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Chimiei — cadre temeinic pregătite

Exigența marilor

laboratoare

n peisajul indus
trial al Brăilei, 
Combinatul de fi
bre artificiale, 
pînă mai ieri un 
imens șantier, a 
devenit astăzi o

puternică unitate a industriei 
chimice și produce din celulo
ză, fibre artificiale care înlo
cuiesc cu succes pe cele natu
rale de bumbac și lină. Este 
vorba aici de o întreprindere 
în care complexele procese de 
fabricație sînt realizate în in
stalații și utilaje cu un înalt 
grad de mecanizare și auto
matizare. Tehnica aceasta mo
dernă cere din partea fiecărui 
om din combinat, de la inginer 
pînă la ultimul muncitor. în 
primul rind o înaltă pregătire 
profesională și o perfectă dis
ciplină în muncă. Această 
problemă a spiritului de răs
pundere pentru îngrijirea și 
exploatarea utilajelor, a fost 
discutată recent într-o aduna
re a activului U.T.M. din com
binat, organizată cu sprijinul 
Comitetului orășenesc U.T.M. 
Brăila.

La această adunare, pe lin
gă activul U.T.M. au partici
pat tovarăși din comitetul de 
partid și conducerea combi-

natului, ingineri. teb.ririerr. 
maiștri, muncztcri eu expe
riență in producție.

Pentru a afla cum stat în
grijite și exploatate utilajele 
și instalațiile in funcțiune. co
mitetul U.TM. s-a adresat 
mai întii servtciitor meraric 
șef și energetic șef. Apoi, a 
fost organizat un colectiv de 
11 tovarăși ingineri și secre
tari ai organizației U.T.M. 
Timp de mai multe zile acest 
colectiv a întreprins studii in 
toate secțiile uzinei, ta toate 
schimburile și a avut un larg 
schimb de păreri cu operatori- 
chimiști, cu mecanici și elec
tricieni de întreținere, cu in
gineri și maiștri din conduce
rea fiecărui atelier. Rezulta
tele acestei activități au con
stituit baza referatului pre
zentat de comitetul U.T.M. în 
cadrul dezbaterii.

în combinat muncesc nume- 
roși tineri care dovedesc o 
înaltă răspundere în muncă. 
Mașinile și instalațiile supra
vegheate de aceștia strălucesc 
de curățenie, controlul de cali
tate acordă produselor lor ca
lificativul cel mai bun. Dar 
sînt, însă și din aceia care 
își neglijează unele înda
toriri, fac rabat pregătirii

adunării activului

9 9 fii
specialist"

deDiversitatea locurilor 
muncă, gradul ir.alt de tehni
citate și randament al mași
nilor și instalațiilor a impus 
o activitate diferențiată de 
pregătire profesională. La 
combinat au funcționat cursuri 
de calificare de 6 luni la care 
au fost pregătiți circa 900 
muncitori. Paralel însă la 
combinat au venit tineri ab
solvenți ai școlilor profesiona-

Iată ce se sțx.—ea ta refera
tul cocmetutai U TJ£ despre 
problema pregătim profesio
nale :

-Pregătirea inițială profe
sională este completată in mo
mentul de față cu ajutorai 
unor forme specifice. Una din
tre acestea : cursurile de ridi
care a calificării pentru toți 
muncitorii care lucrează in 
combinat. Demn de reținu: 
este faptul că ir. unele sec
ții. lectorii au introdus in 
tematica obișnuită a cursului, 
discutarea fenomenelor ne
prevăzute ce aveau sau pot 
avea loc în cadrul instalații
lor. In ateliere, maiștrii care 
răspund de aceste cursuri au 
tredut la organizarea unor 
demonstrații tehnologice în 
locurile cheie ale procesului 
de fabricație". Alături de cu
noștințele teoretice, astfel de 
metode practice dezvoltă ti

merikx gradul far de pregăti
re prefer—ală

Există, dea. for
me de ridicare a raiifirării 
ier eăe trebuie extsse. în 
mnraTtol de față cerința 
deosebită este aceea a specia
lizării. Mai mu îți tovarăși au 
ridicat in cadrul dezbaterilor 
această problemă. Iată un caz. 
La secția suifură de carbon se 
defectează des etectropalanele. 
Oamenii care le mintuesc au 
cunoștințe profesionale despre 
procesele tehnologice din sec
ția in care lucrează, dar des
pre mașinile lor știu puține 
lucruri. Analizând această si
tuație. organizația U.TM. a 
propus conducerii secției să 
inițieze un curs de speciali
zare cu acești tineri. în care 
lecțiile să fie practice. Pro
punerea a fost acceptată. In
ginerul Dumitra Panțiru 
spunea în cuvântul său :

„Pregătirea profesională a 
muncitorilor, maiștrilor și in
ginerilor noștri trebuie privi- 

_tă acum prin prizma speciali
zării la unele utilaje și insta
lații, în unele procese tehno
logice. Numai așa, specializați 
fiind, vom reuși să îngrijim

Disciplina
și bunul
obștesc

In
ei,

Respectarea discipiinej 
producție cu aspectul 
grija deosebită față de uti-, 
laje și instalații, a reve
nit mereu in dezbateri. Ute- 
miștii au criticat pe acei ti
neri care nu respectă îndato
ririle de producție, care nu 
ascultă de cuvântul maistru
lui. „Grija fața de mașina și 
locul nostru de muncă, tre
buie să ne fie o deviză perma
nentă" — spunea unul dintre 
tineri, Vasile Manolescu, U- 
temiștii din organizația noa
stră (secția suifură de car
bon) au luat inițiativa înce-'
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Din mîinile lui Ion Constantin de la sectorul danturări al Uri
nei „1 Mai“ -Ploiești iese numai lucru de bună calitate. St aer. 
tru acest fapt tînărul din iotcgraiie a primit lună de Li-i 

titlul de evidenfiat in Întrecerea socialistă

Noi mărci de oteluri electrice

Noutăți la Muzeul satului
Muzeul satului va oieri vizitato

rilor din acest an cîteva noutăți. 
In prezent se reconstruiesc două 
mori de vînt din Dobrogea, din 
Valea Nucarilor și alte două tipuri 
din Enisala, reprezentînd trecerea 
de la rîșniță Ia moara propriu- 
zisă. La piesele din colecția regi
unii Hunedoara se va adăuga în 
curînd o pivă veche, cu care lo
cuitorii din comuna Feneș își pre
parau păturile și dimia, iar la 
cele din colecția regiunii Crișana 
un complex dg locuințe cu anexe 
și inventarul specific, datină

aproape 200 de ani, din comuna 
Cheteluș.

In același timp, cercetătorii mu
zeului studiază din punct de vedere 
etnografic diferite regiuni ale tării. 
Anul trecut s-au tăcut studii în 
zece regiuni pe tema „Cum se re
flectă viafa nouă în locuința de 
azi a satelor*. Acum ei continuă 
cercetările în celelalte regiuni ale 
tării. Se studiază, printre altele, 
felul cum sînt vaioriiicate vechile 
tradifii folclorice, precum și ele
mentele decorative noi folosite în 
arhitectură, țesături etc.

(Agerpres)

Vestita poiană cu 
narcise de la poalele 
Munților Făgăraș a 
început să înfloreas
că, devenind astfel 
obiectiv turistic pe 
lista O.N.T. Carpați 
pentru excursiile la 
sfîrșit de săptămînă, 
alături de alte regiuni 
pitorești. Astfel agen
țiile din Bacău, Pi
tești, Ploiești, Galati

și București organi
zează pentru amatorii 
de excursii pe trasee 
mai lungi vizitarea 
văilor Prahovei și Ol
tului.

Turiștii din diferite 
orașe vor cunoaște cu 
prilejul unor excursii 
alte localități din 
țară. Timișorenii, de 
pildă, vor putea face 
vizite la Oradea,

Cluj, Turda, Alba fa
lia, Deva, Hunedoara 
și Hațeg, iar constăn- 
țenii vor participa la 
interesante călătorii 
turistice pe traseul 
Constanța, orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Valea Oituzului, 
Brașov, Sibiu, Valea 
Oltului, București.

