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SCÎNTEII DOCUMENTAȚIA TEHNICA
PE ȘANTIERE?

După cum se subliniază în documentele celui 
de-al lX-lea Congres al partidului, ministerele 
au sarcina să se preocupe permanent de întoc
mirea din timp a proiectelor pentru noile inves
tiții. Cind și cum ajunge documentația tehnică 
pe șantiere ? Am adresat aceasta întrebare unor 
cadre de constructori și beneficiari de investiții, 
cu prilejul unei anchete organizate de ziarul nos
tru pe șantierele cîtorva obiective industriale din 
Craiova.

|S! fi I

Brașov. Plata teatrului Foto : Gh. VlntUă

Unul din noile obiective aflate in construcția la 
Combinatul chimic din Craiova este fabrica de 
acetilenâ. Brigada de montori condusă de Pavel 
Ciupertea (al doilea de la stingă la dreapta) a 
terminat înainte de termen montajul secției de 

pirollzä.
Foto I M. Andreescu

!ată-ne pe marele șan
tier al chimiei craiovene 
— Combinatul de chimi
zare complexă a. gazelor 
naturale. De față, con
structorul și beneficia
rul, deopotrivă intere
sați in asigurarea la 
timp a șantierelor cu 
documentația tehnică 
necesară.

— întrebarea dv. e cit se 
poate de actuală — ne-a 
răspuns tov. GHENADIE 
MEDEANU, inginer-șef al 
întreprinderii construc
toare. Documentația teh
nică, ajunsă în mîinile 
noastre completă și la 
timp, are o însemnătate 
hotărîtoare pentru activi
tatea șantierelor. Dar in 
unele cazuri proiectele de 
execuție ne vin cu multă 
întîrziere. La unele obiec
tive cu volume mari de 
execuție, ca stația de epu
rare a apelor reziduale și 
canalul colector, a fost 
nevoie, din această cauză, 
să concentrăm forțe mari 
și să realizăm lucrările în 
perioade de ploi și cu ni
velul apelor subterane ri
dicat. Consecințele : am 
pierdut timp, iar calitatea 
lucrărilor a avut de sufe
rit.

Precizez : nu întotdeauna 
întirzierea 
proiectant.
ajunge pe șantier, proiec-

e cauzată de 
înainte de a

tele mai fac o „haltă“ la 
avizare. Consider că avi
zarea documentațiilor teh
nice de către C.S.A.,
C.S.C.A.S. și C.S.P. du
rează mult prea mult față 
de necesitățile 
execuție și 
planificate, 
punem la 
bilitățile noastre de lucru, 
angajamentele constructo
rilor. De exemplu, aviza
rea de către C.S.C.A.S. a 
soluției de execuție a dru
murilor cu îmbrăcăminte 
de beton a intîrziat cu vreo 
6 luni, iar avizarea de că
tre C.S.A. a proiectului ca
nalului colector s-a dat cu 
mare întîrziere.

cerute de 
de termenele 
fără să mai 

socoteală posi-

— Ce părere are be
neficiarul in privința în- 
tirzierii documentației ?

Prezent din partea bene
ficiarului, inginerul POM- 
PILIU IACOBESCU, direc
tor tehnic care se ocupă de 
investiții, a spus :

dreptate con- 
Anumite pro- 

sosesc la timp.

— Are 
structorul. 
iecte nu 
Ceea ce creează însă greu
tăți serioase este că nu în
totdeauna documentația 
trimisă e completă. Este 
cazul documentației pentru 
compresoarele de azotat 
necesare grupului organic 
al combinatului. Utilajele 
au fost contractate în

CU COMPETENȚĂ Șl RĂSPUNDERE
Păreri despre acțiunea de concentrare
a producției și specializare a G. A. S.

în „Scîntela* din 18 Iunie a apărut un articol în care dife
riți specialiști scoteau în evidență marile avantaje econo
mice înregistrate în urma concentrării producției și specia
lizării gospodăriilor de stat, ridicau unele 
de desfășurarea acestei 
rile altor lucrători din

acțiuni. Redăm în 
Gostat.

probleme legate 
continuare păie-

Specializare, dar cînd 
avem create condiții

nou cultura car-ea, dispersînd din 
tofului în mai multe unități“.

cursul acestui an cu ter
men de livrare în trimes
trul III, dar documentația 
sosită la noi este incom
pletă. Am sesizat direcției 
generale de resort 
nisterul nostru 
problemă, dar n-a 
luționată nici pînă

— Vi se răspunde ope
rativ la modificările de 
proiectare solicitate ?

— Soluțiile la proble
mele ridicate se dau
în termene minime in 
cazurile cind aplicarea
lor nu presupune fonduri 
suplimentare de investiții. 
Dar se dau foarte greu și 
uneori cu multă întîrziere 
atunci cînd afectează noi 
fonduri. C.S.C.A.S. nici pînă 
in prezent nu s-a pronunțat 
asupra suplimentării părții 
economice de Ia proiectul 
tip utilizat la cantina re
staurant, deși suplimentări
le solicitate, sînt incluse în 
partea tehnică. La proiectele 
tip nu se; operează la timp , 
îmbunătățirile impuse de 
folosirea unor noi mate
riale de construcții.

din mi- 
această 

fost so- 
azi.

Victor DEI.EANU 
coresp. „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Concentrarea producției și spe
cializarea gospodăriilor de stat re
prezintă o acțiune complexă, care 
necesită discernămînt, studii amă
nunțite 
țtoasă a specialiștilor din unități 
Există insă și cazuri cind nu se 
are în vedere întregul complex de 
factori, condițiile locale specifice, 
ceea ce frînează obținerea unor re
zultate mai bune. Este vorba 
îndeosebi de trecerea pripită la 
specializarea unor unități, fără a 
ține seama, în suficientă măsură, 
de baza materială existentă, lată 
ce ne-a relatat tov IOSIF PODO- 
LYAK. inginer șef-adjunct la trus
tul Gostat Maramureș:

„Pentru a se obține rezultatele 
scontate, atunci cînd se trece la 
concentrarea producției vegetale șj 
specializarea unităților trebuie să 
se asigure de la bun început și po
sibilitatea mecanizării lucrărilor 
agricole. Uneori se scapă din ve
dere aceasta tn 1963 bunăoară, am 
concentrat cultura cartofului în 
cîteva unități. In principiu era o 
măsură bună Ea crea premise pen
tru specializarea oamenilor, meca
nizarea largă a proceselor de pro
ducție, aplicarea în condiții supe
rioare a complexului de măsuri 
agrotehnice și. pe această bază, 
pentru realizarea de producții spo
rite Rezultatele n-au fost însă cele 
dorite, deoarece unitățile respec
tive n-au fost dotate cu mașini 
de plantat și recoltat, adică cu uti
laje absolut necesare pentru exe
cutarea în condiții optime a lucră
rilor agricole pe suprafețe întinse. 
Îd aceste condiții a trebuit să asi
gurăm un mare număr de brațe de 
muncă, tar recoltele au fost sub 
posibilități. Considered prematură 
această „concentrare", neeconomi- 
că atîta timp cit nu se asigură 
mașinile necesare, am renunțat Ia

consultarea largă, minu-

Despre necesitatea trecerii cu 
mai mare grijă la specializarea 
unităților, 'pe măsura creării con
dițiilor materiale necesare, ne-a 
vorbit și tov. GR.1GOR.E MAZILU, 
inginer șef la gospodăria de stat 
Robănești, regiunea Oltenia :

mai temeinică și foarte amănunțită 
a condițiilor pe care le impune 
noul profil stabilit. în zooteh
nie, de exemplu, paralel cu înce
perea construcției grajdurilor sau 
adaptarea celor existente trebuie 
început și semănatul lucernei, pe 
cel puțin 60—65 la sută din supra
fața destinată bazei furajere. Alt
minteri, în gospodăriile 
sînt luate vacile rămîn 
de producție suprafețe 
lucerna, pe cind în

de unde 
în planul 
mari de 
unitățile

specializate este nevoie să se com
penseze hrana animalelor cu cul
turi anuale care dau rezultate in
comparabil mai slabe“.

,,Pentru a mări eficiența specia
lizării consider necesară pregătirea ( Continuare în pag. a IlI-a)

— Cam încet, înaintați ca melcul 
— observă el.

— Hei, dacă ar fi după noi... răs
punde careva.

lată-ne față în față cu buldozerul. 
Namila smulge rădăcini și arbori, răs
toarnă stînci și înaintează, lăsînd în 
urmă o fîșie lată, ca o arătură. Me
canicul : Un băiat de 25 de ani, cu 
trăsături aspre, cioplite. Mișcările sale 
sînt bruște, iuți, oarecum neașteptate. 
Mașina puternică, pe șenile, ca un 
tanc în fața căruia nu există obsta
cole. Nu există ?

Dimineață, înainte de a părăsi Vi
dra, deasupra Măgurii Odobeștiului 
plutea o scamă de nor fumuriu. Res
tul cerului era curat și deschis, așa 
că sfatul inginerului Mircea Diaconu 
de a ne lua pelerine mi 
o glumă.

— Măgura nu înșeală 
Cînd e acoperită, plouă cu

Acum sîntem ta Hîrboca 
amenință din toate părțile. Nicolae 
Murgu — celălalt însoțitor al nostru 
— scoate pelerinele din rucsac. Pri
mele picături au început să cadă în 
timp ce luam gustarea. Ne-am adă
postit la iuțeală într-o magazie aco
perită pe jumătate. Stăm toți palru 
lungiți pe o prelată și ascultăm ropo
tul asurzitor al ploii. Murgu sforăie 
lîngă mine. A și adormit ! Inginerul 
Diaconu și-a 
și îngînă un

— Crezi că 
treb.

— Ploaia ? 
oră, o oră și

Și eu care 
Dar ploua, plouă mereu.

...Inginerul se ridică în picioare, îșl 
trozneșfe oasele și privește atară. Si
guranța lui îmi dă curaj. îmi place 
omul acesta care șiie să prevadă to
tul, să calculeze timpul, n 
surprinde nepregătit, ii aud 
niștifă, cu accent moldovenesc :

— Peste jumătate de oră plecăm, 
îmi controlez automat ceasul : este 

ora 13. într-adevăr, peste jumătate de 
ceas ploaia s-a oprit

s-a părut

niciodată, 
siguranță, 
și ploaia

Manole AUNEANU

rezemat capul de rucsac 
cînfec oarecare.

va (ine mult ? îl în-

Depinde. Oricum, o 
ceva tot vom aștepta, 

abia aștept să plecăm.

(Continuare in pag. a II-a)

I Note de călătorie

interesează de mersul

nimic nu-l 
I vocea li-
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IIn drum spre Vrîncloaia Foto I Gh. Amuza

Noua tinerețe
a lui Martin 4

de 
în 
de 
se

în aceste zile, la Reșița se re
construiește cuptorul Martin nr. 4. 
Va fi cel mai mare din cadrul oțe- 
lăriei combinatului și va produce 
în final circa 225 000 tone de oțel 
anual. Procesul tehnologic va avea 
un înalt grad de automatizare și 
mecanizare. De la o singură cabină 
se vor coordona reglările automate 
de ardere, temperatură și evacua
re a gazelor arse prin coșul 
fum. La încărcarea materialelor 
cuptor se va folosi o mașină 
șarjare, iar deschiderea ușilor
va face automat din cabina de co
mandă a mașinii. Se prevede ca în 
viitor reparațiile curente, demola
rea camerelor de zgură și regenera
toare să se execute cu utilaje spe
ciale, înlăturîndu-se astfel efortul 
fizic al muncitorilor la aceste lu
crări.

Din proiectul de execuție întoc
mit de IPROMET, se desprind și 
alte date interesante. Reconstruc
ția cuptorului nr. 4 va dura 112 
zile, în vreme ce reconstrucția u- 
nui cuptor Martin de mai mică 
pacitate a durat, în 1959, circa 
de zile.

Tov. Mircea Danciu, inginer 
al întreprinderii de construcții și 
montaje metalurgice Reșița, ne 
spune că reconstrucția cuptorului 
nr. 4 se va termina cu 4 zile mai 
devreme fată de grafic, timp în 
care se va realiza un spor de pro
ducție de aproximativ 3 000 tone de 
otel. Cu laminatele fabricate diD

ca-
135

șef

această cantitate de oțel s-ar pu
tea construi partea metalică la a- 
proape 120 de vagoane de cale fe
rată.

...Cîteva secvențe din „Ulmul” 
reconstrucției acestui cuptor. El se 
ridică pe locul unui cuptor vechi, 
cu capacitate de 60 de tone. Răci
rea vechiului cuptor pentru demo
lare a început la 30 iunie. Glisarea 
coșului de fum de 90 m înălțime 
s-a terminat cu 12 zile mai devre
me. Vatra metalică a noului cuptor 
— preasamblală la sol, cîntărind 
circa 250 tone — a fost ridicată cu 
2 macarale de turnare și montată 
în mai puțin de 3 ore pe stîlpii de 
susținere. Multe din utilajele nou
lui cuptor sînt livrate de uzina 
„Progresul” din Brăila.

...Reșița, la telefon I De la celă
lalt capăi al firului ne vorbește 
tov. Ion Lagu, președintele comite
tului sindicatului de la întreprin
derea de c.onstructii și montaje 
metalurgice.

— Notați r Lucrările sînt în a- 
vans. Constructorii noștri au în
cepui, cu 13 zile înainte de terme
nul prevăzut în grafic, zidăria re
fractară a cuptorului nr. 4.

Sever UTAN

Un buldozer sparge 
munții

Linia ferată forestieră m vine de la 
Nehoiu trece de-a lungul riului Bisca. 
Alt mijloc de locomoție spre Hîrboca 
nu există, fiindcă relieful foarte acci
dentat nu a permis construirea vre
unei șosele. Satele pe care le-am în- 
tîlnit în cale comunică între ele nu
mai cu ajutorul trenului. Iar de la 
Hîrboca în sus, către Piatra Secuiului, 
se merge numai pe jos. Peisajul va
riat și sălbatic este atrăgător. Hurui
tul unui motor puternic face să vu- 
iască văile.

