internațional

ta clubului Steaua a terminat pe 
locul I în clasamentul general.

Reprezentanții clubului Steaua 
au cîștigat și probele de sabie 
(prin D. Mustață) și de spadă (prin 
Șt. Haucler).

Astăzi, în ultima zi a finalelor, 
tot în sala Floreasca, se vor în
trece floretiștii.

Concursul nr. 23 din 13 Iunie 1965
Portugalia-România 
Austrla-Ungaria 
Bulgaria-Izrael 
Industria sîrmei-Știința Timișoara 
C.S.M. Reșița-Sătmăreana 
C.F.R. Timișoara-A.S.A. ~ 
Gaz metan MedlSș-JiuI 
C.S.M. Sibiu-Clujana 
Minerul Lupeni-Recotta 
Metalul Tîrgoviște-C.F.R. Pașcani 
C.F.R. Roșiori-Poiana Cîmpina 
Flacăra Moreni-Știința București

(Urmare din pag. I-a>

Tradiționalul maraton in
ternațional de la Windsor 
(Anglia) a fost cîștigat la 
această ediție de studentul 
japonez Morio Shigematsu, 
In vîrstă de 24 de ani. El 
a parcurs clasica distanță 
de 42 km în 2hl2', între- 
cînd cu 11’’ cea mai bună 
performantă mondială, care 
aparținea ' ................
(Etiopia), 
ratonului olimpic de 
Tokio.

In penultima zl a cam
pionatelor europene de 
haltere de la Sofia s-au 
disputat întrecerile catego
riei semigrea. Titlul a re
venit lui L. Martin (An
glia) care a realizat la cele 
trei stiluri 485 kg (157,5 —
142.5 ------ 
urmat 
(U.R.S.S.) — 465 kg și P. 
Tachev (R. P. Bulgaria) —
452.5 kg.

Pe stadionul de la Mont- 
beliard, în apropiere da 
Sochaux, renumitul atlet 
francez Michel Jazy a în
cercat să doboare propriul 
său record mondial în 
proba de 2 000 de m. Ten
tativa nu a reușit, Jazy 
realizînd timpul de 5’04’’ 
4/10 (recordul mondial al 
probei este de 5’01”6/10). 
Acesta este al 5-lea con
curs Ja care participă Jazy 
în decurs de 11 zile, în 
cadrul cărora a realizat

performanțe remarcabile, 
printre care și noul record 
mondial în cursa de 1 milă. 
De asemenea, el a corectat 
de două ori recordul euro
pean la 5 000 m plat.

lui Bikila Abebe 
învingătorul ma

la

185 kg). El a fost 
de A. Kalinicenko

Jazy sosind în cursa 
record pe distanța 

de 1 milă

Turul ciclist al Angliei 
. (ca și cel al Austriei, de 

săptămîna trecută) s-a în
cheiat cu o veritabilă 
„lovitură de teatru". înain
tea ultimei etape, More- 
cambe — Blackpool, orga
nizatorii au anunțat că pa
tru alergători, printre care 
și lidețul clasamentului, 
spaniolul Pedros Santa- 
marina, au fost descalifi
cați pentru folosirea de 
medicamente „stimulatoa
re". Decizia a fost luată 
in urma raportului făcut 
de medicii cursei, care au 
luat probe la analiză după 
fiecare etapă. în afara lui 
Santamarina au fost elimi
nați doi cicliști spanioli și 
alergătorul englez Ken 
Hill. în urma descalificări
lor pronunțate de arbitri, 
polonezul Janiak a îmbră
cat tricoul galben la ple
carea în etapa a 14-a, dar 
nu l-a putut păstra pînă la 
capăt. Turul Angliei a fost 
cîștigat de englezul L. 
West, care a sosit primul 
la Blackpool, cu un avans 
de 3 minute față de plu
ton. Janiak a ocupat locul 
doi, la 4T2”. Pe echipe a 
cîștigat R. P. Polonă, ur
mată de Anglia, Țara Ga
lilor și Suedia. Echipa 
Spaniei a fost descalificată

glia", disputată la Modena 
(Italia). Clasamentul la in
dividual compus : Carmi- 
nucci (Italia) — 57,40
puncte, Kibicka (R. S. 
Cehoslovacă) — 56,35
puncte și Karazov (U.R.S.S.) 
— 56,30 
mentul
112,75
112,40 puncte, R. S. Ceho
slovacă 109,25 puncte, 
Iugoslavia 109,20 puncte. 
Elveția 108,75 puncte.

puncte i clasa- 
pe echipe: Italia 
puncte, U.R.S.S.