(Agerpres)
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Colectivul oțelăriei electrice 
de la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița a elaborat noi 
mărci de oțeluri electrice de 
calitate superioară, utilizate in 
construcția agregatelor și mași
nilor de înaltă tehnicitate. 
Printre acestea se numără oțe
lul destinat construcției de car
case pentru turbinele cu aburi 
de mare putere, oțeluri speci-

Fabrică 
de aparataj 

pentru 
înaltă tensiune

de treason» i» 
, m :-ai tx 
e=cr. t»-acnx- 

cenează privirea, te îndeamnă m
compătimire.

„Bietul cm, îți rioe să zxi. 
Bietul om 1 Cum .și bete /oe de 
el însuși...*.

Omul în speli ere 25 cad și ffi 
vine — la prima vedere — tă-ri 
pui toată încrederea In ei (are si 
o vorbă pe care și-o c-.mpcm* 
anume ca să fie crezul, si ta-p 
dai seama că minte drrg.becfci 
apele—).

A venit Ia noi în redacție as o 
scrisoare tăcută de el. despre el. 
dar semnetă de „altul". Pe scurt, 
povestea pe care o relatează 
este următoarea: un finer 
marinar de pe un vas comeraal. 
„pur sufletește' (are el ce are cu 
puritatea sufletească 1) înDInește 
in Turna Severin o fată „dulce', 
angelică, o fată care va împlini 
curînd 19 ani, care-I îndrăgește, 
dar care are în spatele său. ca

ale pentru osiile boghiurilor de 
locomotive, pentru construcția 
paletelor de turbine cu gaz, 
bandajelor rotoarelor de la 
turbogeneratoare, coroanelor 
dințate și altor piese din com
ponența mașinilor și utilajelor 
produse de U.C.M.R. In acest an 
au fost elaborate în plus, față de 
planul la zi, peste 1 100 tone

de oțel-lingou de calitate su
perioară.

în scopul îmbunătățirii pro
cesului de elaborare a oțelului 
electric, se folosesc materiale 
refractare cu caracteristici su
perioare, asigurîndu-se astfel 
mărirea rezistenței căptușelii 
vetrelor și bolților de la cup
toare.

impui fiind des
tul de înaintat, 
datorită întârzieri
lor provocate de 
precipitațiile at
mosferice neobiș
nuit de abunden

te din această primăvară, pre
ocuparea centrală a mecani
zatorilor și țăranilor coopera
tori din regiunea Oltenia este 
terminarea grabnică a ânșă- 

' mînțării porumbului în con
dițiile asigurării unor lucrări 
de bună calitate.

Au fost luate o serie de mă
suri menite să ducă la folosi
rea din plin a fiecărei ore 
bune de lucru, precum și a 
tuturor mașinilor și utilajelor 
agricole la întreaga lor capa
citate. Cu toate greutățile 
provocate de ploile căzute cu 
regularitate zi de zi, s-a reu
șit ca pînă în seara zilei de 
8 mai să fie însămânțate cu 
porumb 238 215 hectare, ceea 
ce reprezintă 75,2 la sută din 
suprafața planificată.

(A^raes)

(Agerpres)

In excursie la Suceava...

loc.

de

nosc tovarășii săi, marinarii, ca 
pe-un ..crai' de Dunăre. Povestea 
cu tinăra de 19 ani a survenit 
printr-o intîmplare: i-a plăcut 
tata, văzută pe stradă. Avea el 
cită prietenă în Severin, dar asta 
i s-a părut mai „dulce', si cum 
craii nu se simt vreodată obligați, 
a încercat să schimbe adresa. A 
tăcut tot posibilul s-o cunoască.

„Craiul" de... Dunăre
ion grav și plin de paieus—, tacit 
un tinăr scriitor aliat din infim- 
plare la lectura scrisorii, s-a re
voltat sincer împotriva acelei ia- 
milii-obstacol și a scris chiar un 
articol care urma să apară după 
cercetarea întimplărilor Ia fata 
locului.

Cercetarea Ia fata locului a ară-

Ceea ce !■ fata Joeatai epare 
total schimbai este portretai ^e- 
tericituhn' sol. Da cite ae ob 
spus cei ce-I armase mai tade- 
cproape, devizele lai în ărcgcsie 
sînt .portul $i iemeia*-., „viola 
trebuie trăită vesel*— etc. etc.

In Giurgiu, o prietenă. In Seve
rin, alta. în Orșova, alta ÎI cir-

de la cunoștință, să-i cunoască 
familia. Departe de a fi vorba de 
vreo pretenție, această invitație 
era un semn de cinste, de respect 
reciproc -. atunci ci nd pretuiești 
pe cineva, nu te ferești să-i cu
noști mama si tatăl. ..Dacă ții ne
apărat... a răspuns el. Te-aș iubi 
eu și așa. dar hai să-i văd și pe 
a tăi—'.

S-a dus in vizită cu. . un pachet 
de fotografii pornografice. Făcin- 
cn-i cu ochiul, „ca intre bărbați*, 
bâtrînuiai, i-a strecurat in mină 
pozele cele mai „deochiate*. Era 
convins că-i va da gata pe viitorii 
socri, cu „cultura' Iui în materie 
ce dragoste -. dar, spre surprinde
rea lui. pozele ccelea au produs 
de-odată o tăcere grea in cosă; pe 
cine adusese aci fata iot t Cine 
era acest om nerușinat f Ei cu 
patru iele, trei sini căsătorite, au 
întemeiat iamilii bane, cu bărbat: 
serioși, oameni muncitori, care țin 
la prestigiul familiilor lor, care 
nu-și permit gesturi ușuratice sau 
asemenea grosolănii. Dar de în
furiat. s-au înfuriat de-abinelea

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. a III-a)

La indicația consiliului a- 
gricol regional și a consiliilor 
agricole raionale, fiecare con
siliu de conducere al coopera
tivelor agricole și-a organizat 
în așa fel munca încît întrea
ga suprafață planificată pen
tru semănatul porumbului să 
fie cercetată de îndată ce 
ploaia înceta, în scopul iden
tificării solelor zvîntate oricît 
de mici ar fi fost ele și a con
centrării tractoarelor și semă
nătorilor pe aceste sole cît mai 
operativ. Acolo unde aceste 
măsuri au fost aplicate s-au 
obținut rezultate bune : 
cooperative agricole de pro
ducție și 22 gospodării agri
cole de stat au semănat cu 
porumb întreaga suprafață 
planificată. In raioanele din 
sudul regiunii (Băilești, Cara
cal, Calafat, Vînju Mare și 
Corabia) se însămînțează în 
aceste zile ultimele hectare. 
Sub procentul realizat pe re
giune se află încă 8 raioane. 
Dintre acestea, rămase în ur
mă (între 40 și 60 la sută) sînt 
raioanele Gilort, Gorj, Oltețu, 
Filiași și Strehaia.

Deși în general suprafețele 
destinate culturii porumbului 
din aceste raioane sînt mai 
mici decît ale celor din sud. 
avînd în vedere condițiile 
specifice pedoclimatice (su
prafețe în pantă, sol argilos) 
„ferestrele" dintre ploi nu au 
putut fi folosite din plin da
torită temperaturii scăzute 
din sol și a umidității abun
dente.

Acțiunea cea mai impor
tată din aceste zile, căreia i 
se acordă o mare atenție de 
către consiliul agricol regio
nal este transferarea mașini
lor agricole rămase disponibi
le, în unitățile care au termi
nat însămînțarea porumbului, 
către cele rămase în urmă.

Astfel, în raionul Craiova 
în ziua de 7 mai, cînd din cau
za ploilor nu s-a putut lucra, 
au fost deplasate în unitățile 
rămase în urmă 72 de trac
toare cu discuri care, a doua 
zi, cînd timpul a devenit priel
nic, au și început pregătirea 
patului germinativ în comu
nele Sălcuța, Coșoveni, Leu 
etc. în comunele Busu, Corzu. 
Bîcleșu din raionul Strehaia au 
sosit, în ziua de 6 mai, 20 
tractoare de la S.M.T. Poiana 
Mare.