— Un tractor cocoțat pe munte ?
— Nu, e buldozerul care croiește 

șoseaua.
De la linia ferată forestieră pînă la 

pîrîul Argintăriei se construiește o 
șosea, care va deschide gura de ex
ploatare Zăbala, legînd totodată 
munții Vrancei de munții Buzăului. 
Pînă acum, buldozerele au înaintat 
vreo 10—12 kilometri. In urma lor, 
echipe de muncitori nivelează tere
nul. Cum pe aici trecătorii sînt rari, 
apariția noastră trezește curiozitate. 
Inginerul Diaconu intră în vorbă 
oamenii, se 
crărilor.

din R. P. Chineză

PRIN
METROPOLA
DE PE
HOANG PO

SEMĂNATUL BATE LA UȘĂ
SUCEAVA
în nordul tării semănatul 

de toamnă începe mai de
vreme decîl în celelalte re
giuni. Care este stadiul pre
gătirilor ? Tov. ing. Samoil 
Barbă, vicepreședinte al 
Consiliului agricol regional 
Suceava, ne informează : 
„A fost întocmit un plan 
de măsuri concret privind 
organizarea și desfășurarea 
lucrărilor agricole de toam
nă. Printre altele, planul 
prevede ca mașinile și 
tractoarele ce vor fi fo
losite la însămînfări să 
fie reparate pînă la începu
tul lunii septembrie. Sînt, 
de asemenea, date indica
ții în legătură cu ampla
sarea culturilor, fertilizarea 
solului, pregătirea semințe
lor ele.*.

Un raid întreprins prin 
mai multe unități din re-

Cum stati cu pregătirile ?
giune ne-a dat prilejul să 
constatăm cum se traduce 
în viață acest plan de mă
suri. Țăranii cooperatori din 
satul Aurel Vlaicu, raionul 
Săveni, au realizat anul a- 
cesta în medie, de pe cele 
360 ha teren, cîte 2 400 kg 
grîu la ha. Aceasta s-a da
torat faptului că în toamna 
anului trecut însămînțările 
au fost făcute la timp și la 
un înalt nivel calitativ. în- 
vățînd din experiența acu
mulată, cooperatorii de aici 
s-au pregătit temeinic pen
tru această toamnă. întrea
ga suprafață de teren eli
berată de culturi a fost a- 
rată, sămînța selecționată.

La cooperativa din Dum
brăveni, raionul Botoșani, 
tov. Sandu Constantin, pre
ședintele cooperativei, ne-a 
declarat următoarele ; ,Cre-

dem că începînd de la 1 
septembrie vom începe în- 
sămințările. în primul rînd 
vom semăna în terenurile de 
pe care am recoltat borcea- 
gul, macul, carfofii timpurii 
și alle culturi. Tractoriștii de 
la S.M.T. Bucecea sînt bine 
pregătiți și așteaptă să in
tre în brazdă”.

Avansați cu pregătirile 
pentru însămînțările de 
toamnă sînt și cooperatorii 
din comunele Drăgușeni, 
Mitoc, Zoițani, raionul Să- 
vem, Roma, Românești, ra
ionul Botoșani, Fîntînele, 
Chilișem, Udești, raionul 
Fălticeni, și multe altele.

Nu peste tot însă se 
constată același interes. în 
cooperativa agricolă de 
producție Sapoveni, raionul 
Săveni, consiliul de condu
cere nu a luat măsuri pen-

tru eliberarea terenului de 
paie și din această cauză 
tractoriștii nu pot executa 
arăturile, pierd zile întregi, 
bune de lucru. De altfel, 
întîrzieri mari în pregătirea 
terenului din pricină că nu 
au fost sfrînse paiele de pe 
miriști există și în alte ra
ioane ca Rădăuți, Gura 
Humorului, Suceava.

O mare întîrziere se con
stată în regiunea Suceava 
și la pregătirea semințelor.

Consiliile agricole, con
ducerile unităților agricole 
au datoria să ia măsurile 
corespunzătoare pentru bu
na desfășurare a însămînță- 
rilor de toamnă în vederea 
asigurării unei recolte bo
gate în anul viitor.

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

La Șanhal, de pe terasa ho
telului ce poartă numele ora
șului, privim de la înălțimea 
celor 17 etaje panorama me
tropolei de pe malul fluviului 
Hoang Po O mare de clădiri 
se întinde pînă departe la o- 
rizont, între care se avîntă, 
din loc în loc, mal ales pe 
Nankin Lou, eleganți zgîrie- 
nori. Vedem școli cu curți în
tinse unde se zbenguiesc mii 
și mii de copii, mari artere de 
circulație veșnic aglomerate 
de pietoni, cicliști și mașini, 
parcuri și scuaruri Peisajul ci
tadin este întregit de pădurea 
de coșuri de fabrică, de ma
carale și schele tnarcînd noile 
construcții cu care se îmbogă
țește necontenit orașul

împreună cu suburbiile, cu 
populația lui de 10 milioane 
700 de mi1, de locuitori. $an- 
haiul a devenit unul din cele 
mai mari orașe din lume El se 
întinde pe aproape 6 000 de 
km p. diametrul Iui de la est la 
vest ajungînd la 120 de km

Vizita ne-a dat prilejul evo
cării unor momente importan
te din istoria zbuciumată 
a marelui oraș împărțit în 
„concesiuni" străine, smulse 
de diferitele puteri imperialis
te, cu cartiere în care întîl- 
nești stiluri arhitectonice a- 
mericane, .-britanice, franceze, 
cu zone în care „accesul 
populației chineze" era .inter
zis" Șanhaiul constituia Unul 
din principalele puncte de 
scurgere a bogățiiloi Chinei 
de altădată în casele de bani 
ale monopolurilor străine Ma
rile rezerve de materii prime, 
mina de lucru, mai mult decît 
ieftină, aproape gratuită, au 
determinai diferitele companii 
instaurate la Șanhai să con
struiască aici un șir de fabrici, 
antrepozite Dar o dată cu 
dezvoltarea orașului a crescut 
și proletariatul — și aici s-au 
desfășurat cele dintîl acțiuni 
organizate ale clasei munci
toare chineze O clădire mo
destă — astăzi un muzeu me
reu plin de vizitatori — ne-a 
evocat momentele creării 
Partidului Comunist Chinez.

Constantin BORDEIANU

(Continuare in pag. a IlI-a)
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„...Lucrez la grupul nr. 2 șan
tiere al Trustului regional de 
construcții Maramureș Despre 
munca noastră, a constructori
lor aș avea multe sâ vă spun 
dar am să mă opresc numai a- 
supra unor neajunsuri care fac 
ca treburile la noi sâ nu mear
gă prea bine Spre deosebire de 
grupul de șantiere nr 1 prime
le trimestre ale acestui an noi 
le-am încheiat cu un bilanț 
prost Inițiativa muncitorilor șl 
maiștrilor nu este stimulată 
Uneori se iau măsuri pripite 
care dezorganizează munca 
Grav este și faptul că aia cel 
care îndrăznește să critice mă
surile greșite luate de condu
cere riscă să fie persecutat In 
loc să se treacă la înlăturarea 
lipsurilor, sînt înlăturați cei care 
le dau în vileag

Socotesc că ne-ați putea da 
mult ajutor dacă ar veni cineva 
din partea redacției să se con
vingă la fața 
afirmate mai

te ferească sfîntul să-i atragi a- 
tenția că greșește, că o măsură 
pripită, luată în necunoștință de 
cauză, va avea urmări negative. 
Pe urmă trebuie să-ți ceri mutarea 
în alt loc de muncă“.

în susținerea acestor afirmații, 
maistrul care ne vorbea a dat cite- 
va exemple, din care cel mai con
cludent ni s-a părut următorul. I,a 
începutul iernii, in condiții atmos
ferice neprielnice s-a turnat fun
dația la spitalul de boli pulmonare 
din Baia Mare Maistrul de șan- 
tiei Gheorghe Pașca a dat do
vadă de mult spirit organizatoric, 
pricepere și perseverență. Fără să 
fie consultat maistrul și împotriva 
desfășurării normale a procesului 
de producție, directorul a hotărît 
înlocuirea șefilor de brigăzi de pe 
șantier desființînd totodată o bri- 

Pînă au fost in- 
brigăzi, pînă 

să cunoască

gadă de zidari 
struiți noii șefi de 
cînd ei au ajuns 
rostul lucrărilor, s-a pierdu! timp.

— Avem cursuri de calificare.
Dintr-o serie de situații statis

tice, încropite la mare repezeală, 
ca și din discuțiile avute cu un 
număr de cursant! rezultă că pla
nul de învățămînt nu reflectă nici 
pe departe cerințele reale ale șan
tierului. Tematica cursurilor de 
calificare nu ține seama de nivelul 
diferențiat de pregătire al cursan- 
tilor, de nevoile practice ale pro
cesului de producție Pe de altă 
parte, se întîroplă că unii lectori 
ori vin nepregătit! ori lipsesc de 
la cursuri Din această cauză frec
vența este slabă. Celelalte forme 
de ridicare a calificării — schim
buri de experiență, demonstrații 
practice, discuții pe teme profesio
nale majore, informări asupra nou
tăților tehnice, se pierd pe undeva, 
prin sfera intențiilor.

In privința ridicării gradului de 
calificare la locul de muncă, unii 
maiștri practică aceleași metode 
folosite de conducere. După păre-

Am pornit pe

„Numai noi 
de căruță“

locului de cele 
sus"

urmele scrisorii

am rămas PE URMELE UNEI SCRISORI

rest — a 
făcut tot ce 
ca lucrurile 
întrebat to-

PE ECRANELE

CINEMATOGRAFELOR

Lanțul

solidarității umane

tn ultimii ani constructorii ma
ramureșeni au ridicat numeroase 
obiective social-industriale. au dat 
în folosință cîteva mii de aparta
mente, școli, complexe comerciale 
etc.. înnoind peisajul urbanistic a) 
orașelor Baia Mare, Satu Mare și 
altele. în momentul de față, 
grupul nr 1 de șantiere continuă 
să construiască locuințe, iar grupul 
nr 2 — obiective industriale, edi
litare, social-culturale între aces
tea s-a organizat o întrecere so
cialistă ; rezultatele sînt însă dife
rite

Constructorii de la grupul 2 
obișnuiesc să spună : Numai noi și 
„Aprozarul" am rămas de căruță 
pe primul 
planul s-a 
numai 8B 
următoare 
fost recuperată în schimb, fondul 
de salarii a fost depășit ; la prețul 
de cost s-au înregistrat pierderi în 
valoare de peste 200 000 lei.

Care sînt cauzele ?
Este adevărat că grupul nr. 2 are 

condiții mai dificile de lucru de- 
cît grupul 1 șantiere Din discu
țiile cu mai mulți muncitori, 
maiștri. Ingineri rezultă 
neîndeplinirea sarcinilor 
pricinuită de organizarea 
tuoasă a muncii, de slaba

de lipsa de 
calificării

trimestru" Tntr-adevăr, 
realizat în proporție de 
la sută, iar în lunile 
rămînerea în urmă n-a

însă că 
a fost 
defec- 

aprovi-
zionare cu materiale, 
grijă pentru ridicarea 
cadrelor

Unul dintre maiștri 
realizarea planului pe un șantier 
de construcții ridică multe proble
me de organizare, 
cu materiale etc. „Si 
a adăugat el - ca 
pund de lucrare, să 
conducerii grupului de șantiere cu 
diverse cereri să fac propuneri și. 
la nevoie să critic lipsurile care 
împiedică bunul mers al muncii. 
Dar conducerea grupului, și în 
mod deosebit tovarășul director, nu 
se împacă cu critica El are meto
de proprii de conducere : știe tot 
ce trebuie sau nu trebuie, ia hotă- 
rîri „pe picior“, nu-ți cere părerea 
și nu-ți primește propunerea. Si să

spunea că

aprovizionare 
este firesc — 
eu care răs- 
mă adresez

Nu lipsurile supără,

ci dezvăluirea lor
Cînd te „rdfuiești“ cu critica

• Un bilanț nesatisfăcător • Numai cauze 
obiective ? •
nasului" • Directorul nu rămîne
& Cine sînt

„Tinerii să-și vadă lungul 
„dator"

„reclamagiii"?

3M

treaba a mers prost Directorul a 
motivat această măsură afirmînd 
că brigadierii n-au lucrat bine — 
deși nu s-a făcut niciodată vreo a- 
naliză a muncii lor, nu s-a efectuat 
nici un control de calitate în secto
rul respectiv Dar chiar și în cazul 
cînd s-ar fi procedat așa. și s-ar fi 
constatat nereguli, tot mai era ceva 
de făcut ■ să se arate omului cum 
trebuie să lucreze bine Pentru mă
surile pripite luate, maistrul Pașca 
l-a criticat pe director. Acesta nu 
i-a rămas însă dator. Cînd a venit 
primăvara și construcția a ajuns a- 
proape la roșu, a fost numit 
conducerea șantierului un 
maistru Pașca a fost „sfătuit“ 
director să spună că se retrage, 
motive de boală, să lucreze la bi
roul tehnic.

la 
alt 
de 
pe

rea lor, cel mai tînăr în meserie 
„trebuie să-și cunoască lungul na
sului"

— N-am de cumpărat meserie 
de Ia nimeni, spun adesea maiștrii 
Alexandru Pop și Valentin Coșa, 
cînd un muncitor tînăr vine cu o 
propunere. Uneori, ei refuză să 
primească muncitori tineri în bri
găzile lor.

Desconsiderarea părerilor și pro
punerilor, a inițiativei oamenilor 
sînt ilustrate și de faptul că în 
consfătuirile de producție sau în 
adunările grupelor 
sînt puse în 
probleme ale 
de șantiere.

sindicale nu 
discuție principalele 
activității grupului

Toate au „justificare“
Cum sînt pregătiți 
constructorii de mîine?

Intrebarea a fost pusă tovarășu
lui Eugen Ihrim. șeful organizării 
muncii.

Țara Vrancei
(Urmare din pag. I-a)

curme- 
născut 
mușcat

deschi-

— Nu pot înainta decît o sută, 
două de metri pe zi — spune meca
nicul.