Asociația profesionistă 
mondială de box (W.B.A.) 
a programat în cursul săp- 
tămînii viitoare două în- 
tîlniri: la Honolulu, cam
pionul lumii la categoria 
semimijlocie, Emile Griffith 
(S.U.A.), va întîlni într-un 
meci amical de 10 reprize 
pe compatriotul său Eddie 
Pace, iar la Milano, San
dro Mazzinghi (Italia) își 
va pune în joc titlul mon
dial clasă „juniori" în fața 
lui Nino Benvenutti (Ita
lia), neînvins în carieră.

A luat sfîrșit competiția 
de gimnastică masculină, 
dotată cu trofeul „A. Bra-

Duminică s-au disputat 
alte două intîlniri 
pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fot
bal, echipa R.P. Bulgaria a 
învins cu scorul de 4—0 
(2—0) echipa Izraelului, 
iar Ia Viena, R.P. Ungară 
a dispus cu 1—0 (1—0) de 
echipa Austriei.

contînd

I

La fel stau lucrurile și la 
I.T.A.B.T. Bascov. Cercetînd scrip
tele bazei de aprovizionare reiese 
că nici această întreprindere nu-și 
precizează cu strictețe necesarul de 
piese. Oare I.T.A.B.T.-Bascov este 
în primul an de activitate ? Se știe 
doar că în primele luni ale anului 
sînt condiții de transport mai difi
cile și ca atare e necesară o mai 
mare cantitate de piese de schimb. 
Nu trebuie trecut cu vederea nici 
faptul că și baza de aprovizionare 
Leordeni nu livrează întotdeauna 
ritmic piesele comandate. Iată așa 
dar un lanț întreg de deficiențe.

... ★

Am dorit sft cunoaștem și punc
tul de vedere al conducerii Trustu
lui de foraj Argeș. Iată ce ne-a re
latat tov. C. Cievanos, directorul 
trustului:

— Nu complicațiile structurale și 
nici timpul neprielnic, cum afirmă 
cei de la Bascov, constituie moti
vele principale ale nerealizării pla
nului. In primul rînd, în întreprin
dere există deficiențe serioase în 
organizarea producției și a muncii. 
O mare răspundere purtăm și 
noi. Am comis două greșeli fun
damentale. în primul rînd, nu am 
pregătit din vreme sondele pentru 
foraj, complăcîndu-ne în aștepta
rea lunilor de iarnă cu îngheț. în 
al doilea rînd, mijloacele de trans
port ale I.T.A.B.T. Bascov nu au 
fost puse în bună stare de func
ționare, lipsindu-le piese de schimb. 
Aceste două greșeli ne-au costat 
mult: mai multe mii de metri sub 
plan, pierderi importante la prețul 
de cost".

La întrebarea : „Ce perspective 
de recuperare a pierderilor exis
tă ?“ •— directorul trustului ne-a 
răspuns că măsurile preconizate cu 
prilejul analizei activității între
prinderii vor permite să se lichi
deze rămînerea în urmă în înde
plinirea planului. Din păcate, nu

am putut afla mai amănunțit des
pre ce măsuri este vorba. Interlo
cutorul s-a mărginit la enumera
rea cîtorva lucruri generale.

★
In privința deficiențelor consta

tate la întreprinderea de foraj 
Bascov, am cerut și părerea foru
rilor de partid din regiune.