Avînd în vedere că timpul
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MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul „Scinteii tine

retului^ pentru regiunea 
Oltenia

(Continuare în pag. a Ill-a)

TELEGRAME
Cu prilejul zilei naționale a 

Sierrei Leone, președintele 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Române, 
Ion Gheorghe Maurer a tri
mis primului ministru al Sier
rei Leone, Albert Margai, o 
telegramă de felicitare.

In răspunsul său, șeful gu- 
vernulu Sierrei Leone a trans
mis mulțumiri pentru felici
tările adresate.



De la intenție 
la realizare

■
 e șantierul Combinatului de îngrășăminte azotoase 

din Tg. Mureș lucrează sute de tineri constructori, 
montori, instalatori. Organizația U.T.M. de pe șan- 

, tier numără aproape 600 de membri. Veniți din toate 
colțurile țării, unii cu o experiență îndelungată, do-

1 bîndită prin ani de muncă pe diferite șantiere, alții 
cu un stagiu de numai cîteva luni, acești tineri au 

înălțat, alături de tovarășii lor mai vîrstnici, construcțiile masivi, 
impunătoare ale combinatului. Acum, cuvintul hotăritor îl au 
montorii și instalatorii. Se desfășoară o vie întrecere pentru termi
narea la timp a fiecărui obiectiv al combinatului. E firesc deci ca 
în adunările generale ale organizațiilor U.T.M. să se ia in discuție 
probleme care privesc direct stadiul și calitatea lucrărilor, realiza
rea angajamentelor luate de tineri în întrecerea socialistă, ral >■- 
carea și specializarea, disciplina și conduita lor morală etc.

Se întîmplă însă uneori să vezi anunțată la ordinea de zi a adu
nării o problemă care, la prima vedere, îți suscită interesul. Par- 
ticipînd la adunare, însă, rămîi deziluzionat. La începutul anului 
— de pildă — comitetul organizației de bază U.T.M. de la Șan
tierul I.M.B. și-a propus să dezbată într-o adunare generală 
„Conduita morală a tînărului de tip nou". Nu pun la îndoială ac
tualitatea temei. Cum a decurs însă adunarea ?

Secretarul organizației de bază a citit un text în care se vorbea 
despre noua atitudine față de muncă, despre curaj, sinceritate, 
despre „înălțătorul sentiment al dragostei" — un text care se 
„potrivea" oriunde. El nu făcea nici cea mai mică aluzie la munca, 
la conduita morală și viața tinerilor cărora li se adresa. Degeaba 
ar fi așteptat cei din sală o judecată de valoare despre un {apt sau 
altul petrecut pe șantier, vorbitorul parcă nici nu se adresa ti
nerilor prezenți la adunare.

Dar iată că expunerea s-a terminat. S-a pus obișnuita întrebare: 
„Cine se înscrie la cuvînt ?“ Și s-a mai pus o dată și încă o dată 
dar, nici o mină nu s-a ridicat.

...Cinste, curaj, disciplină, nouă atitudine față de muncă— Gte 
fapte interesante, bogate în semnificații, puteau ii aduse ca ar- 
gument pentru a ilustra noua fizionomie morală a tînărului zile or 
noastre. Iarna, pe ger năpraznic, tineri ca Alexandru Tofan. Pavel 
Osvatli lucrau la zeci de metri înălțime, montind tronson după 
tronson pe uriașa duză de difuziune. Iată un exemplu de curaj, 
de disciplină, de conștiință. Petru Zogoreanu, sudor de înaltă 
presiune; un tînăr modest, de o conștiinciozitate exemplară. Su
darea conductelor de înaltă presiune implică o răspundere deo
sebită. Zogoreanu a lucrat pe multe șantiere, dar iu privința cali
tății sudurilor executate de el nu i s-a reproșat niciodată nimic

Sînt și tineri care încă nu și-au însușit aceste norme de con
duită, care lipsesc de la lucru, își petrec vremea plimbîndu-se pe 
șantier. Această adunare ar fi fost un bun prilej pentru discutarea 
acestor probleme într-adevăr majore, importante. Dar iată că lu
crurile nu s-au petrecut așa. Oare putem spune despre o asemenea 
adunare generală — ca cea despre care am sorbit — că ,.și-a atiro 
scopul ?“ Cred că nu !

Cu totul altfel s-au petrecut lucrurile la o recentă adunare ge
nerală a organizației de bază U.T.M. de la Șantierul I.I.B. Pre
gătind această adunare, la care urma să se discute contribui a 
tinerilor la realizarea sarcinilor de plan, comitetul zanizabei de 
bază a hotărit să pună în discuție îndeosebi latura riBltfini a 
niuncii și disciplina pe șantier. Pe Ungă cei peste 40 de iman, b 
adunare au participat secretarei onțantz^nei ie partid seta? « - 
tierului și cițiva muncitori vîrstnici. Despre tineri ca Mălai Spt- 
escu, Vaier Szâsz, Ion Barbăroșie. Schvartz Samodâ. Fraacuc 
Tusai, loan Rusu și alți evidențiați în întrecerea sociaiută. s-aa 
spus cuvinte de laudă pentru calitatea bună a lucrărilor pe care 
le-au executat in primul trimestru, pentru auritul de râ<y»A,,» 
cu care muncesc. în cadrul referatului s-a vorbit ți despre abate
rile de la disciplină ale unor tineri ca Gbeorghe Săpoaara. Cbeor- 
glie Poșta și Mihai Xistor, care lipseau de aadke ari nereotrite de 
la locul de muncă și aveau o conduită morala nesăaâtonte.

Unul dintre invitați, candidatul de partid Vasile Rațax. fefai 
echipei în care lucrează Săpunaru și Poșta, spunea in ntiiT

— Faptele vă sint cunoscute. La 14 aprilie, Săpunara *i Poșta 
și-au ridicat salariul și, după aceea. timp de două zile nu s-ore 
văzut pe șantier. Cutreierau cîrciumile. se purtau necuviincios cu 
oamenii. Nu e prima dată când au asemenea auaten. Aproape ir. 
fiecare lună lipsesc cite o zi sau două de la muncă. Noi. menbrii 

echipei, ne-am bizuit pe ei, contam pe ajutorai lor. credeaaa că 
vor pune și ei umărul — doar ne stau în față sarctni nari. Ei re- 
să nu au răspuns încrederii noastre.

A fost interesantă și intervenția lui Ion Barbăro-
— Noi, lucrătorii de pe șantiere — spunea ei — sintem cu- 

noscuți, apreciați. Oare nu e o mîndrie să participi la construirea 
unui combinat ca al nostru, care va produce îngrășăminte chimic- 
pentru agricultură ? 1 Săpunaru sau Poșta vor putea oare spurs- 
— cu conștiința curată — că au participat la construirea I— ' 
Cred că e timpul ca ei să reflecteze cu seriozitate, să , _ ;
ce vor să facă în viață ?

Tînărul inginer loan Udrescu. instalatorii Nicolae Ciooaao. 
Francisc Keresztes, Mihai Spiescu și alții — vorbind despre com
portarea celor trei tineri — au subliniat, în același timp, ca orga
nizația U.T.M. trebuie să-i atragă mai mult la acțiunile pe care ic 
inițiază, să se ocupe de educația lor.

Această adunare, prin conținutul său bogat, prin combativitatea 
sa, a avut o înriurire pozitivă asupra tuturor participant ’ ..' • ■ 
in mod deosebit asupra celor criticați. Comportarea acestora înce
pe să se schimbe.

Ce concluzii am tras noi, membrii comitetului U.T.M. din fap
tele relatate mai sus ? In primul rind, că trebuie să acordăm u- 
ajutor mai substanțial activului U.T.M. de pe șantier în pregătirea 
adunărilor generale, prin generalizarea a tot ce e prețios, vaic-ras 
în experiența organizațiilor noastre. La o recentă instruire a acti
vului, am organizat un schimb de experiență, o discuție metod ei 
pe această problemă. Acțiunea o vom continua și în viitor.