Drumul săpat în coastă urcă încet, 
șerpuind. Muntele i se împotrivește. 
Drumul e unic, spectaculos. Și oame
nii sînt tăcuți parcă dintr-un aluat a- 
parte. Stau aici cu săptămînlle sub 
grindina ploilor, bătufi de vînturi, 
trebuie să învingă neprevăzutul.

— Lucrăm în condifii speciale.
— Ce înțelegeți prin „condiții spe

ciale’ ?
— Niciodată nu știi ce te așteaptă 

dincolo. Muntele are faine.
Un arbore s-a culcat de-a 

zișul. O albie de pîrîu s-a 
abia după ce buldozerul a 
stînca.

— Cînd crezi că vefi putea
de noua exploatare forestieră ? îl în
treb pe Diaconu.

— Dacă I.C.F. Buzău ml-ar da ruti
ne șoseaua, mîine aș deschide-o I Dar 
cu ritmul ăsta, te apucă somnul I

Peste o oră și ceva ajungem în cul
mea Hîrbocăi. Privim în zare capul 
pleșuv și sfîncos al vîrfului Penfeleu. 
Nicolae Murgu scoate husa de pe 
arma de vînătoare.

— Aici București. Ora exactă...
— Aici Zăbala I glumește tehnicia

nul.
— închide transistorul. Mergem în 

liniște, faceți cît mai puțin zgomot 
— ordonă inginerul. Murgule, să ai 
arma pregătită.

La orele 14,55 am intrat în pădu
rile încă nedesfundate ale Zăbalei. 
Aiadar, sînfem iarăși în Tara Vranceil 
Începe să bată vînful, se face frig.

Rătăciți în pădure. 
Care e pîrîul Argintăriei?

— Treci dumneata înainte. Și nu te 
abate de pe creasta văii...

— Nu alerga, omule, că obosești și 
mai ai încă nevoie de picioare !

O potecă înșelătoare, bătătorită de 
mistreți și urși, ne făcuse să pierdem 
drumul știut. Ne-am trezit la o între
tăiere de vînturi, în inima unei păduri 
răvășite. Murgu încerca să descopere 
pîrîul Argintăriei. Urcam și coboram, 
coboram și urcam iarăși. Săream me
reu peste pîraie. La un moment dat. 
niște foșnete ciudate. Inginerul Dia- 
conu ne-a făcut semn să ne pitim. Din 
tufișuri se deslușiră grohăiturile 
mistreților. Umbre mari, butuhănoase 
apărură și dispărură în cîteva frac
țiuni de secundă. Murgu a pus arma 
la ochi și a tras.

— L-ai văzuf? întrebă inginerul.
— Numai capul.

nu se împacă cuCelor care 
mersul de la sine al lucrurilor, cu 
formalismul și nici cu arbitrariul 
în activitatea conducerii și încear
că să propună măsuri de îndrep
tare, li se „plătește polița“. De pil
dă. nu de mult, conducerea a găsit

un loc „mai potrivit“, undeva pe 
la un șantier, lui Mihai Pop, șeful 
serviciului personal și pregătirea 
cadrelor. Oamenii spun că în ca
zul acesta au fost vînați’ doi ie
puri deodată. Conducerea a scă
pat de un „pisălog“ care, în di
verse ședințe, critica diferite lip
suri în organizarea muncii. în locul 
lui a fost încadrată Lizica Ciobă- 
nescu, soția șefului contabil de la 
trust. în realitate, aceasta face 
muncă de contabil și nu de șef al 
serviciului personal și pregătirea 
cadrelor.

Am căutat să aflăm părerea con
ducerii grupului de șantiere cu pri
vire la cele relatate mai sus. To
varășul director, ing. Paul Hersch, 
nu este însă omul explicațiilor. Pe 
cît posibil, încearcă să le ocolească 
prin niște răspunsuri monosila
bice.

La întrebarea privitoare la neîn
deplinirea indicilor de plan, a ți
nut să scoată în evidență numai 
cauzele obiective. în 
precizat dînsul — am 
ne-a stat în putință 
să meargă bine. Am
tuși cum se explică faptul că 
există manifestări de slabă orga
nizare a muncii, de lipsă de grijă 
față de ridicarea calificării cadre
lor, de nesocotire a părerilor șl 
inițiativelor colectivului. A încer
cat să găsească o „justificare“ pen
tru fiecare.

Trebuie să spunem că atît orga
nizația de partid, cît și cea sin
dicală s-au complăcut în această 
situație. în loc de măsuri care să 
asigure ca și aici, la grupul 2 șan
tiere, să existe o atmosferă prin
cipială de muncă, să fie stimulată 
inițiativa colectivului și îndeplini
rea exemplară a sarcinilor de 
plan, comitetul de partid (secretar 
tov H. Mihai) a lăsat ca lucrurile 
să se desfășoare de la sine, tole- 
rînd abuzurile directorului. în loc 
să fi pus în discuția comuniștilor 
atitudinea acestuia, incompatibilă 
cu îndatoririle unui membru de 
partid. La rîndul său. președintele 
comitetului sindical, tov P loan, 
se mulțumește să declare că di
rectorul nu prea vine la adunările 
sindicale, iar atunci cînd vine, nu 
are urechi pentru critică și grai 
pentru autocritică.

Am cerut părerea tovarășului Io
sif Ghiriti, secretar al comitetului 
orășenesc de partid despre toate 
acestea ; ne-a mărturisit că nu cu
noaște decît că acest grup de șan
tiere „nu merge prea bine“. Or. 
în ultima vreme, la Comitetul oră
șenesc de partid Baia Mare au so
sit multe scrisori despre cele ce se 
petrec la grupul nr. 2 șantiere. Din 
păcate, comitetul orășenesc de 
partid nu a încredințat rezolvarea 
scrisorilor celor mai indicați tova
răși. Urmarea? în loc să se ia mă
suri pentru înlăturarea neajunsu
rilor, s-au făcut încercări de de
pistare a „reclamagiilor“.

Este de așteptat din partea Co
mitetului orășenesc de partid Baia 
Mare să analizeze această situație 
și să ia măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii politico-educative și 
restabilirea unor relații principiale 
la grupul nr. 2 șantiere, pentru sti
mularea inițiativei colectivului și 
traducerea în viață a celor mai 
valoroase propuneri menite să ducă 
la îndeplinirea și depășirea planu
lui.

Mariana BUMBEA

miracol și piatra
— Tragi numai dacă ne atacă I
— N-am țintit. Am vrut să-l go

nesc.
Murgu este un bărbat de treizeci 

și ceva de ani, înalt, atletic. Trăiește 
de cînd se știe numai în pădure și 
faptul că acum s-a rătăcit, îl amuză. 
Mircea Diaconu, dimpotrivă, refuză 
aventura, nu-i convine să btjbîie la 
nesfîrșit prin coclauri, mai ales că 
sînfem și noi cu el.

Inginerul Diaconu mă ajunge din 
urmă.

— Arată-mi șl mie ipidaele — tl 
rog.

Imi explicase la Vidra că Ipidaele 
sînt niște insecte mici, de 3—4 mili
metri, care atacă scoarța arborilor 
doborîți. Aici, unde ne aflăm acum, 
este o zonă de încrucișare a vîntu- 
rilor și furtqnile din iunie au făcut 
ravagii. întreprinderea forestieră din 
Vidra a trimis cîteva echipe ca să fa
soneze masa lemnoasă căzută, ur- 
mînd ca la primăvară, cînd se va 
deschide drumul, 
câți.

— Vom scoate 
de mii de metri 
me din planul nostru anual I îmi 
ne Diaconu.

Rupe o bucată de scoarță și-mi a- 
rată niște găurele cafenii. In ele se 
string larvele ipidaelor.

— E vreun pericol ? 
ataca și arborii vii din

— Nu, insectele nu 
Dar arborii trebuie fasonați. împie
dicăm astfel depunerea larvelor și, în 
afară de asta, lemnul fasonat se 
păstrează mai bine.

Pe la șase după-amiază vuietul 
unei cascade ne-a făcut să ciulim ure
chile. Diaconu a tras un chiot strașnic 
și a fugif într-acolo.

— Ehei I Argintăria, măi I a strigat 
el bucuros.

...înaintea noastră a răsărit deodată 
tovarășul lonescu, cabanierul. Venea 
de sus, de la echipele de tăietori.

— Am fasonat încă 200 de metri 
cubi — raportează el inginerului.

— Merge greu ?
— Ne descurcăm...
200 de metri cubi. Cifra ar putea 
tradusă, echivalată în nu știu cîfe 

garnituri de mobilă. Lemnul din pă
durea Argintăriei e bun, rezistent 
lemn de esență tare. Deocamdată nu 
poate fi scos la suprafață. „Drujbarii’ 
îl fasonează cu migală, lăsîndu-l să 
„curgă” pe poteci, în apropierea vii
toarei șosele. Liniștea pădurii se ri
sipește. Zgomotul ferăstraielor meca
nice ajunge pînă la noi. Și aici se 
lucrează I

Lingă noi, pîrîul Argintăriei curge 
maiestuos, rostogolindu-se peste stînci. 
Apa curată, limpede, este ca argintul 
topit. Printre pietrele șlefuite înoată

ftăstrăvi. Am făcut popas la malul
ui și am mîncat Sînfem iarăși veseli. 

Murgu a găsit imediat poteca ce 
cea spre cabana Giurgiului.

Bozgonete cel Isteț

fi

du-

în- 
pă-

arborii să fie

de aici circa o 
cubl, adică o

Să vă povestească Bozgonete 
tîmplarea cu ursul. Bozgonete e 
durer la cabana Giurgiului.

„Păi ce să povestesc, nu 
minte chiar toiul. Nu mi-am 
fife I

...îmi făceam „rondul" în
Vulpoi, brigadierul, primise veste de 
la Vidra că o să dafi pe la noi. Mer
geam pe cărare și mă uitam la ar- 
boreții tineri. Deodată simt că se a- 
propie cineva de mine. „Care ești 
ăla ?’ întorc capul și o văd pe dum
neaei, ditamai namila, ridicată în 
două labe. Puii o urmau nepăsători, 
cu boturile în iarbă. Dau să mă as
cund, dar ea nimic. După mine I Ri
dic arma și trag. A urlat de mi-a în-

mai 
luat

lin 
no-

pădure.

ghefaf sîngele. S-a prăbușit chiar la 
picioarele mele. Am mai tras o dată 
și m-am depărtat. Puii s-au speriat și 
au fugif în desiș. Dacă am văzuf că 
ursoaica nu mișcă, m-am întors. O ni
merisem în ihimă. Dumneavoastră 
unde erafi cînd a)i auzit împușcătu
rile?’

Vasile Vulpoi, care a ascultat întîm- 
plarea, surîde mucalit :

— Bozgonete e isfef. Nu se teme 
de urși I

în jurul nostru s-au strîns și cei
lalți vînători de la cabană : ion Ber- 
chioi, Simion Bușilă, Ion Răufă. Ca
bana se află în poiana Pieptul Ursu
lui, la poalele muntelui Pietrosul. 
Gazdele sînt foarte ospitaliere. Stăm 
îndelung de vorbă și aflăm o mulțime 
de lucruri interesante despre viafa 
arborilor și tainele pădurii. De unde 
vine numele de
De ce 
culme 
cîteva

„Pieptul Ursului' ? 
se cheamă luminișul de peste 
„Scările lui Vodă” ? O să aleg 
din ele pentru reportajul vii-

Filmul bulgai Eva
datul (titlul original, 
cu vădită valoare sim
bolică, este „Lanțul’) 
se situează în rîndul 
producțiilor ambițioa
se, retractare rețetelor 
facile și spectaculosu
lui de fațadă. Mai 
bine de jumătate din 
durata peliculei, pe e- 
cran nu apare decît 
un singur om. Este un 
comunist, condamnat 
la moarte tn 1944, fe
recat cu un lanț greu 
prins de glezna picio
rului și evadat din tre
nul care-1 ducea în 
fața plutonului de exe
cuție. El rătăcește prin 
munți, se ferește de 
lume. înfruntă foamea, 
setea, chinuitoarea po
vară a inelelor de fier 
care îl împiedică la 
mers, îi rod piciorul și 
îl trădează la fiecare 
pas cu zornăitul lor. 
De unul singur, oricît 
de rezistent și tenace 
s-ar dovedi, eroul nu 
poate răzbi Salvarea 
lui depinde de ceilalți 
oameni, care-1 ajută, îl 
pun la adăoost de ur
măritori, îi deschid 
drumul către partizani. 
Se conturează astfel, 
poetic, semnificația 
„lanțului" : verigile de 
neînfrînt cfare-i unesc 
pe oameni în lupta 
pentru o cauză dreap
tă. pentru libertatea 
patriei lor.

Tema solidarității 
antifasciste e schițată 
încă de la început, în 
secvența din tren care 
precede evadarea. în 
vagoanele deținuțiloT, 
ctteva profiluri abia 
creionate și cîteva 
crîmpeie de dialoguri 
sînt. suficiente pentru 
a anunța, fără ostenta
ție, dezvoltarea ulteri
oară a ideii unității 
celor ce se opun te
rorii fasciste Către 
final ea capătă o re
zonanță amplă, servi
tă pe de o parte 
creșterea sensibilă 
tensiunii dramatice 
pe de altă parte, 
reușita portretizare 
doi dintre cei care 
tervin tn ajutorul co
munistului fugif : țăra
nul care-1 ascunde în 
casă, asumîndu-și con
știent grave riscuri, și 
soldatul necunoscut al 
cărui sacrificiu decide, 
în ultimă instanță, bi
ruința eroului.