„Greutățile invocate de 
ducerea întreprinderii în legă
tură cu condițiile neprielnice de 
timp sînt exagerate — ne-a spus 
tov. ing. N. Ionescu, adjunct al co
misiei economice a Comitetului re
gional de partid Argeș. Din analiza 
făcută de un colectiv de specialiști 
trimis de comisia economică a co
mitetului regional de partid a re
ieșit, în esență, că pregătirile pen
tru producția acestui an n-au fost 
privite cu răspundere ; nu au fost 
montate din vreme instalațiile la 
o bună parte din sondele ce urmau 
să intre în foraj. Au fost scoase la 
iveală și alte neajunsuri. în cadrul 
întreprinderii nu există grafice de 
urmărire a activității brigăzilor, de 
mișcare a instalațiilor și mijloace
lor de transport. în această direc
ție se lucrează pompieristic.

Multe dintre neajunsurile sem
nalate puteau fi prevenite dacă or
ganizația de partid a întreprinderii 
ar fi exercitat sistematic și cu exi
gență dreptul de control asupra 
conducerii administrative. Munca 
politică în rîndurile petroliștilor e 
încă slabă, nu îmbracă forme efi
ciente ; întrecerea socialistă nu este 
orientată spre problemele princi
pale ale îndeplinirii planului. Esen
țial este acum ca organizația de 
partid să urmărească cu perseve
rență cum se aplică planul de mă
suri tehnico-organizatorice stabilit 
la începutul 
prompt cînd 
desfășurarea 
ducție.

Controlul 
partea 
partid 
secțiile de foraj ale întreprin
derii se limitează la contac
tul cu conducerile tehnico-admi- 
nistrative, cu secretarii organizații- 
lor de bază din secțiile de foraj, 
fără a se cunoaște îndeaproape si
tuația de la fața locului. Era și de 
datoria noastră, a comisiei econo
mice, să sprijinim mai intens și la 
timp conducerea trustului și a în
treprinderii pentru lichidarea aces
tei situații".

con-

anului, să intervină 
sesizează lipsuri
procesului de

în 
pro-

și îndrumarea 
comitetelor raionale 

în raza cărora se

din 
de 

află

Am redat cîfeva păreri privind cauzele nerealizării planului la 
întreprinderea de foraj Bascov. Se desprinde clar că încercarea 
de a explica rămînerea în urmă nu stă in picioare. Esțe vădită 
atitudinea ușuratică, de împăcare cu lipsurile, inadmisibilă în 
activitatea unui conducător de întreprindere In loc să caute tot 

' felul de justificări și să arunce vina pe alții, conducerea între
prinderii ar trebui să ia măsuri hotărîte pentru folosirea deplină a 
tehnicii moderne existente în secțiile de foraj, pentru extinderea 
metodei forajului cu turbina și mai buna organizare a muncii în 
brigăzi și echipe. Este grav că Direcția generală de resort din 
Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei n-a sesizat din timp ade- 
vărata stare de fapte și n-a ajutat conducerea întreprinderii să 
ia cele mai eficace măsuri de remediere a deficiențelor.

La această situație a contribuit și slaba combativitate a orga
nizației de partid față de poziția de autoliniștire și împăcare cu 
lipsurile a conducerii întreprinderii. Organizația de partid a între
prinderii, organizațiile de bază din secțiile de foraj trebuie să 
mobilizeze pe comuniști, pe toți oamenii din întreprindere pentru 
lichidarea lipsurilor, pentru îmbunătățirea întregii activități, culti- 
vînd în rîndurile întregului colectiv spiritul unei înalte răspun
deri pentru îndeplinirea planului. Faptele dovedesc și oamenii 
o confirmă că întreprinderea, care în anii trecuți se număra prin
tre colectivele fruntașe din această ramură, are toate condițiile să 
raporteze în scurt timp că a recuperat în întregime rămînerea în 
urmă în realizarea sarcinilor de plan.
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• O mină ocupată de 
insurgenți « Garnizoane 
militare capturate de 
către detașamentele de 
partizani