CONSTANTIN VR1NCEANV 
secretarul comitetului U.T.M 

al Complexului de șantiere de la 
Combinatul de îngrășăminte azotoase 

din Tg. Mureș

Răspundere

și inițiativă

Prilej de aprofundare 
a cunoștințelor

„Parcă mai

lipsea ceva“
A devenit obișnuit b noi ca 

membru comitetului sd ta m- 
tilneascd săptăminal. lum di
mineața sau in pcuco de la 
prinz. pentru a face o torni 
informare cu privire la acti
vitatea fiecărui retori pe pe
rioada care a trecui. Sint șe
dințe scurte, operative, cu ca
racter informatic. In afara e- 
ceston. la fiecare șadmță de 
comitet, de la ca: la ec. 
membrii comitetului uni tob- 
dtoți ai foci periodic o infor
mare moi ampli asupra acti
vității resoartelor de care ate- 
pund sau a activ Hățd lor. Ia 
fehd acesta ree» anjtateref

dm atelier etc. Ideea noastre 
a foat imbrițaată ca căldură, 
iar tn momentul de față fie
care tînăr laciațor pi iwșfr 

tif for ajutorul. Mă m face ci 
pini ia prezent numărul pro
punerilor de inovații făcute de 
tineri a arms la 11.

Are să mei dau mcă n e- 
trmplu care cme m doeedeai- 
vâ rezultatele bune ce te pot 
obține crimei ciad furare 
membru oi comteridm ba ■»- 
depimețte ca amenrete aarr*- 
ude ce-i recm. Pentru a fo

it avem pentru o derfătumre

luci de ia iacepund a*a- 
bri de iarâtâmiat corarîe- 
rai U.TJtf a iaat toate reă- 
surite ea fiecare tinir să 
fie repariixa: ta eerear- 
co-exyaa -âtwe-e -~eptriru 
sale politice r teoretice, 
țsnind seama ri de dorința 
’.-năruita ri de ultima fOr- 
x«ă de iandîăteiat abaoi- 
rrtă ia aaal preeedeat. Cei 
mas baai ri ’■’*> btae pre- 
pents dintre tfaeri — aa 
aaaidr de 173 — ia reo- 
maaderea «voastra. aa fort 
incedrati ia îard|<arfari«I 
de partid.

întreprinderea de piele și 
încălțăminte „Străduința 
din Suceava se dezvoltă an 
de an. Secțiile vechi au fost 
reutilate, s-au dat în func
țiune noi linii tehnologice. 
O dată cu dezvoltarea con
tinuă a întreprinderii, nu
mărul muncitorilor sporeș
te cu tineri ce vin aici din 
oraș și din sate să învețe 
meserie, să lucreze în noi
le secții.

Unii dintre ei sînt ute- 
miști, însă o mare parte 
sînt neutemiști. Comitetul 
U.T.M. ajută organizațiile 
U.T.M. pe secții de a se o- 
cupa cu grijă, permanent, 
de tinerii noi veniti în în
treprindere, pentru a de
veni buni muncitori, a în
văța bine meseria de croi
tor, rihtuitor, tălpuitor, fi
nisor și pentru a se înca
dra în disciplina socialistă 
a muncii. Mobilizarea tine
rilor la cursurile de califi
care, incitarea acestora la 
adunările generale U.T.M. 
în care se discută probleme 
ale contribuției tineretului 
în realizarea unor produse 
de calitate, convorbiri cu 
muncitori în vîrstă, cu ac
tiviști de partid și de stat 
— sînt cîteva din formele 
de activitate prin care tii

nerii neutemiști sînt aju
tați să cunoască mai bine 
politica partidului, caracte
rul organizației noastre, 
sarcinile pe care partidul 
le-a pus în fața U.TAI.

De la începutul anului 
rîndurile organizației 
U.T.M. din întreprinderea 
noastră au crescut cu încă 
30 de utemiști.

îndrumat de organizația 
de partid, comitetul U.T.M. 
se ocupă în permanență de 
educarea acestora, de an
trenarea lor activă la în
treaga viață de organizație.

Ei au fost înscriși și au 
frecventat cercurile de în- 
vătămînt politic, au fost 
antrenați la studierea ho- 
tărîrilor partidului și gu
vernului, care au fost date 
publicității, participă la ci
tirea în colectiv a unor ar
ticole din ziar, la informă
rile politice, sînt nelipsiți 
de la serile literare și de 
poezie etc.

Un mijloc important de 
creștere și educare a noilor 
utemiști este exemplul per
sonal al tinerilor care, da
torită muncii desfășurate, 
au avut cinstea de a fi pri
miți în rîndurile mem
brilor de partid Comi
tetul organizației U.T.M.

• activității noastre

Tot ca pniejul unei ședințe 
operative, responsabilul cu 
producția și calificarea ne-a 
udormat ci unmănd inovatori
lor dm rtedbd tinerilor e foar
te mic. Într-adevăr. pmă la 
30 martie, dm numâ-ul de 
perie SOO de tineri abia 3 
prezentaseră propuneri de ino
vații. dm care nari una nu te 
aplicam. Ceru ? Deși unii ti
neri ca Cheorgbe Vlad și alții 
erou preocupați de perfecțio
narea mior procedee de lucru, 
dm cauza lipsei de experiență 
nu știau ră întocmească dosa
rele de inovații. Am cerut da
tul și sprijinul comitetului de 
partid in legătură cu organi
zarea in cadrul fiecărui ate
lier a cite unui colectiv din 
care să faci parte un maiștrii, 
un tînăr inginer, un membru 
al biroului organizației U.T.M.

a propus conducerii în
treprinderii ca utemiș
tii noi primiți să lucreze 
ia mașini tocmai lingă ast
fel de oameni. Așa, de 
pildă, tinăra Bulgaru Ma
riana. de la secția „ștanțe", 
lucrează lingă Balint Elena, 
o muncitoare cu experien
ță. o utemistă care a fost 
primită în rîndurile comu
niștilor. Spoială Severin lu
crează lingă un utemist cu 
experiență — Dănilă Dumi
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bună a activității culturale 
(un club bine înzestrat, bi
bliotecă, materiale sportive 
etc.), responsabila acestui re
tori, tovarășa Ana Bucurescu, 
in urma consultării membrilor 
birourilor organizațiilor din a- 
teliere și secții, a tinerilor, a 
propus ca organizarea diferite
lor activități cultural-educati
ve să se facă intr-o mai bună 
colaborare și cu organizațiile 
U.T.M. din alte întreprinderi 
ri instituții. Ideea ni s-a părut 
bună. Împreună cu comitetele 
U.TSi. de la Întreprinderea 
textilă ,întrecerea socialistă", 
de la cooperativele „Îmbrăcă
mintea" etc. am organizat cî- 
teca reuniuni tovărășești și 
seri culturale care s-au bucu
rat de multă apreciere din 
partea participanților. O ase
menea colaborare o vom ex
tinde și în domeniul activității 
sportive.

LUCA MIHĂILĂ 
secretarul 

comitetului U.T.M.
de la Șantierul naval 

maritim Constanța

de folos obștesc și în acti
vitatea culturală. Este bună 
metoda folosită de organi
zația U.T.M. de la secția 
stanțe. Secretarul acestei 
organizații, înainte de a 
pleca cu tinerii să lucreze 
la amenajarea terenului de 
volei, a spațiilor verzi din 
incinta întreprinderii, sau 
la lucrările ce trebuie exe
cutate pentru amenajarea 
ștrandului de pe malul rîu-

DIN PRIMA ZI - 0
tru. Buda Silvia de la sec
ția croit lucrează alături de 
Cocoș loan, fruntaș în în
trecerea socialistă. Această 
repartizare îi ajută pe noii 
utemiști în ridicarea conti
nuă a pregătirii lor profe
sionale, exemplul comuniș
tilor contribuind la educa
rea lor în spiritul discipli
nei socialiste a muncii.

După orele de producție, 
organizațiile U.T.M. îl mo
bilizează pe tinerii nou pri
miți în U.T.M. la acțiunile

lui Suceava, a vorbit tine
rilor despre importanța și 
utilitatea participării la a- 
ceste acțiuni. Procedînd în 
acest fel, noii utemiști par
ticipă activ la acțiunile de 
muncă patriotică.