Realizatorii, 
ristul 
stein 
autor 
acelui 
cinematografic intitu
lat „Stele”) și regizo
rul Liubomir Șarland- 
jiev au ținut să confe
re filmului în primul 
rtnd sobrietate și sim
plitate. Incontestabil, 
unele momente (mai 
ales tn final) transmit 
direct, fără artificii, un 
patetism concentrat, 
aspru. Dar reușita in
tențiilor este doar par
țială pentru că miezul 
acțiunii — ceea ce se 
petrece cu eroul in 
cursul „epopeii’ sale 
singuratice — e lipsit 
tn mare măsură de e- 
venimente revelatoare. 
Ambianța tn care evo-

faptele 
care se 
special 

sufle-

luează eroul, 
exterioare de 
Izbește, și în 
mișcarea lui
tească, monologul in
terior, la care autorii 
recurg în dese rînduri, 
sînt lipsite de o încăr
cătură emoțională su
ficient de densă. Pro
tagonistul Vasilf Popi- 
liev a atins o anumi
tă treaptă de expresi-

„Procesul

profesorului

de 
a 

?! 
de 
a 

tn-

scena-
Angel Wagen- 
(consacrat ca 
al scenariului 
tulburător poem

Titlul original — 
„Term ot trial’ — pu
tea fi tradus și prin 
„La capătul încercă
rii’ — ceea ce ar fi 
definit poate, mai e- 
xact sensul acestui 
film. Pentru că la ca
pătul încercării de a-și 
apăra principiile mo
rale, după ce tribuna
lul infirmă acuzația in
famantă pe care i-o 
aduc părinții elevei 
sale preferate, blaji
nul, omenosul profesor 
Weir înțelege că inte
gritatea, buna lui cre
dință au fost de 
prisos : în final, el se 
vede aclamat de re
calcitranții săi elevi 
tocmai pentru ceea ce, 
de fapt, nu făcuse, și 
chiar soția lui preferă 
să creadă că în rea
litate a încercat s-o 
seducă pe Shirley. Dar 
Weir, neînțeles de cei 
din jur, nu capitulea
ză în fața ipocriziei și 
refuză să-și dea demi
sia de la școală. La
șitatea, pe care t-o re
proșează mereu fe
meia cu care își îm
parte viața, e numai 
aparentă ; purtarea sa 
exprimă, în fond, fer
mitatea convingerilor 
lui Weir, refuzul de a 
face compromisuri — 
acea tărie de caracter 
ce-l dă puterea ca la 
capătul acestei grele 
încercări, deși obosit, 
să-și continue drumul, 
rămînînd credincios 
sie însuși.

Filmul, a cărui ac
țiune se petrece în
tr-un orășel din An
glia zilelor noastre, se 
apropie de o proble
matică socială dezbă
tută și în alte produc
ții din ultimii ani ale 
cineaștilor britanici. 
Scenaristul și regizo
rul Peter Glenville a- 
duce pe ecran un li
ceu dintr-un cartier 
periferic, cu elevi a 
căror decădere mora
lă constituie o proble
mă Insolubilă, cu pro
fesori anchilozați tn 
prejudecăți și ipocri
zie ; el surprinde si u- 
nele aspecte semnifi
cative ale vieții de la 
marginea societății. 
Insă „Procesul profe
sorului Weir’ este de
parte de ascuțimea u- 
nor filme cum a fost, 
de pildă, „Singurăta
tea alergătorului de 
cursă lungă’, cineas

vitate : i se citesc 
fată, în privirea dreap
tă. sigură, demnitatea, 
hotărîrea tenace de a 
nu se lăsa doborî! de 
a nu ceda. El n-a pu- 
put înlătura totuși lip
surile de ordin psiho
logic, care provin din 
scenariu.

Cu toate lungimile 
și părfile trenante, în
deosebi începutul și 
partea ultimă a fil
mului — ca doi piloni 
— susțin ideea fru
moasă a lanțului soli
darității umane , ea a- 
junge la spectator și îl 
învăluie într-o undă de 
poezie dură, bărbă
tească.

P»

Mihail LUPU

Weir"
tul părăsind în bună 
măsură filonul criticii 
sociale El mută cen
trul de greutate al fil
mului pe analiza psi
hologică — și se rețin 
cîteva secvențe reali
zate cu artă (momen
tul de șoc din camera 
profesorului, la hote
lul din Londra ; expli
cațiile dintre Weir șl 
soția lui ; răsturnarea 
de la proces, cînd 
Shirley recunoaște că 
a mințit) în general 
însă, realizatorul re
curge la o acumulare 
de întîmplărf în spa
tele cărora se simte 
„planul’ scenariului 
(peregrinările din tim
pul excursiei la Paris, 
întreruperea călătoriei 
lo Londra, momentul 
din tren), astfel încît 
mișcarea sufletească a 
personajelor pare în
corsetată arbitrar, iar 
analiza rămîne destul 
de superficială.

Filmul beneficiază 
de participarea unui 
măre actor. Lawrence 
Olivier, care izbutește 
să găsească — chiar 
într-un scenariu în 
care nu abundă obser
vațiile originale, pă
trunzătoare — elemen
te pentru o creație re
marcabilă Interoretul 
compune admirabil fi
gura profesorului, te 
cucerește, făcîndu-te 
să treci cu vederea 
caracterul „confecțio
nat* al acestui film, 
notațiile exterioare cu 
care realizatorul pig
mentează adeseori po
vestirea cinematogra
fică. în general, focul 
actorilor este la înălți
me — și alături de in
terpretul rolului titular 
și de Simone Signoret 
(soția profesorului), 
merită amintită tînăra 
actrită Sarah Miles 
(Shlrlev), care dă cu 
aplomb replica unor 
actori de asemenea 
notorietate.

Demn de interes prin 
problematica de ordin 
social și etic pe care 
o abordează, prin ca
litățile interpretării 
actoricești, „Procesul 
protesorulut Weir’ a- 
testă priceperea, meș
teșugul regizorului Pe
ter Glenville, tără a 
depăși însă treapta u- 
nei producții de nivel 
mediu.

Crezi că vor 
pădure ?

s.au înmulfil.

M. POP

Noaptea pe aeroportul Bănoasa
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Teatrul satlric-muzlca! ,,C. Tă- 

nase" (sala Savoy) . Veselie la 
174 — ora 20

TELEVIZIUNE
19,00 — Jurnalul televiziunii (I). 

19.20 - „Cum se întocmește un
pietrar" de prot. Avram Spi- 
neanu 20,00 — Telefilatelia 20.15 
— Film ; „Roșu și negru" (seria 
II). 21,30 — Recitalul baritonului 
Dan lordăchescu. 22.00 — Jurna
lul televiziunii (II) și Buletin me
teorologic

CINEMATOGRAFE
SAMBA : Patria, București

(completare A cui e vina ?), Ex
celsior (completare A cui e 
vina?), stadionul Dlnamo (com
pletare A cul e vipa ?). Expozi
ția — ,,Plata Scînteii" (com
pletare A cul e vina ?). PRO- 
CESUT PROFESORULUI WEIR : 
Republica (completare Mîine în
cepe azi)» Victoria (completare 
Lucrările Marii Adunări Natio
nale). Grivița (completare Priete
nul meu Max) grădina Doina 
(completare Lucrăîile Marii A- 
dunărl Naționale). VIATA DIFI
CILA : Luceafărul. Festival, ru
lează și la grădină Melodia (eom- 
nletare Lucrările Marii Adunări 
Nationale). grădina Progresul. 
BANDA ’ Carpati (completare 
Unde nu-l cap). Capitol (comple
tare Casa cetate), rulează si la 
grădină Floreasc» (completare 
Muzeul Zambaccian) CÜM SE 
REUȘEȘTE TN DRAGOSTE : Cen
tral (completare Fotbaliști, nu 
uitați copilăria). Cultural (com
pletare Fotbaliști, nu uitați copi
lăria) FERNAND COW-BOY : 
Lumina (completare Comori de 
artă românească) CASA RI- 
CORDI : Union (completare Mu
zeul Zambaccian) PROGRAM 
PENTRU COPII î Doina (numai 
dimineața) NEVASTA NR 13 : 
Doina (după-amiază). SĂLBĂTI
CIT DE PE RTUL MORTH - cine
mascop • Timpuri noi (comple
tare Unde nu-l cap - Gravuri 
revoluționare — Spre cer — cine
mascop) ROMULUS ST REMUS — 
cinemascop : Giuiești (comple
tare Melodiile străzii — cinema
scop) Bucegi (completare Melo
diile străzii — cinemascop), ru
lează și la grădină. APORT, 
MUHTAR ! — cinemascop ' Fero
viar (completare Acolo unde Car
nații întîlnesc Dunărea — cine
mascop). Flamura (completare 
Acolo unde Carpații întîlnesc 
Dunărea - cinemascop) LA
LEAUA NEAGRA - cinemascop : 
înfrățirea Între popoare (comole- 
tare Lucrările Marii Adunări Na
tionale) CRONICA UNUI BU
FON t Dacia (comoletare Pionieri» 
nr 4/1965) DATT-MI CONDICA 
DE RECLAMATIT Crînff’sl 
(completare Oltenii din Oltenia). 
EVADATUL — cinemascop : Bu
șești (completare Drumul). Moși
lor (completare Primul carnaval 
socialist) PENSIUNEA BOUL AN
KA : Unirea (completare Arta 
chineză de decupare), rulează si 
la grădină UN ȘOARECE PRIN
TRE BÂRBAȚI : Tomis (comple
tare Laminorul de țevi), rulează 
și la grădină. FEMEIA NECU
NOSCUTA • Flacăra (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) grădina vitan (completare 
Lucrările Marii Adunări Națio
nale) JUNGLA TRAGICA : Vitan. 
UNORA LE PI. A CE JAZUL : Mio
rița. grădina Moșilor. FIUL CĂ
PITANULUI BLOOD - cinema
scop : Munca (comoletare Pionie- 
rla nr 4/1965) TANOSTK - cine
mascop (ambele serii) : Popular. 
CĂPITANUL DIN TENKES (am
bele serii) : Arta, rulează și la 
grădină Drumul Sării ÜN LUCRU 
FĂCUT LA TIMP • Cosmos (com
pletare La cel mai înalt nivol). 
Progresul (completare La cel mai 
înalt nivel) DECORAȚII PEN
TRU ..COPIII MINUNE": Viitorul 
(completare Muzeul Cornel Me- 
drea) AMERICA. AMERICA (am
bele serii) Coientina, rulează si 
la grădină PRET.UDTO li - ci
nemascop • Volga (comoletare 
Dincolo de codri și păduri — 
cinemascop) WINNETOU — ci
nemascop ■ Rahoya (comnletare 
Pionierla nr 4/1965). rulează si la 
grădină MARȘUL ASUPRA RO
MEI : Modern (comnletare Mîine 
începe azi) RABY MATYAS î 
Lira. JOE LTMONADĂ - cinema
scop : Ferentari (comoletare Lu
crările cehii de-al rX-lea Con
gres al P C.R.) CÎNTÎND IN 
PLOAIE ; grădina Lira. CÎN
TTND DESPRE ARIZONA : Co- 
trocenl (comnletare Amintiri con
temporane) ZIDUI ÎNALT : Pa
cea (comnlftarp Zîmbetu?) LO
GODNICELE VĂDUVE : grădina 
Buzești BUFONUL REGELUI : 
grădina Progresul-Parc (comple
tare Sport nr 3/1965)

11 111 11 I II. III^IIIIIMWIII L. Il II II.. I ”

CUM E VREMEA
Ieri tn țară : vremea a fost 

rece și instabilă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut ploi loca
le aproape în toate regiunile tării. 
Temporar ele au avut și caracter 
de averse. însoțite de descărcări 
electrice. în munți, local a nins. 
Vîntul a suflat dab pînă la potri
vit din sectorul nord-vestic. Tem
peratura aerului la ora 14 éra 
cuprinsă între 22 de grade la 
Calafat șl 12 grade la Tg. Secu
iesc, Sibiu și întorsura Buzău
lui. Local. în Banat s-a produs 
ceață. în București : vremea a 
fost instabilă, cu cer mai mult 
acoperit. A plouat Vîntul a suflat 
In general slab. Temperatura 
maximă a fost de 20 de grade, iar 
pe sol de 29 grade,

Timpul probabil pentru zilele de 
31 august, 1 și 2 septembrie. Tn 
țară î vremea se încălzește ușor 
și treptat. Cerul va fi variabil. 
Ploi locale vor cădea în vestul 
țării. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar 
maximele între 18 și 28 de grade, 
în București : vremea se încălzeș
te ușor și treptat. Cerul va fi va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului în creștere 
ușoară.
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simpatiei publicului.

Cu echipa fe- 
sinl destul de 
atinge la ora 
necesar pre-

contri- 
la suc- 
sporiu- 
Ei s-au

căreia ieri 
surpriză de 

Kliber

Corespondență

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
La derbiul

Prezenți la meciurile din țară
REZULTATE TEHNICE

IAȘI—SIDERURGISTUL

CLASAMENTULRezultate
Bdin categoria

ETAPA VIITOARE

ACTUALITATEA PE SCURT
Campionatele

(Urmare din pag. I-a)

1965
1 

x
î 

X
1
1
1
1
1
1
1
I
1

bune, 
jocul 
pau- 

parti-
Kotormani, Mitaru.

CONSTANȚA—DINAMO 
2—0 (1—0). Au marcat : 

Ilie Stellan (auto-

ȘTIINȚA CLUJ—STEAUA 0—0.

Cluj nu men- 
lucruri 
repriză
după

ORADEA—U.T.A. 1—1 
marcat : Țîrlea — pen- 
I Bacoș — pentru Cri-

atac, dar apăra 
le-a lăsat prea 
Doar două din 
reținut atenția • 
66 (cînd tînăru]

ȘTIINȚA TIMIȘOARA—ȘTIINȚA 
CRAIOVA 3—0 (1—0). Au marcat : 
Lereter.

etapei

RAPID-PETROLUL
Autorii golurilor : 
Ionescu — pentru 
Frățilă

PARUL
PITEȘTI
Manolache și
gol)
CRIȘUL 
(0—1). Au 
tru U.T.A. 
șui.
C.S.M.S.
3—2 (3—0) Au marcat : Pop (2), 
Lupulescu pentru învingători i 
Voinea, Neagu — pentru învinși.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV—DI
NAMO BUCUREȘTI 4—1 (2—1). 
Au marcât : Necula (2) și Năftă- 
năilă (2) — pentru brașoveni ; 
Haidu — pentru bucureșteni.

Vîl- 
Pro- 
Fla-

Moreni—Poiana Cîmpina

2—1 (1—0). 
Dumitriu II, 

învingători i 
— pentru învinși.