LIMA 13 (Agerpres). — în. capi
tala peruviană s-a anunțat că pu
ternice contingente militare au 
fost trimise în departamentul Ju
nin, unde, la mijlocul săptămînii, 
s-a semnalat apariția unei mișcări 
de partizani. Potrivit agenției 
France Presse, un grup înarmat a 
ocupat timp de cîteva ore mina 
„Santa Rosa", situată în regiunea 
Andamarca, și a capturat două 
camioane cu explozivi. Agenția 
menționează că acest grup face 
parte dintr-un detașament de par
tizani condus de Luis de la Pu
ente Uceda, lider al Mișcării re
voluționare de stînga, a cărui pre
zență a fost semnalată în pădurile 
din. regiunea Quillabamba.

Știrile sosite la Lima fac cunos
cut că partizanii au răspîndit ma
nifeste în rîndurile populației ru
rale, în care cheamă pe țărani să 
se alăture mișcării insurecționale. 
Potrivit relatărilor agenției Pren- 
sa Latina, unitățile armate. trimise 
în urmărirea partizanilor au în- 
tîmpinat dificultăți, deoarece mai 
multe poduri au fost aruncate în 
aer. Aceeași agenție transmite că 
detașamente de partizani au cap
turat vineri garnizoanele militare 
din Andamarca și Santo Domingo 
de Acobamba, situate la aproxi
mativ 130 km de orașul Huancayo, 
capitala departamentului Junin. 
Insurgenții au capturat o mare 
cantitate de arme și muniții și au 
luat prizonieri mai mulți militari.

REZOLUȚII ADOPTATE DE CONSILIUL
MINISTERIAL AL O.U.A.
Ghana — gazda viitoarei

LAGOS 13 (Agerpres). — Con
ferința miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale Orga
nizației Unității Africane, întru
nită la Lagos, a aprobat în unani
mitate, după o ședință care a du
rat toată noaptea, o rezoluție a 
comitetului ad-hoc în problema 
reglementării divergențelor refe
ritoare la conferința la nivel înalt 
a O.U.A. din septembrie. Rezolu
ția recomandă tuturor țărilor 
membre ale O.U.A. să participe la 
conferință în luna septembrie, în 
capitala Ghanei, Accra. După cum 
se știe, în legătură cu locul vii
toarei conferințe la nivel înalt a 
O.U.A. au existat controverse, în- 
trucît reprezentanții Coastei de 
Fildeș, Nigerului și Voltei Superi-

conferințe ia nivel înalt
oare s-au pronunțat împotriva 
organizării acesteia în Ghana și 
au amenințat că o vor boicota. 
Reprezentantul Ghanei s-a anga
jat să asigure securitatea tuturor 
persoanelor participante 
ferință.

Delegații la conferință 
tat, de asemenea, două 
cu privire la situația din 
de sud. în prima se subliniază ne
cesitatea revizuirii constituției 
râsiste din această țară în sensul 
asigurării drepturilor majorității 
populației africane. Cealaltă rezo
luție cheamă la unitatea tuturor 
forțelor de eliberare națională din 
Rhodesia de sud în lupta pentru 
eliberarea deplină a țării de sub 
jugul rasist.

la con-

au adop- 
rezoluțli 

Rhodesia

Deschiderea Tirgului internațional
de la Poznan

POZNAN 13. — Trimisul spe
cial Agerpres, Constantin Oprică, 
transmite : Duminică s-a deschis 
cel de-al 34-lea Tîrg internațional 
de la Poznan, Ia care — în afară 
de R. P. Polonă — participă alte 
60 de țări. Republica Populară 
Română participă cu un birou de 
informații,

Deschiderea oficială a avut loc 
în fața pavilionului central al tîr
gului. Au participat J. Cyrankie- 
wicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone, P. Ja- 
roszewicz, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, W. Trampczyn-

SCURTE ȘTIRI
ACCRA. Președintele Ghanei 

Kwame Nkrumah, a anunțat dumi- 
nică componența noului guvern al 
țării. Reprezentantul permanent al 
Ghanei la O.N.U., Alex Quaison- k 
Sackey, președintele Adunării Ge
nerale a O.N.U., a fost numit mi
nistru de externe. în timpul absen
ței, el va fi înlocuit de Kojo Bot- 
sio, care ocupă în noul guvern 
funcția de președinte al Comisiei 
planificării de stat.