De o importantă deose
bită în creșterea noilor ute
miști este încredințarea de 
sarcini concrete, sprijini
rea lor pentru a și le în
deplini, stimularea lor pen
tru a înfăptui sarcini pare 
cer o tot mai mare răs
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la cadrul in țâțâni intului 
poluic V.TJă., funcționea
ză 21 de cercuri politice 
U.T.M. in care studiază a- 
proape «X> de tineri. Spre 
deosebire de alji ani de 
învățâmint. anul acesta, 
comitetul U.T.M. a luat mă
sura — ri ea s-a dovedit 
binevenită — ca tinerii care 
au o pregătire teoretică 
mai slabă să audieze ciclul 
de conferințe organizat de 
comitetul de partid al 
Combinatului. In anul ce 
vine ei vor fi încadrați in 
alte forme corespunzătoare 
pregătirii, posibilităților lor. 
Pentru cursanții care lu
crau în schimburi am fă
cut, de asemenea, o înles
nire ; propagandiștii orga
nizau seminariile pe schim
buri.

Toate acestea ne-au per
mis ca, în momentul de 
față, să fim cu lecțiile la 
zi absolut în toate cercu
rile. Acum ne pregătim cu 
febrilitate să încheiem anul 
de învățămint politic. Pen
tru ca acest lucru să se

facă ia coadstis oprime, co- 
•niutal U.TJd. a luat din 
vreme, o sene de mdsttri 
practice. Așa. spre exem- 
pta. am procedat deja la 
planificarea celor două 
eoavoririri -ecspiCMlatrre ri 
am stabili: ca fiecare mem
bra al comitetului să răs
pundă de buna desfășurare 
a acestora intr-unui sau 
două cercuri. In zilele ime
diat următoare am hotări! 
să facem instruirea aecre- 
•^rilor organizațulor de 
buză U.TM. și a responsa
bililor cu educația comu
nistă pentru a asigura des- 
fițurerii convorbirilor un 
conținut cit mai bopat. în 
această privință un ajutor 
prețios ii primim din par
tea orpanizației de partid. 
La punctul de consultații 
de pe lingă comitetul de 
partid, se acordă in aceste 
zile tinerilor consultații co
lective sau individuale care 
ii ajută sc aprofundeze și 
■nai mult cunoștințele poli
tice acumulate în cursul 
anului de învățămint.

De altfel. însuși scopul 
convorbirilor recapitulative 
este acela de a prilejui 
cunanților posibilitatea de 
cunoaștere și mai aprofun
dată a problemelor princi
pale a politicii interne șt 
externe a partidului nos
tru. de a-ți însuși temeinic 
conținutul de idei al unor 
importante documente de 
partid, cum sînt Declarația 
partidului nostru cu privire 
Ia problemele mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale, Hotărîrile Ple
narei C.C. al P.M.R. cu 
privire la întărirea noduri
lor partidului și altele. în 
acest scop au fost prepătiți 
3’opapandiști: noștri ri in 
«rtniaaral care a avut loc 
ia comitetul raional U.T.M.

Am luat de pe acum mi- 
sura cu birourile organiza
țiilor U.TJd. să aducă la 
cunoștința tuturor cursan- 
ților temele care vor face 
obiectul convorbirilor reca
pitulative. creîndu-le astfel 
posibilitatea si se pregă
tească cit mai temeinic.

Ca seminariile recapitu
lative să se desfășoare în 
condiții cit mai bune, co
mitetul U.T.M., încă de pe 
acum, a cerut sprijinul con
ducerilor secțiilor combina
tului pentru ca în zilele 
cind au loc seminariile ti
nerii să lucreze în acele 
schimburi care să le per
mită să participe toți la 
convorbiri.

Paralel cu aceste măsuri, 
noi am discutat într-o șe
dință de comitet, am. vor
bit cu fiecare propagandist 
in parte cum vom organiza 
practic studierea de către 
fiecare tînăr a documente
lor celui de-al IV-lea Con
gres al partidului. Studie
rea acestor importante do
cumente constituie, de alt
fel, baza întregii munci de 
educare politică a tineri
lor pe care o vom desfă
șura pină la deschiderea 
noului an de învățămint și 
după aceea.

IOAN B.4LĂȘCAN 
secretarul 

comitetului U.T.M. — 
Combinatul poligrafic 

„Casa Sc'mteii"

a;
, ș vrea să încep cu observația că sarcina de a 

organiza timpul liber al tinerilor nu e simplă de- 
cit in aparență. Această aparență ne-a înșelat și 
pe noi, membrii comitetului U.T.M. al Uzinei de 
țevi din Roman, atunci cînd am crezut că, dacă 
întocmim un plan de muncă in care stabilim cî
teva manifestări precise, cu răspunderi precise,

rezolvăm toată problema.
In planurile noastre de muncă pe primele două trimestre 

ale anului trecut, de pildă, am prevăzut organizarea unor seri 
cultural-distractive, care s-au ținut intr-adevăr și al Căror or
ganizator era comitetul U.TM Curind ne-am convins că ma
nifestările nu erau, totuși, prea atractive. E drept că invitam 
citeodată muncitori vîrstnici să le vorbească tinerilor despre 
probleme de familie, de muncă, alteori profesori sau specia
liști din diverse domenii care țineau cite o conferință. Apoi, 
începea dansul. Lipsea totuși ceva acestor seri, rămînea parcă 
un hotar pe care nu reușeam să-l trecem.

La o ședință deschisă a comitetului U.T.M. cineva a făcut 
propunerea ca organizațiile de bază U.T.M. să fie acelea care 
să organizeze programul fiecărei seri cultural-distractive, de 
la început pină la sfîrșit, Comitetele U.T.M. ale unor orga
nizații, cum slnt cele din secțiile mecanic-șef, de la energe
tic, administrativ și altele, au primit astfel sarcina să se ocupe 
de alcătuirea programelor și de desfășurarea lor. Responsa
bilitățile fiind mult mai concrete, tinerii fiind consultați ope
rativ și antrenați în număr sporit în întreaga muncă de or
ganizare, a crescut, evident și calitatea manifestărilor. La una 
din ele (mă refer la cele mai recente) a fost invitat instruc
torul de dansuri al comitetului local al sindicatelor, care a 
explicat participanților dansurile cele mai moderne — arătînd 
greșelile care se fac mai frecvent și ilustrîndu-le prin exem
ple oferite chiar de „seara" respectivă, Normal, „lecția" in
structorului a fost urmărită cu o vie atenție, nu putini fiind 
tinerii care și-au exprimat dorința unei noi întîlniri cu instruc
torul, într-un viitor cît mai apropiat.

Cu prilejul unei alte reuniuni, a avut loc un concurs-ful- 
ger, gen „Cine știe, cîștigă". Tema: muzica românească. In 
sprijinul tinerilor care au participat la concurs, cu cîteva zile 
mai înainte, profesorul Gheorghe Ciobanu a ținut o expunere 
chiar pe această temă, ilustrată cu un bogat program de înre
gistrări ascultate cu multă atenție. Seara la care mă refer a 
fost cît se poate de plăcută, tinerii plecînd de la ea cu multe 
învățăminte.

Un alt obiectiv urmărit de organizația noastră se referă la 
manifestările de la club, din timpul liber. Au devenit foarte 
obișnuite la noi sărbătoririle fruntașilor în producție. In anul 
trecut, ca și în anul în curs, n-a rămas secție sau atelier care 
să nu-și fi sărbătorit fruntașii. Cu aceste prilejuri cele 6 bri
găzi artistice de agitație — pe secții — au angajat nu o dată 
pasionante dialoguri cu spectatorii despre o gamă largă de 
probleme, vizind scopul major al extinderii celei mai bune 
experiențe in muncă, pentru îndeplinirea tuturor angajamen
telor luate etc

Cerințele celor peste 800 de tineri din uzină sînt însă mult 
mai variate și mereu mai exigente. în cadrul clubului (care 
dispune de o minunată bază materială) își desfășoară activi
tatea formații artistice de teatru („Noaptea e un sfetnic bun" 
e la al 5-lea spectacol), de dansuri (12 perechi), soliști, reci
tatori, o bibliotecă cu peste 4 800 de cărți etc. De la începutul 
anului au fost date 25 de spectacole. Anul trecut, spre sfirșitul 
verii, de pildă, brigada artistică de la mecanicul șef dăduse 
un spectacol și, pe urmă, vreo două luni a „tăcut*. Utemiștii 
au luat in discuție această „tăcere" și, pină la urmă, au găsit 
și cauza: lipsa unui colectiv care să pregătească operativ tex
tele — colectiv care a și fost format curînd după aceea. La 
altă organizație — administrativ — cele mai recente pro
puneri făcute de tineri sînt: înființarea unei echipe de volei 
(fete), organizarea unei excursii Ia Poiana narciselor etc.