Dtnamo București — Rapid ; 
Steaua — C.S.M.S. ; Petrolul — 
Crișul 1 Știința Craiova — Farul ; 
Dinamo Pitești — Știința Cluj ; 
U.T.A. — Știința Timișoara ; Side
rurgistul — Steagul roșu.

PRONOSPORT
Concursul din 29 august 

Rapid — Petrolul 
Știința Cluj — Steaua 
Farul — Dinamo Pitești 
Crișul — U.T.A. 
C.S-M.S. — Siderurgistul 
Știința Tim. — Știința Cr. 
Flacăra Moreni -- Poiana 
Metalul Buc — Dinamo Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 
Minerul B. M. — Clujeana 
Ind. Sîrmei — C.S.M. Reșița 
Minerul Lupeni — A. S. Cugir 
Steagul roșu — Dinamo Buc

Fond de premii — A 35 : 187 503 lei 
— Bl: 535 518 „

telefonică din Budapesta

a luat

De-a lungul a 10 zile de În
treceri pasionante, timp in care 
reprezentanții sportului univer
sitar din 35 de țări și-au dispu
ta! intiietatea la atletism, inot. 
gimnastică, volei, baschet, scri
mă. tenis, polo și sărituri, „Nep- 
stadionul" din Budapesta a 
găzduit aseară, la lumina rellec- 
toatelor, festivitatea de Închi
dere a Universiadei — 1965.

După Încheierea competiției 
atletice (in cadrul 
s-a Înregistrat o 
proporții : maghiara 
clștigă proba de aruncare a dis
cului. cu 55.66 m. înaintea re
cordmanei mondiale sovietice 
Tamara Press) in aplauzele zeci
lor de mii de spectatori, partici
panta la U niversiadă și-au luat 
,.la revedere" de la publicul bu- 
dapestan pnntr-o impunătoare 
defilare. Un grup de* sportivi a 
coborit apoi de pe catarg dra
pelul Jocurilor Mondiale Uni
versitare iar laniara a Intonat 
„Gaudeamus Igitur".

Sportivii delegației Republicii 
Socialiste România au 
buit pe plan spectacular 
cesul acestei sărbători a 
lui mondial universitar. 
numărat printre protagoniștii U- 
niversiadei. cucerind 3 medalii 
de aur. 4 de argint și 4 de 
bronz.

tn legătură cu comportarea 
unora dintre sportivii noștri se 
cuvin cfteva observații. Selec
ționata masculină de volei dă 
unele semne de oboseală" Ti
nerii promovați recent nu se 
dovedesc la înălțimea titularilor 
v>e care li înlocuiesc Ne refe
rim mai ales la puterea de luptă, 
la cheltuiala de energie ce tre
buie să caracterizeze adevărata 
dorință de afirmare, tn între
cerile de baschet echipele ro
mâne au după cum se știe, 
locurile 5 (din 6 participante) 
— la teminin și 9 fdin 20) la 
masculin. Cil privește echipa 
masculină deși poziția ei in 
clasament nu este edificatoare 
datorită alcătuirii deficitare a 
grupelor preliminare ratarea 
unui loc mai bun provine de 
fapt din Înfumurarea In meciul 
cu reprezentativa Cehoslova
ciei (fiind la un moment dat 
tn avanta/ considerabil, ei și-au 
desconsiderat adversarii, luind 
jocul in glumă) 
minină lucrurile 
claie: ea nu 
actuală baremul 
zentăril in competiții grele iar 
concluziile se impun de la 
sine Datorită lipsei de pregă
tire fizică a nervozității exce
sive și lipsei de concentrare in 
momentele-cheie s-a ratat o- 
cuparea unor locuri mal bune 
la floretă femei, la polo pe apă. 
Credem că n-ar fi deloc rău ca 
In căutarea soluțiilor pentru 
rezolvarea unor asemenea si
tuații. antrenorii și sportivii 
loștri să aibă in vedere exem- 

I Iul făcătorului de tenis Țiriac, 
ale cărui eforturi de voință și 
bună pregătire multilaterală, 
i-au adus nu numai satisfacția 
medaliilor de aur. ci șl pe a- 
ceea a

Constantin ANI

FOTBAL • D 5 FIINȚA TIMIȘOARA

disputat pe stadionul „23 August” 
din Capitală, au asistat circa 35 000 
de spectatori, cifră-record de la 
începutul noului campionat. Parti
da Rapid-Petrolul a meritat în bună 
parte interesul publicului : ambele 
echipe au jucat cu mult elan, în 
ciuda ploii și a terenului, devenit... 
patinoar. Indiscutabil, rapidiștii au 
fost superiori adversarilor lor. Ei 
au dominat nu numai teritorial, ci 
și tehnic, impunîndu-și jocul prin 
acțiuni clare, prin spectaculoase 
pătrunderi pe aripi, prin pase pre
cise Meritul a aparținut întregii 
echipe care, mai mult ca în atîtea 
alte ocazii din trecutul apropiat, a 
dovedit o exemplară putere de lup
tă. „Așa se joacă dacă ții la culo
rile clubului” — remarca, și pe 
bună dreptate, unul dintre specta
tori.

Se cuvin totuși mențiuni speciale 
Iui Codreanu (cel mai bun de pe 
teren), Dumitriu II și Ionescu (au-

torii golurilor), Greavu, Năsturescu, 
Motroc.

Ploieștenii s-au străduit să facă 
față asalturilor adverse. Uneori ei 
au trecut chiar Ia 
rea rapidistă nu 
multe speranțe 
atacurile lor au 
acela din minutul 
înaintaș Frățilă a înscris) și cel din 
minutul 85, care i-a obligat pe ra- 
pidiști să se întrebuințeze la ma
ximum pentru a evita egalarea.

Este regretabil însă să se con
state că ambele echipe au depășit 
deseori limitele sportivității. Arbi 
trul P. Sötir (Mediaș) a manifes
tat multă indulgență, mulțumin 
du-se — ca și cu ocazia partidei 
de acum o săptămînă de la Ora
dea — să împartă la nesfîrșit aver
tismente Ploieștenii Boc și Moldo- 
veanu, bucureștenii Jamaischi și 
Codreanu s-au numărat printre „be
neficiarii” indulgenței arbitrului.

Pericol poarta ploieștenilor
(fază din meciul Rapid — Petrolul 

Ploiești)
Foto : S Cristian

PREMIILE OLIMPIADEI 
DE MATEMATICA, MECANICĂ, 
FIZICĂ Șl CHIMIE

Duminică s-a încheiat Olimpiada 
studențească de matematică, me
canică, fizică și chimie. în după- 
amiaza aceleiași zile, tinerii selec
ționați în actuala ediție a Olimpia
dei au luat parte la un simpozion 
organizat pentru ei la Casa de 
cultură a studenților din Capitală. 
Cu acest prilej academicienii Vic
tor Vîlcovici, Octav Onicescu și 
Th. V. Ionescu le-au vorbit despre 
problemele actuale ale dezvoltării 
acestor discipline, subliniind rolul 
olimpiadelor în cultivarea pasiunii 
studenților pentru știință.

în încheiere, cîștigătorilor li 
s-au înmînat premii și mențiuni.

Studenților Ileana Gherase, de 
la Universitatea din Iași, Ion Bo
țea, de la Institutul Politehnic din 
Timișoara, și Mihu Răzvan, de la 
Universitatea din București, li s-au 
înmînat premii speciale ale Olim
piadei. (Agerpres)

A

Duminică după-amiază a avut 
loc în Capitală înhumarea scriito
rului Eusebiu Camilar, reprezen
tant de frunte al literaturii noa
stre, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România.

La adunarea de doliu, care a a- 
vut loc la cimitirul Belu, erau 
prezenți academicieni, seriitori. 
alți oameni de cultură și artă, nu
meroși cetățeni ai Bucureștiului. 
Au luat cuvîntul scriitorii Radu 
Boureanu, Alecu Ivan-Ghilia, cri
ticul literar Alexandru Oprea și 
Ion Căpitan, învățător din comu
na natală a defunctului — Udești, 
regiunea Suceava, care au adus un 
ultim omagiu scriitorului Eusebiu 
Camilar. Vorbitorii au evocat via
ta și opera celui dispărut, subli
niind rădăcinile adînci populare 
ale creației sale. în care se simt 
aromele tari, valorile și sugestiile 
folclorice, obiceiurile și datinile 
poporului nostru, faptele lui de vi
tejie și eroism Vorbitorii au ară-

tat că scriitorul a fost un îndră
gostit al plaiurilor sale natale, al 
oamenilor simpli, pe care i-a zu
grăvit cu un viguros talent în lu
crări de un puternic realism Ei 
au subliniat vasta activitate lite
rară. contribuția de seamă pe care 
scriitorul a adus-o literaturii 
noastre contemporane prin lucrări 
cu teme de mare actualitate, cu 
un bogat conținut educativ și pa
triotic și prin munca neobosită 
pentru descoperirea si îndrumarea 
tinerelor talente scriitoricești A 
fost subliniată, de asemenea, in
tensa activitate pe tarîm cultural 
și obștesc, izvorîtă din dorința 
scriitorului de a contribui la ridi
carea culturală a poporului nostru.

Vorbitorii au arătat că Eusebiu 
Camilar va trăi în amintirea ci
titorilor cărților sale ca un po
vestitor de mare talent, va trăi în 
amintirea colegilor săi prin marea 
sa pasiune pentru muncă, pentru 
scris.

(Agerpres)

Chid și cum ajunge 
documentația
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tehnică pe șantiere?
(Urmare din pag. I-a)

corespondenții noștri ne-au tran
smis că, în general, partidele res
pective au fost viu disputate, în 
ciuda scorurilor finale care nu tot
deauna arată acest lucru.

La Brașov, stegarii s-au revanșat 
clar în fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni. Echipa brașoveană — cu 
un lot omogen, bine pregătit, cu o 
linie ofensivă în mare vervă — a 
supus unui adevărat asalt poarta 
dinamoviștilor In afara celor pa
tru goluri, brașovenii puteau să 
mai înscrie Printre altele, ei au ra
tat și o lovitură de la 11 m. Ce se 
întîmplă cu Dinamo ? E greu de 
spus. C.S.M.S.-ul a obținut victoria 
la limită, deși la pauză conducea 
cu 3—0 Faptul se datorește pe 
de o parte gălătenilor, ale căror 
contraatacuri din repriza secundă 
au fost mai periculoase, dar în pri-

Seria I : Unirea Rîmnicu 
cea—Știința București 3—1 ; 
greșul—C.F.R Pașcani 2—1 ; 
căra
1—0 ; Metalul București—Dinamo 
Bacău 3—2 : Știința Galați—Dina
mo Victoria București 0—1 ; C.F.R. 
Roșiori—Ceahlăul P. Neamț 2—1 ; 
Constructorul Brăila—Metalul Tîr- 
goviște 3—1.

Seria a Il-a : A.S.A. Tg. Mureș— 
Jiul Petrila 1—0 ; C.S.M. Sibiu— 
C.F.R. Arad 3—1 ; Minerul Baia 
Mare—Clujeana 2—0 ; Vagonul 
Arad—Arieșul Turda 5—2 ; In
dustria Sîrmei Cîmpia Turzii— 
C.S.M. Reșița 3—0 ; Minerul Lu
pen!—A.S. Cugir 2—0 ; Recolta Ca
rei—Gaz metan Mediaș 1—lr

Ion Țiriac pe podiumul învingătorilor. Alături de el sovieticul Lejus — 
pe locul 2 șl americanul Fox — pe locul 3.

mul rînd ieșenilor. Jocul lor din 
partea a doua a meciului a purtat 
amprenta înqîmfării proprii, a sub
estimării adversarului.

„Partida Crișul — U.T.A. a fost de 
o factură mediocră" — ni se co
munică de Ia Oradea. Arădanii au 
mizat pe contraatacurile lui Țîrlea 
și Igna, întărindu-și apărarea. Nici 
corespondența de la 
ționează prea multe 
E drept că în prima 
a fost plăcut, dai

aspectul general alză
dei s-a schimbat mult, devenind 
anost, plicticos Din păcate jucăto 
rii ambelor formații au abuzat de 
durități Pavlovici și Neșu, Alexan
dru Vasile și Raksi, Georgescu 
(Steaua) și Ivansuc — dar nu nu
mai ei — s-au urmărit reciproc, 
s-au îmbrîncit deseori. Jucătorul 
Georgescu dealtfel a fost eliminat 
de pe teren pentru lovirea intențio
nată a adversarilor Este dé arătat 
că extrema stîngă a echipei Stea
ua, Sorin Avram, a protestat per
manent la deciziile arbitrului. Toa
te acestea mai merită comentarii ?

• ALPINISM. — La cea de-a doua 
etapă de vară a Alpiniadei republi
cane, disputată în masivul Bucegi, te
merarii sportivi au reușit o performan
ți unică în istoria alpinismului ro
mânesc : escaladarea în aceeași zi a 
două trasee de maximă dificultate. 
Au fost escaladate în timp record 
traseele direct și clasic ale Fisurii 
Albastre din peretele Văii Albe, Fi
sura mult dorită din peretele Vultu
rilor, Policandrului din același pere
te, „23 August" din Claia mare a 
Jepilor. S-au evidential formațiile Me
talul Hunedoara, I.T.B., Casa Ofițe
rilor Brașov, C.F.R. Petroșeni șl al
tele. Finala Alpiniadei 1965 se va 
desfășura la mijlocul lunii viitoare tn 
masivul Piatra Craiului.

• BOX. — In prima gală a turneu
lui international de la Constanța, la 
care participă pugiliști din șase țări, 
reprezentanții noștri au cîștigat nouă 
din cele zece meciuri programate. 
Puiu, Antoniu șl Baciu și-au învins 
adversarii prin abandon.

• RUGBI. — Ieri a început retu
rul campionatului republican de 
rugbi. lată rezultatele partidelor : Pro
gresul—C.S.M.S. 6—6 ; Constructo
rul—Știința Cluj 3—0 ; Gloria—Rul
mentul Bîrlad 3—0 ; Dinamo—Știința 
Petroșeni 6—3 ; Știința Timișoara— 
Grivifa roșie 3—24.