BERLIN. Sîmbătă seara a avut 
loc la Berlin adunarea festivă or
ganizată de ziarul „Neues Deutsch
land", organul central al P.S.U.G., 
cu prilejul „Sărbătorii Presei". La 
această manifestare au luat parte 
și reprezentanți ai organelor cen
trale de presă ale unor partide 
comuniste și muncitorești din 
străinătate.

ULAN BATOR. La 13 iunie, în 
Republica Populară Mongolă au 
început alegerile în huralele popu
lare —r organele locale ale puterii 
— care se aleg pe termen de doi 
ani. In huralele din întreaga țară 
candidează aproximativ 13 500 de 
persoane.

SUCCESE ALE FORȚELOR PATRIOTICE
SAIGON 13 (Agerpres). — în 

apropierea localității Dong Xoai, 
situată nu departe de Saigon, 
continuă luptele între forțele pa
triotice și trupele guvernamentale, 
sprijinite de „consilierii ameri
cani". Corespondenții de presă 
menționau că la numai 36 de ore 
patrioții au lansat un atac de o tot 
atît de mare anvergură ca cel din 
noaptea de 9 spre 10 iunie, în 
cursul căruia, potrivit comunica
telor oficiale date publicității la 
Saigon, atît americanii cît și ar
mata guvernamentală sud-vietna- 
meză au suferit pierderi din cele 
mai grele.

Sîmbătă noaptea, batalionul de 
parașutiști, trimis în ajutorul unei 
unități încercuite și apoi distrusă 
de unitățile \de partizani, a fost 
nevoit să se îmbarce pe bordul 
unor elicoptere pentru a scăpa de 
încercuirea patrioților. O altă uni
tate venită în ajutorul parașutiș- 
tilor încercuiți a suferit, de ase
menea, grele pierderi. Aviația a 
încercat zadarnic să scape trupele 
guvernamentale de încercuire, e- 
fectuînd 63 de raiduri.

Duminică luptele au continuat 
cu aceeași intensitate. Agenția 
Reuter anunță că un alt batalion 
de parașutiști americani, din bri
gada 173, a fpst trimis la Phuoc 
Vinh, localitate situată nu departe 
de Dong Xoai. Deși s-a anunțat 
că batalionul a fost trimis „pentru 
a apăra aerodromul, comandamen
tul american instalat în localitate 
și unele instalații militare", se 
pare că rolul lui este altul. După 
cum s-a aflat din surse militare 
sigure, acest batalion care numără 
circa 800 de parașutiști va fi fo
losit împotriva patrioților. „Folo
sirea lui în acțiuni directe împo-

triva patrioților, menționează a- 
genția Reuter, ar fi o urmare di
rectă a ordinului 
sens dat trupelor 
Vietnamul de sud 
Johnson".

recent în acest 
americane din 
de președintele

ski, ministrul comerțului exterior, 
și alți conducători ai R. P. Polo
ne. Au fost de față, de asemenea, 
delegațiile țărilor participante la 
tîrg. După ce președintele Consi
liului popular al orașului, Jerzy 
Kusiak, a urat bun sosit delegații
lor, a luat cuvîntul W. Trampczyn- 
ski, ministrul comerțului exterior, 
care a vorbit despre însemnătatea 
contactelor internaționale pentru 
dezvoltarea relațiilor între Est și 
Vest. Oficialitățile poloneze au vi
zitat apoi pavilioanele tîrgului. La 
intrarea în pavilionul în care se 
află biroul de informații al țării 
rioastre, conducătorii polonezi au 
fost întîmpinați de delegația gu
vernamentală română, condusă de 
Mihail Petri, ministrul Comerțului 
exterior. A fost de față ambasa
dorul R. P. Române în R. P. Po
lonă, Gheorghe Diaconescu. Oas
peții au manifestat interes față de 
locomotiva Diesel electrică, a că
rei machetă se află expusă aici, 
în aceeași zi, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de delegațiile 
străine și numeroși vizitatori 
tîrgului.