Comitetul U.T.M. discută frecvent probleme legate de or
ganizarea timpului liber al tinerilor. în afara ședinței deschise 
de care am vorbit mai sus, ale cărei măsuri s-au concretizat 
în sprijinirea mai concretă a activității clubului, nu de mult 
comitetul nostru a hotărit să valorifice experiența organizării 
concursurilor pe tema „Cine știe meserie — răspunde". Anul 
trecut am organizat 8 concursuri de acest gen. La ele parti
cipau însă o parte din tineri, restul fiind doar spectatori. în 
colaborare cu comitetele sindicale din secții, cu conducerea 
tehnico-administrativă, anul acesta am organizat un concurs 
cu termen — 23 August 1965, ia care participă toți tinerii mun
citori. în acest scop, au fost întocmite bibliografii pe meserii, 
iar etapele concursului au loc mai întîi în cadrul atelierelor, 
apoi al secțiilor și, în sfîrșit, pe uzină.

Sîntem în pragul verii și se ridică probleme noi cărora le 
căutăm în prezent cele mai bune soluții. Putem tace mai mult 
în ce privește folosirea avantajelor activității in aer liber — 
mai ales că In orașul Roman există un parc, un adevărat com
plex de petrecere a timpului liber (teatru de vară, un lac, un 
ștrand), precum și locuri demne de a fi vizitate (Mirceștii lui 
V. Aiecsandri, Pădurea Creangă, luncile Șiretului și Moldovei 
etc.). Avem deja un obiectiv pentru ziua de 20 mai; o serbare 
cîmpenească. Sezonul este abia la început așa că, în adună
rile generale pe luna în curs, vom cere părerea fiecărui tînăr 
astfel incit, fiecare din acțiunile viitoare să răspundă dorinței 
tinerilor — condiție esențială pentru o participare cît mai largă 
a acestora la activitățile organizate.

TEODOR LAZARESCU 
secretarul comitetului U.T.M.

Uzina de țevi — Roman

l

pundere. Comitetul organi
zației U.T.M. ajută organi
zațiile U.T.M. din secții și 
pe schimburi să cunoască 
pregătirea fiecărui tînăr, 
să-i descopere înclinațiile 
și, ținînd seama de aceas
ta, să-i încredințeze sarcini 
concrete, pe măsura posibi
lităților lui. Am observat 
că, procedîndu-se în acest 
fel, utemiștii își realizează 
sarcinile primite cu mai

ceanu Vasile. Spoială Seve
rin. în următoarele luni, li 
s-au trasat tinerilor alte 
sarcini. De pildă, Marianei 
Bulgaru îi plăcea să citeas
că. Ea este stimulată în a- 
ceastă direcție. Nu de mult, 
după ce a citit un roman, 
s-a străduit să întocmească 
o recenzie pe care a pre- 
zentat-o cu emoție în fața 
utemlștilor.

Pentru a mări răspunde

PREZENTĂ ACTIVĂ
multă răspundere. Așa, de 
pildă, la secția ștanțe, bi
roul organizației U.T.M. a 
constatat că utemistă Bul
garu Mariana nu cunoștea 
temeinic prevederile Sta
tutului U.T.M. Ea a primit 
ca sarcină să studieze cî
teva materiale publicate în 
legătură cu îndatoririle ute- 
miștjlor. după care a avut 
o discuție cu membrii bi
roului U.T.M. O asemenea 
sarcină au avut si utemiș
tii Pascaciu Emilia. Pătrău-

rea lor Iată de organizație, 
noii utemiști raportează pe
riodic de felul cum își rea
lizează sarcinile încredin
țate într-una din adunări, 
Buda Silvia a vorbit des
pre felul cum se ocupă de 
abonarea la presă a tineri
lor din secția de croit, 
Paulic Traiăn — despre 
modul cum folosește car
tea tehnică în vederea în
sușirii cunoștințelor la 
cursppile de calificare.

Ne străduim ca adunările

generale U.T.M. să consti
tuie într-adevăr un prin
cipal mijloc de educație și 
creștere a noilor utemiști. 
Așa. de exemplu, la începu
tul lunii aprilie am orga
nizat o adunare generală 
U.T.M. pe fabrică. în care 
am discutat această pro
blemă : „A executa lucrări 
de calitate — e sarcina fie
cărui utemist". Pentru a- 
ceastă adunare am întoc
mit un material documen
tar în care am avut în a- 
tenție și modul cum lu
crează noii utemiști.

La aceste adunări tinerii 
sînt antrenați să discute, 
să-și spună părerea asupra 
problemelor puse în discu
ție. Asemenea adunări care 
se organizează și pe secții, 
schimburi, contribuie efec
tiv la creșterea și educarea 
noilor utemiști.

Desigur că se pot orga
niza și alte activități edu
cative. Noi ne-am propus 
ca în lunile viitoare să or
ganizăm adunări generale 
în care să discutăm, pe 
bază de fapte concrete, des
pre „Qinștea de a fi gte- 
mișț“. în luna viitoare va 
avea loc un concurs gen 
„Cine știe, cîștigă" cutgjna: 
..Să ne cunoaștem meșe-

ria" la care vor fi antrenați 
mulți dintre utemiștii nou 
primiți în organizație.

în întreprindere avem un 
număr mare de muncitori 
în vîrstă. Vom planifica cu 
regularitate, pe secții, or
ganizarea unor convorbiri 
cu tinerii, cu care prilej, 
muncitorii în vîrstă să le 
vorbească despre condițiile 
de muncă și viață din tre
cut. De asemenea, vom or
ganiza noi formații spor
tive în care vom atrage un 
număr mare din rîndurile 
acestor tineri.

O deosebită importanță 
în educarea politică a tu
turor utemiștilor o va avea 
studierea atentă a docu
mentelor celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. Noi 
am stabilit de pe acum ca 
toți membrii comitetului, 
ceilalți tovarăși din activul 
U.T.M., să organizeze deîn- 
dată ce vor fi publjcate, 
studierea de către toți tine
rii a documentelor amin
tite.

VASILE GRJGQRAȘ 
secretarul 

comitetului țJ.T.M.
al întreprinderii

,, Străduința" Suceava
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® Joi seara, președintele 
Camerei de Comerț a R. P. 
Române, Victor Ionescu, a o- 
ferit un cocteil cu ocazia Ex
poziției industriale austriece.

Au luat parte Adrian Dimi- 
triu, ministrul justiției, Edu
ard Mezincescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii Minis
terului Comerțului Exterior și 
ai altor ministere economice, 
șefi de instituții centrale, per
sonalități ale vieții econo
mice.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai Ambasadei Austriei, 
organizatorii expoziției, pre
cum și oameni de afaceri aus
trieci prezenți cu această oca
zie la București.

• Joi a părăsit Capitala, 
plecînd în Belgia, prof. dr. 
Theodor Ilea, medic șef al sec
ției sănătate și prevederi so
ciale a Capitalei, șeful cate
drei de sănătate publică a 
I.M.F. București, care va ține 
conferințe în cadrul unui 
curs privind metodele statis
tice aplicate la problemele ce 
sănătate.