• HANDBAL. — Pe stadionul Pro
gresul din Capitală a avut loc ieri 
meciul amical dintre formațiile mas
culine Steaua București și Sarajevo 
(Iugoslavia). Bucureștenii au cîștigat 
cu 21—13 (8—4).

• TIR. — In proba de armă li
beră calibru redus 3X40, din cadrul 
campionatelor republicane de la Tu
nari, titlul a revenit lui Marin Fe- 
recatu (1 137 puncte), lată și cîștigă- 
forii pe poziții : culcat — Tr. Cogut 
(397 p) ; genunchi — M. Ferecafu 
(388 p) ; picioare — N. Rotaru 
(365 p).

Rapid 3 3 0 0 6—1 6
Știința Timișoara 3 3 0 0 8—3 6
U.T.A. 3 2 1 0 5—3 5
Steagul roșu 3 2 0 1 8—3 4
Petrolul 3 2 0 1 8—3 4
C.S.M.S. 3 2 0 1 5—4 4
Știinta Clu| 3 0 3 0 2—2 3
Crișul 3 0 3 0 4—4 3
Steaua 3 0 2 1 3—4 2
Farul 3 1 0 2 2—3 2
Dinamo București 3 1 0 2 6—9 2
Știința Craiova 3 0 1 2 1—6 1
Siderurgistul 3 0 0 3 4—9 0
Dtnamo Pitești 3 0 0 3 1—9 0

• CANOTAJ.
europene masculine de canotaj aca
demic, desfășurate timp de trei zile 
în apropiere de Duisburg, au fost 
dominate de vîslașii sovietici. Ei s-au 
clasat pe primul loc la 4 fără cîr- 
maci, 2 plus 1 și 4 plus 1. In proba 
de 2 plus 1 echipajul român a o- 
cupat locul 4, iar în proba de du
blu, cîștigată de Elveția, vîslașii ro
mâni au sosit pe locul 6. Meissner 
(R.F.G.) este noul campion european 
la simplu. Danezii Boye și Christian
sen s-au clasat primii la 2 fără cîr- 
maci. Proba de 8 plus 1 a fost cîști
gată de echipajul R. F. Germane.

De la șantierul combinatului 
chimic am mers pe șantierul ve
cin, unde se construiește centrala 
electrică de termoficare Craio
va. Aici ne-am adresat tov. ing. 
WALTER TUZER.

— Construiți una din cele 
mai mari centrale electrice din 
tară, care în viitorul cincinal 
va fi amplificată la 1 000 MW. 
Aceasta impune negreșit o 
vastă documentație tehnică. 
Cum ajunge la dv. ?

— De multe ori documentația 
tehnică sosește pe șantier o 
dată cu programarea începe
rii lucrărilor. Atunci studierea 
proiectelor nu se poate face 
în condiții normale. La clădirea 
principală, săpăturile au început 
numai pe bază de schițe. Ceea ce 
ne creează însă mari greutăți e 
faptul că documentațiile tehnice 
pe care le primim sînt întocmite 
pe fracțiuni de lucrări. Aceasta nu 
permite o analiză de ansamblu a 
obiectivului în vederea organizării 
temeinice a muncii pe șantier.

Consider că ar fi bine ca înain
tea începerii lucrărilor să se pri
mească din partea beneficiarului 
și proiectantului următoarele date’ 
schema minimă de punere în func
țiune cu toate detaliile, planul de 
perspectivă cu detalierea întregii 
lucrări. Absolut necesar este ca 
toate proiectele sosite să fie core
late între ele.

— Cum apreciat! operativi
tatea instituțiilor care se ocu
pă cu elaborarea documentații
lor și avizarea lor ?

— Cred că de mare importanță 
este ca tema de proiectare să fie 
completă și să se dea din timp in
stitutelor de specialitate. CSP și, 
în general, ministerele ar trebui 
să asigure perioada absolut nece
sară proiectării între data înche
ierii contractului pentru livrarea 
echipamentului și termenul de în
cepere a lucrărilor. Dar punctul 
nevralgic rămîne tot avizarea. La 
C.S.C.A.S., avizarea unei documen
tații durează 3—6 luni, ceea ce este 
extrem de mult. La lucrările de 
extindere din etapa a II-a nu a- 
vem încă avizul C.S.C.A.S. pen
tru organizarea șantierului, cu 
toate că există o dispoziție clară 
în această privință, iar forul tute
lar a depus de trei luni documen
tația pentru aprobare.

Pentru a cunoaște și părerea 
beneficiarului ne-am adresat tov. 
ing. ALEXANDRU 
directorul centralei 
termoficare

— Proiectantii vin

CURELARU. 
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cu personal competent pentru par
tea tehnică și cea economică, care 
să rezolve 
parcursul 
tul general să trimită benefi
ciarului și constructorului, la ter
menele stabilite, proiectele elabo
rate de subprolectanti după ce au 
fost avizate S-ar înlătura situația 
de a restitui proiectele 
avizare, așa cum se 
acum, deci s-ar cîștiga

Pe toate șantierele Cratoye’, aceleași cerințe 
proiectanților • urgentarea elaborării proiectelor, 
lor la timp și complete pe șantiere pentru ca lucrările de in
vestiții să se desfășoare pe un tront larg Se cu
vine ca beneficiarii de investiții, cei dintîi interesați în 
bunul mers ai Jucrărilot la noile obiective, să la măsuri ho- 
tărîte pentru ca proiectele să aiungă în timp util pe șantiere. 
Organele de avizare au datoria de a aviza cu mai multă 
operativitate proiectele, pentru a se evita întîrzierea lucră
rilor Este necesai să se studieze tot ce nu mai corespunde 
condițiilor actuale, înlocuind practicile vecni, depășite, cu 
un stil de muncă nou, pe măsura cerințelor și a ritmului în 
care construim.

tier să pună de acord soluțiile cu 
nevoile concrete ale construcției. 
Uneori întîrzie luni în șir să dea 
răspuns la cereri justificate ale 
șantierelor. încă din vara anului 
1964 am solicitat precizări și mo
dificarea soluției din proiect la lu
crarea „încălzire electrică la ba
raj“. Problema e și azi în suspen
sie.

Din practica noastră se des
prinde necesitatea organizării pe 
șantiere a unor grupe de proiectare

problemele ivite pe 
execuției. Proiectarr-

pentru 
întîmplă 

timp.
la adresa 
trimiterea

Cu competență 
și răspundere

(Urmare din pag. L-a)

Este necesară 
a treia cultură ?

Iată ce ne spune in această pri
vință tov GHEORGHE ȚlRU, ingi
ner șef al trustului Gostat Călărași:

— Executarea arăturilor de 
toamnă pe toate suprafețele des
tinate culturilor prăsitoare este o 
lucrare indispensabilă Or. la noi. 
în incintele îndiguite. în unele ca
zuri, 
bului 
ceni. 
timp 
această 
rit ca 
te în această zonă 
ducă în cultură o a treia plantă și 
anume orzul Aceasta ar asigura o 
folosire mai bună a tractoarelor, 
ne-ar da posibilitate să pregătim 
arături încă din vară, ar acoperi 
necesarul de orz și de paie al gos
podăriilor situate în baltă.

Este un punct de vedere pen
tru care optează și. unii specialiști 
din trustul Gostat Fetești, unde 
există suprafețe întinse de teren 
în lunca Dunării Sînt însă șt in
gineri care afirmă că această a 
treia cultură nu trebuie să-și gă
sească loc „în baltă" Credem că 
analizarea acestor puncte de ve
dere ar fi binevenită. întrucît ar 
permite stabilirea celor mai bune 
măsuri

întîrziind recoltarea porum- 
și eliberarea terenului de co- 
nu

Și
putem să efectuăm la 

pe toate suprafețele 
lucrare Ar fi nime- 
în gospodăriile situa- 

să se intro-

Cadre bine pregătite 
în fiecare unitate

Specializarea producției gospo
dăriilor de stat, dezvoltarea in fie-

care unitate numai a anumitor ra
muri impune, între altele, pregă
tirea temeinică a cadrelor care să 
poată să aplice cu competență mă
surile cele mai eficace din punct 
de vedere economic Despre pro
blemele care se pun în această 
direcție ne vorbește tov AUREL 
POPOV1C1. directorul gospodăriei 
de stat Ovidiu. regiunea Dobrogea.

— Uneori, specializarea presu
pune schimbarea radicală a pro
filului unității. O parte din oa
meni își vor schimba meseria 
sau, mai precis, profilul activității 
lor zilnice. Aceasta impune două 
lucruri Primul : să se facă o 
redistribuire a cadrelor, atît în
tre gospodării cît și în cadrul a- 
cestora. în funcție de pregă
tirea lor și profilul producției în 
unitățile specializate, 
să specializăm 
care Ie avem, 
creze bine în 
dezvoltăm sau 
varea acestor probleme există mai 
multe căi Pentru muncitori sînt 
deosebit de utile cursurile agrozoo
tehnice de masă de trei ani. care, 
bineînțeles, trebuie reorganizate 
odată cu schimbarea profilului 
producției Pentru specialiști și 
brigadieri este necesară înființarea 
unor cursuri pe specialități, la ni
vel regional sau republican, tn 
același timp, trebuie acordată a- 
t.entia cuvenită și Instruirii cadre
lor de conducere ale unităților — 
directori, ingineri șefi etc. De un 
real folos ar fi și o literatură de 
specialitate mai bogată

Gospodăriile de stat specializate 
au obținut succese însemnate tn 
sporirea producției Pentru ca pe 
viitor să se înregistreze rezultate si 
mai bune este necesar ca trustu
rile locale GAS si Trustul cen
tral să studieze temeinic experien
ța strînsă oină acum și 
mele ivite în timpul 
tntr-o aospndărie sau alta și. 
această bază să >n operativ 
discernămint. măsurile

Al doilea :
pe

Iu
le

temeinic cadrele 
astfe' încît să 
ramurile pe care 
le creăm în rezol-

proble- 
specializării 

ne
CSI

oportune.

Prin metropola de pe Hoang Po
Nankin Lou-ul de astăzi, princi
pala stradă comercială a orașului, 
a devenit cunoscut opiniei publice 
mondiale de pe timpul cînd se 
chema încă „Nanking Road". In 
timpul dominației imperialiste, pe 
caldarîmul său au căzut secerați 
de mitraliere numeroși demon
stranți pentru pîine și libertate.

Acestea au rămas însă de dome
niul trecutului. Șanhaiul anilor pu
terii populare se afirmă ca un cen
tru industrial, cultural, științific șl 
comercial de cea mai mare impor
tanță al Chinei populare. Aici își 
desfășoară activitatea peste 3 000 
de întreprinderi industriale care 
realizează aproape 100 000 sorti
mente de produse. Am văzut cîte- 
va fabrici moderne, care dau pro
duse de înaltă calitate, dar ne-am 
format o imagine mai completă 
despre munca și realizările între
prinderilor Șanhaiului vizitînd ex
poziția industrială orășenească. Pe 
un spațiu de circa 10 000 m p sînt 
expuse produsele a peste 1 000 de 
întreprinderi ale orașului care re
prezintă aproape toate ramurile in
dustriale. In sălile vaste ale pala
tului expoziției miile de vizitatori 
care se perindă zilnic pe aici ad
miră cele peste 18 000 de exponate 
ale industriei grele, construcțiilor 
de mașini și ale industriei bunu
rilor de larg consum, Sînt expuse

o parte din sutele de sorturi de la
minate produse la Șanhai, diferite 
tipuri de strunguri și de alte ma- 
șini-unelte, turbogeneratoare, uti
laje pentru fabricile chimice și tex
tile, motoare și pompe electrice, o 
gamă largă de rulmenți etc. Rețin 
atenția vizitatorilor elegantele au
toturisme „Phönix" produse la uzi
nele de automobile din localitate 
Alături de acestea se pot vedea 
tractoare de 35 CP și minuscule 
tractoare de 7 CP, destinate lucră 
rilor în orezăril. în grădinile de le
gume. Urmărim cu interes funcțio
narea unor strunguri și raboteze de 
înaltă tehnicitate, la care și-au 
găsit aplicații cuceririle electro
nicii.

Una din excepționalele realizări 
ale constructorilor de mașini din 
Șanhai este presa de 12 000 de 
tone, un gigant de 23 metri înăl
țime, executată de uzina de ma
șini grele în colaborare cu șantie
rul naval „Cian Nan".

O mare diversitate de produse 
se întîlnește tntr-un alt sector al 
expoziției care prezintă bunuri de 
larg consum : textile, încălțăminte, 
mașini de cusut, ceasuri, ingenioa
se jucării mecanice și electrice. In 
timpul vizitei noastre prin China 
populară am avut prilejul să au
zim deseori aprecieri elogioase 
despre înalta calitate a produselor 
de larg consum fabricate la Șanhai.