SAN JUAN. Fostul președinte al 
Republicii Dominicane, Juan Bosch, 
a declarat că există documente 
fotografice ale crimelor comise de 
trupele juntei militare de dreapta 
din tara sa. Fotografiile, a adăugat 
el, arată că multe din cadavrele 
descoperite aveau mîinile legate 
la spate și că mii de persoane sint 
deținute în condiții inumane în în
chisoarea „La Victoria", de lîngă 
Santo Domingo.

ANKARA. Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Turciei a declarat că guvernul 
turc a acceptat raportul secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
privind prelungirea cu încă șase 
luni a forțelor O.N.U. din Cipru.

ai
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HANOI 13 (Agerpres). — în 
cursul zilei de 12 junie, avioane 
americane au violat spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd nu
meroase localități populate din 
provincia Quang Binh. în aceeași 
zi aviația americană a bombardat 
insula Con Co și insula Hon Mat.

Demonstrații studențești
la Seul

SEUL 13 (Agerpres). — Sîmbătă, 
în capitala sud-coreeană a avut 
loc o demonstrație studențească în 
semn de protest împotriva trata
tivelor japono—sud-coreene. De
monstrația a fost precedată de un 
miting la care a fost adoptată o 
rezoluție în care sînt condamna
te negocierile dintre guvernele Ja
poniei și Coreei de sud, cerîndu- 
se încetarea tratativelor. în cursul 
demonstrației au avut loc ciocniri 
cu poliția. Au fost arestați 15 stu- 
denți.

DUiPA VIZITELE
IN R. S. CEHOSLOVACA 

$1 R. D. GERMANA

CONAKRY. Consiliul national 
al revoluției, organul suprem al 
Partidului democrat din Guineea, 
și-a încheiat prima sesiune din a- 
cest an. în cuvîntul rostit la sesiu
ne, președintele Seku Ture s-a re
ferit la sarcinile ce se pun în pre
zent în fața țării. Oricare ar fi di
ficultățile, a subliniat el, poporul 
Guineei nu va înceta lupta împo
triva dușmanilor Africii. El a con
damnat manevrele și încercările 
imperialiștilor de a submina soli
daritatea africană.

I B. TITO S-A ÎNAPOIAT
LA BELGRAD

BERLIN 13 (Agerpres). — La 13 
Iunie Iosip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, secretar general 
al U.C.I., care a făcut o vizită ofi
cială în R.D.G., a plecat spre pa
trie. La 
I. B. Tito 
Ulbricht, 
de Stat al
C.C. al P.S.U.G., și de alte perso
nalități din R.D.G.

★

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
După vizitele oficiale în R. S. Ce
hoslovacă și R. D. Germană, Iosip 
Broz Tito s-a înapoiat duminică la 
Belgrad.

ADEN. Un purtător de cuvînt 
militar britanic a declarat că în 
regiunea Dhala, din Arabia de sud, 
membrii unor triburi au atacat po
zițiile britanice din această regiu
ne. Mai mulți soldați britanici și 
ai forțelor armate guvernamentale 
ale Federației Arabiei de sud au 
fost răniți sau făcuți prizonieri.

aeroportul Schonefeld 
a fost condus de W. 

președintele Consiliului 
R.D.G., prim-secretar al

BONN. Industria carboniferă 
vest-germană este amenințată din 
nou de o criză de supraproducție. 
Ziarele semnalează că în depozite 
au crescut stocurile nevîndute de 
huilă și cocs. în prezent, numai în 
regiunea Ruhr-ului aceste stocuri 
reprezintă 13 930 000 tone. Ele au 
crescut cu 678 300 tone în luna 
mai în comparație cu aprilie.