Cursul este organizat de 
Școala de sănătate publică -. 
Universității Libere din Bru

După pc’ru e- 
tape desiisuzet» 
pe ptoaie si o 
binevenită zl de
:epacs. „Curta 
Pieii' a coettspe: 
ieri cu etapa a 
5-a, In cnrrul că- 
reia caravana o- 

pe teritoriu/ R. 5 
Pentru pnzsa oază

clistă a intrai 
Cehoslovace.
de la Începutul Întrecea*. dcBftti 
s-au bucurat 
văratic și de 
sportivă de-a 
lometri intre

de un soare primi 
șoseie uscate. Luptz 
lungul celor ISS ki- 
Dresda și Frece c 

fost interesantă fi trena repiăt < 
făcut ca media orari să treimi ă* 
44 kilometri. In cioria traaeala 
presărat cu numeroase urcsszir: 
Printre animatorii etape: de ie - 
s-a numărat fi Constuz. m Dar- 
trescu. Rutierul romăn a part::.pz 
la acțiunea decisr-c. evoătasă c.- 
pluton la kilometrul U Impteapc 
cu Petrov, Lebedev, Kadra ti D 

lezai. Cu tot coutraatcznl e»erg. 
al cicliștilor belgieni. create 
tentativă nu a putut fi oprrtA »• 
avansul fugarilor a crescut !a pes
te două minute. înainte de intrarea 
pe stadionul „Slavia'-Praaa «prin
țul este condus de Dumitres
cu și Petrov, dar cei doi
cicliști, ușor distantati, urmează 
dintr-o eroare de marcaj un traseu 
greșit și sosesc cu 38 de secunde 
în urma celorlalți trei care găsi- 
seră drumul bun. Cehoslovacul Do- 
lezal a trecut primul linia de so
sire. în urma contestației iăcute 
de Petrov și Dumitrescu 'jri_ c 
arbitri a hotărît să le dea și ~.:r 
același timp cu Dolezal, Lebedev 
și Kudra, adică 4h 11'20'. La int'r- 
val de 2'18” au sosit belgienii 
Sweris și Springel, francezul La- 
brouille și polonezul Zielinski. 
Grosul plutonului in care se afla 
și ciclistul romirt Zanoni a tost 
cronometrat cu timpul de 4hl4'52". 
Moiceanu, Ziegler, Stoica și Arde- 
feartu au realizat 
16'04".

în clasamentul 
dual conduce 
(U.R.S.S.), urmat 
(U.R.S.S.) Ia 2'41', Swerts (Belgia) 
la 4’34". Dintre cicliftii români 
primul este Constantfr Du —:!res- 
cu, pe locul 9 la 7'0?" fată ce 
lider.

Pe echipe în frunte se află 
U.R.S.S. Astăzi etapa con’.racrono- 
metrului individual. Hlumec 
Pardubice (54 kilometri'

Gheorghe Alexe — elev tn 
clasa a XI-a a Scolii med 
„C. A. Rosetti* din Capitală 
— se pregătește pentru exa
menul de maturitate. Dese
ori solicită ajutorul tovam- 
șiîlui profesor de malem-t- 

tică Gh. Rizescu
Foto: N. ST FLORIAN

Exigența 
marilor

laboratoare
pînd din luna ianuarie, să răs
pundă de întreaga curățenie 
din secție. Si prima măsură 
practică a fost aceea de a re- 
vopsi retortele și conductele 
care deservesc mediul coro- 
ziv“.

O acțiune demnă de urmat. 
Sînt, însă, cazuri în care orga
nizația U.T.M. n-a dovedit 
spirit de inițiativă. Cîtă deo
sebire există, de pildă, între 
aspectul atelierului textil-ce- 
lofibră și secția alăturată, fi
latură celofibră. în primul, 
dacă intri, trebuie să ștergi 
bine tălpile pantofilor altfel 
lași urme pe pardoseala stră
lucitoare. în celălalt loc de 
muncă, vezi conducte care 
pierd substanțe lichide, pom
pe care scapă uleiul etc.

întrebat de ce nu-și curăță 
mașina operatorul Mircea Ca- 
racaș a răspuns cu emfază : 
„Eu sînt lucrător de categoria 
Vl-a, n-am timp de așa 
cgva !“

Astfel de atitudini au fost 
criticate sever în dezbaterile 
adunării. Dar, din păcate, mai 
puțin în adunările generale 
U.T.M. din secții.

„La noi nu există un obicei 
permanent de a discuta 
astfel de cazuri — spunea to
varășul Niu . . 
organizației de bază U.T.M 
de ia secția 
adunarea de 

Popa, secretaru

celofan. Nici în 
astăzi nu au fost

xelles in colaborare cu Biroul 
Regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Să
nătății.

• în Capitală au început joi 
lucrările primei sesiuni de co
municări tehnico-științifice a 
Institutului de proiectare „Pro
iect București".

Au luat parte reprezentanți 
ai Sfatului popular al Capitalei, 
ingineri proiectanti și construc
tori, cercetători în domeniul ur
banistic, arhitecti, precum și re
prezentanți ai direcțiilor de ! 
sistematizare, arhitectură, pro- • 
iectare și construcții din dife- i 
rite regiuni ale tării.

• Teatrul de Stat din Plo
iești a prezentat joi, în pre
mieră, piesa ..Zoo — sau asa
sinul filantrop" comedie a 
scriitorului francez Vercors. 
Regia artistică aparține lui 
Emil Mândrie, iar scenografia 
este semnată de Mihai Tofan. 
Roiul principal este jucat ce 
George Măruță, artist emerit 
de la Teatrul „Lucia Sturr.aa 
Bulandra" din București.

Aceasta este a 6-a premieră ' 
a teatrului ploieștean in ac
tuala stagiune.

înfățișate acțiuni mai mart a.e 
organizației noastre pe linia 
întăririi activității educauve 
în spiritul disciplinei socia
liste in muncă".

Abaterile de la normele de 
disciplină a muncii, manifes
tările străine spiritului mun
citoresc, ale grijii față de 
bunurile obștești, trebuie să 
fie puse în discuția adunărilor 
generale U.T.M. Organizația 
U.T.M. trebuie să militeze 
pentru crearea la fiecare tî- 
năr a unei atitudini de into
lerantă față de asemenea ma
nifestări.

..Adunarea aceasta, bineve
nită — sublinia în cuvintul 
său tovarășul Simion Tudor, 
locțiitorul secretarului comi
tetului de partid al combina
tului — va trebui să aibă 
drept rezultat o muncă și mai 
temeinică pentru întărirea 
combativității față de acei 
tineri care nu-și respectă o- 
bligațiile de producție. Dir. 
partea comuniștilor aveți tot 
sprijinul în ce veți întreprin
de pe această linie".

*
Printre problemele ridieate 

în adunare unele sînt demne 
de a fi studiate îndeosebi de 
către conducerea combinatu
lui. Una dintre ele ar fi aceea 
a repartizării mecanicilor și 
electricienilor în atelierele de 
reparații și în secții. Iată ce 
spunea tovarășul inginer Dan 
Pătrănoiu.

„La atelierul electric de la 
celofibră, repartizarea cadre
lor a fost făcută în felul urmă
tor : Din totalul angajaților, 
s-au oprit aici cei mai calificați

trecute

URMĂRI DIN PAQ. I

re
de 

mai

dintre muncitori. Mi se pare 
un punct de vedere greșit- 
Evidettt. așa. lucrurile merg 
bine în atelier, reparațiile 
sint de înaltă ral iate dar in 
secție?! Aici au fost 
partizați ca electricieni 
întreținere oameni cu o 
slabă pregătire profesională. 
Și dacă se produce un defect 
in schimburile n și HI cînd 
atelierul nu lucrează și elec
tricienii din secție nu pot face 
față ? Se așteaptă pînă a doua 
zi?! Cine ciștigă in cazul a- 
cesta—?*

Credem că părerea tovară
șului inginer ca în secții să 
Ce de serviciu la întreținere, 
oameni cu cea mai înaltă ca
lificare. care să răspundă 
competent și operativ la toate 
probleme, este justă. Și, se 
pare, că atelierul electric de 
la celofibră nu este singurul 
exemplu în acest sens.

Tovarășa inginer Maria Leu, 
șefa atelierului textil a vorbit 
despre altă situație :

„Avem în combinat absol
venți de școală profesională. 
Pregătirea practică a unora 
dintre ei lasă de dorit. De ce? 
Fiindcă atunci cînd erau elevi 
și își făceau practica aici, nu 
li s-au asigurat cele mai bune 
condiții de lucru Vă amintiți 
doar că erau puși să facă tot 
felul de munci auxiliare. E un 

ptrc'AG aghcoM <iin 
3 Giwu. regiunea 
ști. se execută pruna 

la i oarea-soareîui

Foto: AGERPRES

Se dezvoltă 
patrimoniul 

forestier

fel de a ne fura singuri că
ciula. Acum vor veni alți ab
solvenți. Să avem mare grijă 
de practica lor“.