In cursul vizitei am putut cu
noaște și multe aspecte privind

viața culturală și științifică a ora 
șuiul, unele din cele peste 20 de 
institute de învățămînt superior Am 
vizitat universitatea muncitorească 
urmată de 3 300 de studenți, ce se 
pregătesc pentru 11 specialități di 
ferite

In Șanhaiul plin altădată de Io 
cuințe Insalubre unde viata mul 
țimilor constituia o veșnică aler 
gătură după un pumn de orez 
unde oamenii mureau cu miile ne 
știuți de nimeni, s-au obținui rea 
lizări remarcabile și în domeniul 
sanitar. Este vorba nu numai de 
dispariția zecilor de mit de slum 
suri — cocioabe mizere care alcă 
tulau 300 de districte — de demola 
rea lor și de construcția a zeci de 
cartiere cu toculnțe noi care în 
sumează multe milioane de metri 
pătrați, ci și de un progres vizi 
bil în organizarea asistentei medi
cale Realizările medicilor chinezi 
sînt remarcabile Am vizitat între 
altele. Spitalul nr 6 din Șanhai 
unde toți medicii au fost pregătiți 
după eliberare La 2 ianuarie 1963. 
la spital a fost adus un tînăi cu 
brațul tăiat La outin ttmp a lost a- 
dusă partea din mtnă detașată de 
corp, care rămăsese ta locul acei 
dentului Pentru prima dată în 
lume, medicul Cen Ciu-ui s-a ho- 
tărît să repună mîna la loc Acest 
lucru i-a reuși* după o operație 
care a durat 7 ore și țumătate Ul
terior. acest medic vestit a efeo- 
tuat alte operații asemănătoare — 
de larg ecou în chirurgia interna-

țtonală Paciențtf toloseau mîna 
perfec* normal - ridicau gieutăți, 
jucau ping oonq făceau cusături și 
alte lucruri de mare miaală

Colindăm laiqfle bulevarde mo
derne maoa-onele bine aprovtz)o- 
nate cu o qamă larqă de produse 
Industriale st alimentate excuse in 
vitrine atrăgătoare An> întrebat 
gazdele cun- reusesc să asianre 
aprovizionarei ni alimente ornas- 
pete a acestui oraș qiaant cu 
pooulatio mai mare decît nu Pu
ține țări 4f1ăm că pentru tezoiva- 
rea acestei probleme au fast see 
cialtzate In cultura lequmelot 26 de 
comune populare situate 
iurimi Ele au onmlt un 
măr de utilate pompe 
pentru iTiqotii 'răcoare
de dftenie ttpur- mifloace de trans
port rapide etc Tn orezent în”'>àqà 
cantitate de leaume proaspete ne
cesare ponulatiei
din zona legumicolă a 
unde se obțin 
an

Am stat în 
zile Desigur
ttmp extrem de «cur* pentru a cu- 
ncas’e multiplele asnecte din viata 
marelui oraș Am avut însă sufi
cient timp pentru a culege mpresii 
de neuitat Șanhaiul numit altădată 
„paradis ai aventurierilor” trăiește 
în prezent o vtată creatoare cloco
titoare Activitatea entuziastă a lo
cuitorilor lui întregește tabloul lu
minos al munci’ și eforturilor între
gului popor chinez în construcția 
socialismuluL

în tmnre 
mare nu- 
elec’r.ce 

si mașini

este astanrată 
orașului, 

mat multe recolte pe

Sanhai numai ctieva 
câ acesta este un
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După răsturnarea 
guvernului Tsirimokos

1n noaptea de simbătă spre du
minică, la ora 1,30, a fost răsturnat 
în parlament, printr-un vot de neîn
credere, $i guvernul Tsirimokos. După 
cum s-a mai anunțat, contra investitu- 
rii au votat 159 deputati, 134 ai U- 
niunii de centru, 22 ai E.D.A. si 3 ai 
Partidului progresist. în favoarea gu
vernului s-au pronunța* 135 de 
voturi, dintre care 98 ale partidului 
de dreapta E.R.E., iar restul ale de- 
putafilor Uniunii de centru care for
mează grupurile Stephanopoulos și 
Novas, denumite de presa centrului 
„Noua dreaotă". Sase deputati din 
totalul de 300 au absentat de la vo* 
(5 ai Partidului progresist și unul al 
E.R.E.).

în timpul ultimei ședințe, liderul 
E.R.E., Canelopoulos, premierul Tsi
rimokos. deputat' de dreapta și ai 
grupului Novas au luat cuvîntul în- 
tr-un ultim efori de a determina pe 
deputății de centru să voteze în fa
voarea guvernului. Deputății Ba- 
kopoulos, purtătorul de cuvînl al 
partidului Uniunea de centru, și llias 
lliu, președintele arupului parlamen
tar al partidului E.D.A., au respins 
aceste apeluri și au cerut majorității 
parlamentare să voteze contra gu
vernului.

Numeroși simpatizanfi al Uniunii de 
centru, dintre care unii au asistat la 
dezbateri din lojile rezervate publi
cului, au organizat o demonstrație 
spre centrul orașului scandînd lozinci 
în favoarea democrației, pentru re
venirea la putere a liderului Uniunii 
de centru Papandreu. în piața Ko- 
lonaki și pe străzile lăturalnice ei 
politia a intervenit împotriva de
monstranților pentru a-i risipi, rezul- 
tînd astfel ciocniri care s-au soldat 
cu numeroși rănit! de ambele părți. 
Au fost arestate mai multe persoane. 
Totuși demonstrații ale grupurilor 
izolate au continuat pînă în zorii 
zilei.

Răsturnarea guvernului Tsirimokos, 
care a împărtășit astfel aceeași soar
tă cu cele două încercări preceden
te de formare a guvernului, duoă 
demiterea lui Papandreu. se da- 
torește în primul rînd faptului că 
afî» depufafii Uniunii de centru ră
mași consecvenți principiilor consti
tutionale și parlamentare de rezol
vare a crizei, cil și toji deputati! 
partidului E.D.A., care împreună for
mează majoritatea absolută în parla
ment, se opun cu fermitate oricăror 
solufii care ar aduce ta putere un 
guvern de cenfru-dreapta. Ambele 
partide se pronunță în favoarea for
mării unui guvern de serviciu care 
să organizeze alegeri pentru a da 
poporului posibilitatea să răspundă la 
întrebarea : cine trebuie să guver
neze tara ?

Avînd în vedere opoziția parti
dului E.R.E. fată de cererea a- 
legerilor imediate, liderul Uniu
nii de centru, Papandreu, a decla
rat că partidul său, In dorința de a 
se ajunge la un compromis pentru 
rezolvarea crizei guvernamentale ac
tuale declanșată la 15 Iulie, propune 
ca alegerile să fie aminate pînă la

La început de campanie 
electorala în R.F.G.

„Campania electorală s-a des
chis fără o mare strălucire", anun
ță corespondentul lui „Le Monde* 
din Republica Federală Germană, 
referindu-se la întrunirea de la 
Dortmund a partidului creștiu-de- 
mocrat, care a marcat începutul 
oficia] al luptei dintre principalele 
partide vest-germane pentru cîști- 
garea voturilor alegătorilor la con
sultarea din 19 septembrie 1965 
Atacurile electorale ale cance
larului Erhard la adresa prin
cipalilor săi concurenți, social- 
democrații, ar părea la prima 
vedere să infirme această apre
ciere. In realitate însă — după 
cum o cercetare atentă a cuvîntă- 
rilor rostite o dovedește cu ușurință 
— violentele de limbaj nu se referă 
la divergente de fond Ele nu fac 
decît să sublinieze faptul că între 
U.C.D și P.S.D nu există deosebiri 
programatice esențiale și că am
bele partide s-au apropiat foarte 
mult în ultimi’ ani. situîndu-se în 
general amîndouă pe poziția unui 
conservatorism pronunțat, atît în 
domeniul politicii interne, cit șf în 
cel al politicii externe

Partidul creștin-democrat a a- 
bandonat de mult orice veleități de 
reformă pe care la începutul exis
tenței sale le preconiza stînga 
creștină și, după cum observă în 
ziarul „Le Monde* un specialist în 
problema germană, Jacques No- 
bécourt, a cedat „pasul domniei 
profitului cel mai traditional de 
care a beneficiat capitalul*.

în ce privește pe social-demo- 
crați, ei au renunțat în mod oficial 
în 1959 la marxism (deși cu greu li 
s-ar putea atribui și pentru peri
oada anterioară vreo fidelitate față 
de doctrina lui Marx), și și-au fixat 
ca principal obiectiv de „a nu spe
ria* clasele mijlocii și avute.

în aceste împrejurări e normal 
ca fruntașii celor două partide 
principale din R.F.G. să fie îndem

15 noiembrie. Partidul E.D.A. cere a- 
legeri în 45 de zile, în timp ce parti
dul E.R.E. ar fi de acord cu luna 
ianuarie.

Alegerile, împreună cu complica
ta chestiune a compoziției guvernu
lui sub controlul căruia vor avea loc 
alegerile și mult disputata problemă 
a sistemului electoral, urmează a fi 
dezbătute în viitorul apropiat în ca
drul unei ședințe a Consiliului de 
coroană, a cărui convocare se con
sideră sigură.

Reacțiile liderilor politici sint bine 
înțeles diferite. în faja deputatilor 
Uniunii de centru care i-au rămas 
credincioși, Papandreu a făcut urmă
toarea declarație concisă : „Trădarea 
a fost pedepsită*. Președintele E.D.A., 
Passalidis. a spus i „Poporul a cucerit 
din nou o victorie*. Pe de altă parte 
Canelopoulos, liderul E.R.E., consi
deră că „situafia a devenit acum și 
mai critică*. în sfîrșif Tsirimokos a 
declarat : „Nu prevăd o soluție a- 
propiată a crizei, căci după votul de 
azi-noapte, dificultățile se măresc*.

llias Tsirimokos a fost primit azi 
după-amiază de regele Constantin, 
în cursul dimineții el avusese o în
trevedere cu Constantinos Mitsotakis, 
fos’ ministru și principal adversar al 
lui Papandreu în cadrul Uniunii de 
centru, precum și cu fostul prim-mi- 
nistru Novas. Cu toate că nu s-a pu
blicat nici o declarație în urma în
trevederii, se consideră că ea a fost 
consacrată discutării sugestiilor în le
gătură cu solutionarea crizei pe care, 
potrivit obiceiului. Tsirimokos urmea
ză să le facă regelui la prezentarea 
demisiei guvernului.

★
în diferite orașe ale tării și în ca

pitală continuă mitingurile și de
monstrațiile în favoarea respectării 
ordini' constituționale și procedurii 
parlamentare de rezolvare a crizei 
guvernamentale.

C. ALEXANDROAIE

Amerizarea navei „Gemini-5“
WASHINGTON 29 

(Agerpres). — Zborul 
navei cosmice „Ge
mini-5“, avînd la bord 
pe cosmonauții Gor
don Cooper și Charles 
Conrad, s-a încheiat 
cu succes duminică. 
Nava a amerizat în 
apele Atlanticului, la 
619 km sud-vest de 
Insulele Bermude 
Cei doi cosmonaut) 
au efectuat 120 de 
rotații în Jurul Pă- 
mîntului, stabilind un 
nou record al duratei 
rămînerii în spațiu — 
șapte zile. 22 ore ji 
cinci minute.

Ținînd seama de 

deplasarea uraganului 
Betsy, care ar fi pu
tut periclita operațiile 
de recuperare a celor 
doi cosmonautî. cu 
cîtva timp înainte 
de terminarea zboru
lui s-a hotărît o ușoa- 
rd schimbare a o- 
rarului, ceea ce a 
antrenat și schimba
rea locului de ameri
zare. Portavionul „La
ke Champlain", aflat 
în fruntea unităților 
aéronavale dislocate în 
Atlantic pentru pri
mirea cosmonauților, 
a stabilit contactul 
cu nava după a-

nați să evite, în dezbaterea electo
rală, problemele de fond menținînd 
lupta la nivelul unei întreceri, mai 
mult sau mai puțin amicale, pentru 
putere. Hans-Herbert Gaebel a iro
nizat de curînd în ziarul „Frank
furter Rundschau* această situație. 
Intr-un arttcol intitulat „In campa
nia electorală din R.F.G. partidele 
politice evită discutarea probleme
lor interne și externe de importan
ță vitală", el scrie că „temele de
terminante fie că nici măcar nu 
sint amintite, fie că sint abordate 
tangențial". „Dacă așa-numita 
campanie electorală va merge și 
mai departe ca pînă acum adau
gă autorul, putem aștepta mult și 
bine o clarificare".

In mare măsură situația tinde să 
fie asemănătoare celei din S.U.A. 
unde campania electorală se duce, 
de către cele două partide princi
pale. mai puțin asupra unor orien
tări politice diferite, cît, mal 
ales, în jurul calităților perso
nale, inclusiv a celor fizice, ale 
conducătorilor partidelor în concu
rență. S-ar putea spune că exclu
derea unei dezbateri de fond în
seamnă că problemele principale 
îșl găsesc o rezolvare satisfăcă
toare și reflectă siguranța de sine 
a conducătorilor vest-germani. 
Realitatea arată că dimpotrivă, a- 
cest fenomen reflectă o anumită 
nesiguranță și teamă de orice în
cercare de dezbatere serioasă. Din 
acest punct de vedere sînt semnifi
cative cîteva fapte.

Unele organe de presă burgheze 
manifestă îngrijorare cu privire la 
sporirea activității forțelor progre
siste și liberale din Germania și în 
primul rînd a Partidului Comunist 
German, deși, după cum se știe, 
acest partid continuă să fie interzis 
în R.F.G. Insistența guvernului vest- 
german în vederea adoptării de 
Parlament a așa-ziselor legi excep
ționale, după cum au arătat. în 

Corespondentă din Viena

Congresul 
internațional de istorie

în monumentala clădire a Ope
rei de stat din Viena a avut 
loc duminică după-amiază festi
vitatea deschiderii celui de-al 
XII-lea Congres internațional de 
științe istorice. La lucrările Con
gresului sint prezenți circa 2 000 
de delegați din 39 de țări. Din țara 
noastră participă o delegație din 
care fac parte academicienii C. 
Daicoviciu. Andrei Oțetea, P. Con- 
stantinescu-Iași, Emil Condurachi 
și alții.

La festivitatea de deschidere a 
congresului au participat numeroa
se personalități din Austria, în 
frunte cu Franz Jonas, președinte
le Republicii. Delegația română a 
oferit în dar președintelui congre
sului două volume de studii isto
rice publicate în țara noastră în 
cinstea congresului de științe is
torice.

Aurel POP

Intensificarea acțiunilor 
de partizani in Peru

LIMA 29 (Agerpres). — Trupe 
guvernamentale peruviene au in
tensificat In ultimele zile acțiunile 
represive armate împotriva popu
lației din satele situate In vecină
tatea munților Anzii Centrali, în 
speranța de a zădărnici acțiunile 
forțelor de partizani din această re
giune. Simbătă, forte aeriene au 
bombardat timp de patru ore o 
vastă regiune sălbatică din Anzii 
Centrali. După aceea au intervenit 
trupe de infanterie. Puternice lupte 
intre trupele guvernamentale si 
partizani s-au semnalat în apropie
rea localităților Ayahuasca și Ma- 
chente, ambele situate în departa
mentul Ayacucho. în ciuda repre
siunilor. acțiunile partizanilor din 
regiunea Anzilor Centrali iau am
ploare, partizanilor alăturindu-li-se 
noi oameni din rindul populației sa
telor pirjolite.

merizarea acesteia. Un 
avion a reperat na
va cosmică, în direcția 
căreia au pornit mai 
multe elicoptere. In 
primul lor mesaj 
transmis prin radio 
după amerizare, cos
monauții declarau că 
se simt bine.