După întrevederile franco—vest-germane

Rezultatele interpretate
în mod diferit la Bonn și la Paris

SEUL. în Coreea de sud bîntuie 
o secetă puternică, apreciată, po
trivit agenției U.P.I., ca „cea mai 
mare care a avut Ioc în ultimii 
160 de ani". Seceta amenință în
treaga recoltă de orez, precum si 
furnizarea curentului electric. în 
capitala țării, Seul, și în alte orașe 
se resimte o acută lipsă de apă. 
Din aceeași cauză, în decurs de 
cîteva zile, prețul orezului a cres
cut cu 10 la sută.

Christmas, Washington, 
Fanning... trei insule pier
dute în întinderea ne
mărginită a apelor Ocea
nului Pacific. Dependente 
de colonia britanică Gil
bert și Ellice, aceste 
insule reprezintă o pată 
de uscat cu o suprafață 
totală de 615 km p și o 
populație de circa 700 
locuitori, dintre care... 
trei europeni. S-ar părea 
că acest coif uitat de 
lume nu poate interesa 
pe nimeni. Mai ales că 
resursele naturale de care 
dispun teritoriile amin
tite sînt foarte mici.

lată însă că în ultimul 
timp S.U.A. s-au gîndit 
că nu ar fi rău să folo
sească insulele în scopuri

strategice. Se pare, după altfel, 
cum relatează presa oc
cidentală, că ele au și 
obfinut consimțământul 
Londrei ca, în schimbul 
unei anumite sume de 
bani, să intre în posesia 
titlului de stăpîn al insu
lelor. Pe ce cale ? Simplu 
și original. Cu ajutorul 
legii cu privire la guano 
adoptată de Congresul 
S.U.A. în 1856.

Conform acestei legi, 
S.U.A. au dreptul să 
anexeze oricare insulă 
nelocuită din Oceanul 
Pacific de unde ar pu
tea importa îngrășăminte 
minerale (guano). In a- 
cest fel, cele trei insule 
care dispun de rezerve 
de fosfați (cucerite, de

de englezi pe 
baza propriei lor legi cu 
privire'la guano) trebuie 
anexate Statelor Unite.

D.e fapt insulele intră 
în planul Pentagonului 
de mai multă vreme. în 
această regiune america
nii au experimentat în 
urmă cu trei ani arma
ment nuclear. Pe insula 
Christmas se proiectase 
o mare bază militară. 
Aici a stafionat în timpul 
celui de-al doilea răz
boi mondial o garnizoa
nă a forțelor militare 
americane. Acum planul 
este reactualizat. Pentru 
îndeplinirea lui se re
curge la orice mijloc. 
Chiar și la guano...

Cu o 
izvorî tă 
convingeri rasiste, au
toritățile din . Republi
ca Sud-Africană au 
hotărît să nu se opună 
răspîndirii politicii de 
„apartheid" și în Afri
ca de sud-vest (terito
riu aflat sub mandatul 
lor). De aceea ei s-au 
declarat întru totul do 
acord cu așa-numitul 
plan Odendaal propus 
de rasiștii din 
teritoriu, 
pasămite, 
„evita 
tribale",
vede împărțirea țării 
într-o zonă mare lo
cuită exclusiv de albi 
și'mai multe rezervații 
pentru negri, denumi-Eugen IONESCU

„mărinimie" te bantustane. Pentru 
din adinei realizarea lui urmea

ză să fie „strămutați" 
119 000 oameni de cu
loare care reprezintă 
25 la sută din popu
lația țării. Multe tri
buri vor ii afectate în 
proporție de peste 90 
la sută. Se înțelege de 
la sine că aceste stră
mutări nu sînt con
cepute decît pe crite
riul ocupării de către 
neafricani a celor mai 
fertile pămînturi.

Potrivit aceluiași 
plan, pentru a ține 
piept „pericolului ' eu
ropenizării" fiecare te
ritoriu va avea pro
pria sa limbă, instrui
rea urmînd a se face 
pe baza ei. Cum însă

acest
Conceput 

pentru a 
disensiunile 
planul pre-

nu există manuale în 
limbile respective, 
prevederea aceasta 
n-ar asigura decît pri
varea africanilor de 
dreptul de a se in
strui. Mai mult, sub a- 
celași pretext al evi
tării antagonismelor 
tribale, planul specifi
că interdicția „comu
nicației reciproce între 
triburi și a încurajării 
unei limbi comune".