La ora 13,55 GMT, 
Gordon Cooper și 
Charles Conrad se a- 
flau în elicopterul 
care i-a transportat la 
bordul portavionului 
„Lake Champlain". 
Aici, ei vor fi supuși 
unui prim control 
medical.

repetate rînduri reprezentanți de 
frunte ai opiniei publice din 
R. F. G., nu reprezintă decît o 
încercare de a introduce metode 
și mai autoritare de guvernare — 
ceea ce nu este un semn de forță, 
ci reflectă tocmai o lipsă de si
guranță.

Cel mai semnificativ fapt din a- 
cest punct de vedere și care de 
altfel a tulburat serios calmul can
celarului a tost intervenția scriito
rilor și, în general, a intelectualilor 
pe arena politică și direct în cam
pania electorală. Nu de mult un 
grup de scriitori renumiți și alți in
telectuali vest-germani au publi
cat o broșură intitulată „Pledoarie 
pentru un nou guvern sau nici o al
ternativă*. In această carte sînt 
incluse o serie de articole ai căror 
autori se pronunță, cu toții, pentru

Düsseldorf. In fața unui stand al partidului Uniunea păcii din Germania
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Agențiile de presă anunță că du
minică dimineața autoritățile sud- 
coreene au arestat 4 generali în 
rezervă, cunoscuți ca opozanți ai 
guvernului Pak Cijan Hi. Este 
vorba de Kim Hong-Il, fost mi
nistru al afacerilor externe, de 
Pak Byong Kwon, fost ministru al 
apărării, de Kim Jai Chun, fost 
director al serviciului central de 
informații sud-coreean, și Pak Won 
Bin, fost ministru fără portofoliu. 
Cei patru sînt acuzați oficial de 
„defăimare“ a președintelui Pak 
Cijan Hi, concretizată într-o de
clarație pe care au dat-o publici
tății în momentul în care manifes
tațiile studențești împotriva tra
tatului japono — sud-coreean au 
ajuns la punctul lor culminant. în 
declarație, aceștia criticau hotărî- 
rea lui Pak Cijan Hi de a recurge 
la armată pentru a înăbuși de
monstrațiile.

Pe de altă parte, în ciuda Inter
dicției guvernamentale, aproxima
tiv 300 de studenți s-au întrunit la 
centrul universitar din Seul pentru 
a protesta împotriva folosirii ar
matei la reprimarea acțiunilor 
studențești. Poliția a intervenit 
arestînd 190 de studenți. în foto
grafic : La Seul în timpul ciocniri
lor dintre studenți și armată.

o schimbare a, guvernului și, ceea 
ce este mai important, nu numai 
pentru o schimbare de persoane, 
dar și pentru o schimbare de po
litică.

Articolele menționate conțin o 
critică aspră a politicii guvernului 
și pun sub semnul îndoielii 
principalele realizări cu care a- 
cesta se prezintă în fața a- 
legătorilor. Cel mai interesant ar
ticol din această culegere este a- 
cela al cunoscutului dramaturg 
Rolf Hochhuth, autorul piesei de 
mare rășunet „Vicarul". Iată un ci
tat semnificativ din articolul lui 
Hochhuth, publicat pentru prima 
dată în revista „Der Spiegel" din 
Hamburg : „Cuvintele despre o 
„colaborare socială" ’) nu sînt de
cît o bătaie de joc răutăcioasă. A- 
ceasta este tableta de adormit care 
se dă, fără plată, de către fiecare 
întreprindere mare pentru a inspira

’) Autorul se referă la planurile 
guvernului de Ia Bonn și ale unor mari 
capitaliști vest-germani de a asocia, 
de formă, muncitorii la conducerea în
treprinderilor, prin vînzarea unui nu
măr redus de acțiuni sau alte metode 
care nu le acordă, de fapt, nici o 
influentă reală.

Două imagini transmise de agenția americană de presă U.P.I. : Luptă
tori pentru pace protestind împotriva politicii S.U.A. în Vietnam. In gara 
Berkley din statul California, demonstranții chemați de Comitetul pen
tru încetarea războiului din Vietnam au încercat să oprească un con

voi militar destinat trupelor intervenționiste din Asia de sud-est

In mica insulă de pe coasta răsăriteană a Africii, Zanzibar (Republica 
Unită Tanzania) țăranii săraci au început să primească pămînt. Ca 
urmare a exproprierii latifundiarilor feudali, 900 de țărani au primit 
certificate care le dau dreptul de folosință asupra a 3 acri de pămînt.

In fotografie : țărani citind certificatele de folosință a pămîntului

muncitorului sirguinclos șl folosi
tor, dar care nu are nici un ban 
pentru sufletul său, visuri dulci 
despre pacea socială, în timp ce 
elementele bogate, antisociale în
făptuiesc cucerirea totală a pu
terii". Și Hochhuth citează mai de
parte pe conducătorul sindical Otto 
Brenner, președintele sindicatului 
metalurgiștilor din R.F.G., care a 
declarat că „democrația în Ger
mania de vest se oprește Ia poarta 
marilor întreprinderi".

Intervenția scriitorilor pe arena 
politică a provocat o reacție deo
sebit de violentă din partea can
celarului, care nu se aseamănă de
loc cu schimburile de cuvinte pe 
care le are cu oponentul său Willi 
Brandt. Nici un ziar vest-german nu 
și-a luat inima în dinți să publice 
în întregime cuvîntarea cancela
rului.

Este semnificativă și poziția Par
tidului social-democrat față de a- 
cești scriitori. Deși ei sprijină Par
tidul social democrat, considerînd 
că în situația din R.F.G. aceasta 
este singura alternativă rațională 
posibilă față de actuala guvernare 
pe care nu o acceptă sub nici o 
formă, conducerea Partidului so
cial democrat este îngrijorată că 
acest sprijin ar putea împinge 
partidul pe o poziție care l-ar 
distanța prea mult de U.C.D. 
Atunci cînd unul din fruntașii gru
pului de scriitori, Günter Grass, 
s-a pronunțat pentru recunoașterea 
frontierei Oder—Neisse și pentru 
contacte cu toate țările socialiste, 
inclusiv cu R.D.G., purtătorul de 
cuvînt al P.S.D. l-a dezavuat 
public.

Grupul de scriitori în cauză este 
puțin numeros și, în ciuda popu
larității de care se bucură, nu re
prezintă o forță politică organizată, 
cu un program închegat. Pozițiile 
de pe care își îndreaptă critica 
nu sînt poziții care vizează orîn- 
duirea socială. Cu atît mai 
mult iritarea și reacțiunea vio
lentă a cercurilor conducătoa
re reflectă îngrijorarea și ne
siguranța acestora în fața unei 
critici mai serioase a tezelor ofi
ciale.

In ultima vreme se înmulțesc de
clarațiile în favoarea extinderii re
lațiilor cu țările socialiste, declara

ții care promit că după alegeri lu
crurile se vor schimba în bine din 
acest punct de vedere. Desigur este 
greu de spus în ce măsură aceste 
declarații reprezintă acțiuni tac
tice electorale sau exprimă in
tenții reale. Oricum ar fi, necesi
tatea în care se găsesc candidațil 
de a le pronunța demonstrează că 
opinia publică vest-germană pre
feră luări de poziție — și de
sigur acțiuni — în favoarea 
cooperării între state și nu împo
triva acestei cooperări.

In lumina considerentelor de mai 
sus ideea unei coaliții democrat- 
creștin—socialiste după alegeri 
capătă o nouă semnificație. Deși 
această idee a fost respinsă de 
fruntași al U.C.D. ea continuă să 
cîștige teren. P.S.D. rămîne în linii 
generale în favoarea eL

Avînd în vedere necesitatea ine
vitabilă de a se lua după alegeri 
anumite hotărîri, cercurile conducă
toare ar putea prefera ca acestea 
să fie luate fără prea multă agita
ție politică, care ar putea provoca 
reacții necontrolabile. Tocmai a- 
cestui scop i-ar putea servi un 
guvern de coaliție. Astfel, ideea 
coaliției poate să reflecte ceva 
mai mult decît o simplă preo
cupare a celor două partide 
principale — care se așteaptă să 
obțină rezultate foarte apropiate — 
de a se bucura fiecare de avanta
jele puterii, în condițiile în care 
nici unul dintre ele, singur, nu va 
putea să formeze un guvern stabil.

Caracterizînd situația din R.F.G. 
Ia 20 de ani după înfrîngerea 
Germaniei hitleriste, Nobécourt 
arăta în articolul citat la început 
că R.F.G., deși într-o fază de con
junctură (care, de altfel, după cum 
s-a mai subliniat, a adus profituri, 
în special, unei părți restrînse a 
populației), nu este încă sigură de 
sine și își caută propria sa iden
titate.

Este greu de spus dacă alegeri
le și campania electorală vor con
tribui și în ce măsură la găsirea 
acestei identități. Dar în orice caz 
ele arată de pe acum că nu lipsesc 
căutările și problemele cărora, 
mal devreme sau mai tîrziu, va 
trebui să li se găsească soluție.

A. COMANESCU

VIETNAMUL DE SUP

Lupte în Delta 
Mekong

SAIGON 29 (Agerpres). — La 
sfîrșitul săptăminii, în Delta Me
kong s-au semnalat noi lupte în 
cursul cărora, potrivit agenției 
Reuter, trupele guvernamentale au 
suferit grele pierderi. Duminică, 
forțele Frontului Național de Eli
berare au ocupat temporar locali
tatea Ban Hon, situată la numai 10 
mile de Saigon. O altă ciocnire s-a 
produs la 75 de mile sud-vest de 
capitala sud-vietnameză, unde for
țele patriotice au organizat o am
buscadă.

Pe de altă parte se anunță că la 
Hue a avut loc o demonstrație stu
dențească îndreptată împotriva gu
vernului de la Saigon. Demonstra
ția, la care au participat peste 
3 000 de studenți, face parte dintr-o 
serie de acțiuni de protest simila
re, organizate în acest oraș în tot 
cursul săptămînii trecute.

Comunicat comun 
chino-algerian

PEKIN 29 (Agerpres). — La Pe
kin a fost dat publicității comu
nicatul comun chino-algerian cu 
privire la convorbirile avute cu 
conducători ai R. P. Chineze de 
delegația guvernamentală algeria
nă condusă de Rabah Bitat, mi
nistru de stat. Cele două părți își 
exprimă sprijinul hotărît pentru 
mișcarea de eliberare națională; 
condamnă toate atentatele la a- 
dresa libertății popoarelor și secu
rității statelor și își exprimă opo
ziția față de toate formele de in
tervenție. Ele și-au reafirmat spri
jinul ferm față de lupta dreaptă 
a poporului vietnamez împotriva 
agresiunii Statelor Unite, consîde- 
rînd că problema vietnameză tre
buie să fie rezolvată de vietna
mezii înșiși și că orice soluție 
în această problemă trebuie să 
respecte prevederile acordurilor 
de la Geneva din 1954 cu privire 
la independența, suveranitatea ș>' 
integritatea teritorială a Vietna-,’ 
mului.

Cele două părți au reafirmat, se 
arată în comunicat, că cea de-a 
doua conferință afro-asiatică tre
buie să aibă loc la data fixată — 
în noiembrie 1965 în Algeria.

Părțile au constatat cu satisfac
ție că relațiile de prietenie dintre 
poporul chinez și cel algerian se 
întăresc continuu și colaborarea 
între cele două țări se consoli
dează.

SCURTE ȘTIRI
__________________________________ ■>

ADEN. Simbătă a avut loc în I localitatea Taez o întîlnire a re
prezentanților organizațiilor anti
colonialiste din Federația Arabie! 

Ide sud, pentru a pregăti confe
rința Organizației pentru elibera
rea sudului ocupat (OLOS). Prin- 

Itre punctele dezbătute se află 
formarea unut consiliu național al 
organizației, a unul comanda- 

Iment unic al forțelor de eliberare 
națională și posibilitatea deschi
derii unor reprezentante în țările I arabe.

CAIRO. După vizita oficială de 
110 zile în Republica Democrată 

Germană, Hassan Ibrahim, vice
președinte al R.A.U., s-a întors în I patrie. La sosire, Hassan Ibrahim
a declarat presei că a avut con
vorbiri cu oficialități din R. D.

I Germană în scopul consolidării 
relațiilor economice,, politice și 
culturale între cele două țări..

i CARACAS. Autoritățile din ca
pitala Venezuelei au anunțat des-

Icoperirea unui complot care ar fi 
urmărit răsturnarea guvernului 
Raul Leoni. Agenția Prensa Lati- 

Itia relevă că prin anunțarea pre
tinsului complot, autoritățile ve- 
nezuelene urmăreso de fapt in- 

Itensificarea represiunilor împo
triva elementelor progresiste din 
tară.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

OSLO. Președintele Comitetului 
pentru premiul Nobel al Stortin- 
gulu! (Parlamentului) Norvegian, 
G. Jahn, a acordat ziarului Dag
bladet" un interviu în care s-a pro
nunțat împotriva înarmării nu
cleare și a condamnat planul da 
creare a forțelor nucleare multi
laterale ale N.A.T.O. Totodată, el 
s-a pronunțat pentru interzicerea 
tuturor experiențelor cu arma 
atomică.

PEKIN. Agenția China Nouă 
anunță că la 29 august a sosit la 
Pekin o delegație « Adunării Na
ționale Franceze, condusă de 
Pierre Pasquini, vicepreședinte al 
Adunării. Vizita este organizată 
de Comisia de producție și schim
buri a Adunării Naționale Fran
ceze.

PRAGA. La invitația lui Vaclav 
David, ministrul afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, la 29 au
gust a sosit la Praga într-o vizită 
oficială Per Haekkerup, ministrul 
de externe al Danemarcei.

I BRASILIA. Ploile torențiale că
zute în ultima vreme în mai

I multe regiuni din centrul Bra
ziliei continuă sä producă mari

Inundații. Aproximativ 50 000 
Ide persoane din statul Rio

Grande do Sul au fost evacuate.
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