O mască cinică pen
tru politica rasistă a 
„apartheidului", meni
tă să faciliteze asupri
rea populației africane 
pe baza dictonului 
„împarte și stăpîneș- 
te". Aceasta este esen
ța planului Odendaal.

Adriana SOCEC

BONN 13 (Agerpres). — întreve
derile franco—vest-germane, câre 
au luat sfîrșit sîmbătă după- 
amiază la Bonn, prilejuiesc o se
rie de comentarii care scot la 
iveală că dezacordul între cele 
două țări într-o serie de probleme 
continuă să existe. Declarațiile fă
cute de purtătorii de cuvînt vest- 
german și francez lasă să apară, 
după cum apreciază observatorii, 
„o serie de divergențe existente 
între cele două țări". Cu toate că 
partea vest-germană încearcă să 
afișeze o anumită satisfacție, par
tea franceză se arată, după cum 
subliniază agenția France Presse, 
„net rezervată".

Agenția se referă în special la 
faptul că partea vest-germană a 
anunțat că a intervenit un acord 
în privința 
conferințe la nivel înalt a țărilor 
membre ale. Pieței comune pînă 
la sfîrșitul acestui an, în timp ce 
partea franceză a declarat că o 
asemenea conferință „nu ar fi ex
clusă", dar că „nici o hotărîre nu 
a fost luată". De asemenea, partea

organizării unei

vest-germană a precizat că ar fi 
intervenit un acord de principiu 
în ce privește modificarea datei de 
30 iunie ca dată ultimă pentru mă
surile în vederea finanțării viitoa
rei piețe comune agricole, în timp 
ce partea franceză a afirmat că 
punctele de vedere în această pro
blemă s-au „apropiat", dar între
vederile vor fi continuate pînă la 
sfîrșitul acestei luni la nivelul ex- 
perților. Pentru francezi, scrie a- 
genția menționată, data de 30 iu
nie continuă să rămînă în vigoare, 
fapt care obligă la găsirea unei 
soluții — chiar și provizorii — 
pentru finanțarea pieței comune 
agricole. Dacă în această problemă 
se va ajunge la un acord, atunci 
se pare că francezii nu se Vor o- 
pune la o viitoare întrunire la ni
vel înalt a „celor 6“ care să discute 
problema cooperării politice. Acest 
acord nu este dat de Franța decît 
pentru că vest-germanii și italie
nii țin la o asemenea conferință, și 
nu pentru că ea și-ar face iluzii 
asupra șanselor de succes a aces
teia.

SANTIAGO DE CHILE. Președin
tele Mișcării chiliene de solidari
tate cu revoluția cubană, Reinaldo 
Nunez, a anunțat că Congresul 
latino-american de solidaritate cu 
revoluția cubană și cu Republica 
Dominicană, precum și pentru au
todeterminarea popoarelor, va avea 
loc între 10 și 12 septembrie 
Santiago de Chile.

la

BEIRUT. Agenția națională 
informații din Liban a anunțat 
în tară a fost descoperit un com
plot pentru răsturnarea guvernu
lui. Complotul a fost pregătit de 
„Partidul Național Socialist", in
terzis în Liban, care își are orga
nizații în Liban, Iordania și Siria. 
După cum au declarat autoritățile 
libaneze, mai mulți lideri ai „Par
tidului Național Socialist" au fost 
arestați.

de 
că

r
TOKIO. De 20 de zile durează 

incendiul de pe petrolierul norve
gian „Heimvard", ancorat în por
tul Muroran, de pe Insula Hok
kaido. Numeroase detașamente de 
pompieri japonezi nu au reușit 
încă să stingă incendiul care a iz
bucnit la 23 mai în urma unei iz
bituri a navei de chei, în timpul 
ancorării.
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