Aceste lucruri, ca și situația 
A.M.C.-iștilor care nu sînt 
pregătiți suficient pentru in
tervenții, ei lucrind mai tot
deauna secondați de lăcătuși 
și electricieni (problemă ridi
cată de tovarășul Jan Decu- 
seară). organizarea de revizii 
și reparații curente pe baza 
unor grafice etc., sînt demne 
de studiat, asupra lor se poate 
reveni cu propuneri de îmbu
nătățire. Și în acest compar
timent al organizării ca și în 
cel al primelor două proble
me discutate 
profesională și disciplina 
producție 
ței poate 
sus. Este, 
un efort 
zarea tuturor factorilor, a în
tregului colectiv 
importante unități 
le, Combinatul de 
dale de la Brăila.

pregătirea 
în 

— ștacheta exigen- 
fi ridicată cit mai 
desigur, nevoie de 
în plus, de mobili-

al acestei 
industria - 

fire artifi-

atunci clnd, crezlnd că le tace cea 
mai mare bucurie, noul venit le-e 
cerut fata în căsătorie. „Ne iu
bim' le-a declarat el sentențios. 

ondițiile în care se 
dezvoltă astăzi lar
ga activitate a ar
tiștilor amatori cu
nosc o remarcabi
lă expresie în ac
tuala bienală de 

teatru, a IV-a, „Ion Luca Cara- 
giale", întrecere care angajează 
mii de iubitori ai teatrului. A- 
cești entuziaști ucenici ai Thaliei 
dau nenumărate dovezi de însu
șire a legilor jocului în scenă, ta
lentul și perseverența în cultiva
rea aptitudinilor desfășurîndu-se 
în voie sub privirile exigente ale 
spectatorului. Pe de altă parte, 
este un prilej de adevărată satis
facție pentru creatorii artei con
temporane faptul că producțiile 
lor văd nu o dată lumina rampei 
in interpretarea acestor artiști a- 
matori, că eforturile lor creatoa
re au și un asemenea ecou în 
rindurile reprezentanților gustu
lui public care înscriu în reper
toriul lor chiar piese cu înde
lungată tradiție pe scenele profe
sioniste ale țării.

Iată motive suficiente pentru 
ca oricare produs al muncii ar
tistice să nu apară în public de- 
cît în urma unui atent „control 
de calitate", efectuat de oameni 
cu o competentă 
notorie, specia
liști în măsură 
de a decide asu
pra valorii aces
tora. In pofida 
exigenței, cel pu
țin recunoscute 
de toată lumea, 
practic, anume 
împrejurări mi 
confirmi insă re
gula. Nu ne pu
tem propunere a-^ 

acestei mari în- 
treceri. ci doar 
fi mblimem es
teta aspecte le
zate de cahtatee 
ducutabiU a «-
Mi pjrți —

In 
se

au

un 
că 
nu

săi 
dra- 
lua-
(se 
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Iubire t l-aa Întrebat părinții, 
cit timp f In două zile f Așa 
txtemeiaxă o familie f

.Mărul mirosea a putred... Si 
Rotirii li-fi tereasci fata de el; 
era datoria lor de părinți.

Singura care n-a simțit asta a 
fost fata. Naivi, nu și-a dat sea
ma de „valoarea' omului. S-a 
căsătorit cu el fără știrea fami
liei, convinsă ti ea pînă la 
moment dat de vorbele lui 
„babacii sini Învechiți', că 
mai pricep ceea ce este „modern". 
Dar chiar a doua zi, de prin por
turi au Început să-i sosească ti
nerel mirese vizite : „prietenele’ 
solului — din Severin, din Orșo
va, — au venit Ia ea, fie 
ceară socoteală că le-a „răpit' 
gostea, fie să-t ceară obiecte 
te de acesta din casele lor 
vede, mal făcea și astfel de 
cmri). Dar ceea ce a uluit-o cu to
tul, iaptul care a copleșit-o a fost 
altul.

Ieșiseră de la sfătui popular și 
ea se credea fericită, dragostea 
ei era naivă, dar era sinceră. Ca să 
nu afle părinții „secretul* lor, au 
hotirll ca ea să se ducă singură 
acasă, să „aranjeze* terenul și 
să-l aștepte să vină fi el. In ace
eași zi, după plecarea de la sfat, 
proaspătul sol intră In primul 
restaurant, se Imbită criță și, vă- 
zlnd-o printre aburii vinului „in
teresantă* pe diseuza orchestrei 
de iq restaurant, i-a propus o 
„călătorie* după miezul nopții, 
oră Ia care au ajuns amlndol pe 
la miliție, duși de șoferul taxiu
lui (care pretindea, totuși, să i 
se plătească drumul...).

Uitase emul, bietul și sărmanul 
om, uitase că se însurase abia 
in ziua aceea!

Desigur, după această tristă ex- 
perientă, fata va ii Înțeles proba- 

cine poate fi de acord a rezolvat 
și caracterul deosebit, specific, 
al conflictului dramatic. Un pre
ședinte înțelegător față de am
biția constructivă a inginerului, 
un inginer de o exigență necru
țătoare cu cel mai bun briga
dier, un brigadier care primește 
admirativ sancționarea sa de că
tre exigentul inginer — iată sche
mele care se înfruntă pozitiv în- 
tr-o piesă lipsită de orice tensiune 
in stare să dea senzația autenti
cului. Insușindu-și o schemă ca 
oricare aha, alcătuitorul acestei 
producții submediocre a scăpai 
din vedere un lucru esențial: 
problemele economice fac obiec
tul artei intr-un mod specific, 
privite din punctul de vedere al 
unor caractere care-și dispută cu 
edincime puncte de vedere, mo
duri de a fi fi nu pur și simplu 
ambiția de a rosti fraze banale 
despre corectitudinea profitului, 
ori de necesitatea de a trăi cin
stit. E de la sine înțeles că aae- 
nenea lucruri stau in atenția tu
turor, dar a face din simpla ros
tire a lor motiv de înscenare 
dramatică, sub titlul .jnesă de 
teatru', înseamnă a atenta la 
:deea superioară pe care oame
nii o au despre teatru, oriunde

ROLUL OE CENUȘĂREASĂ
1/ SE PIU RU ES I!

PIESEI l\IR-l\ ACE!

jw-ts * «riri ‘dar rr 
i m aatov dsamahe !), m- 

trmMSteaia demonstrației mie- 
țițate n-au «muc comun cu arta. 
Au însă toate „meritele" unei 
• ’uganzări madmisibile a date- 

-r complexe ale reali tățn. Sc- 
-s^ogiomd vulgar în care e ine- 
■:eU piesa te datorește absenței 
artei dmtr-o lucrare destinată 
t-bCufi, tn chip paradoxal, artei 
•amatoare. Lipsa de talent e înve
derau in tratarea mecanică a 
unei tematici căreia, în afara 
ștesei m discuție, nu i se poate 
contesta actualitatea.

Un didacticism inferior carac
terizează și cealaltă producție a 
aciuiați autor, intitulată „Ane
xa". In aceasta este vorba de 
transformarea unui tractorist re
calcitrant normelor de comporta
re socială, transformare care se

3. Brahms. Si orchestra de cameră 
a elevilor claselor a VIII-a înfiin
țată experimental anul acesta, sub 
conducerea profesoarei Florica Di- 
mitriu, și-a trecut cu succes pri
mul „examen”, sustinînd un pro
gram în întregime preclasic, cu o 
frumoasă sonoritate de ansamblu 
si un bun echilibru interpretativ.

Intre cele două formații concer
tul a mai cuprins piese muzicale 
de: Haendel, Beethoven, Chopin, 
Bach, Arutiunian, Rossini, Haydn. 
Liszt, Debussy, Scarlatti, Enescu 

noua

bil că a te căsători nu înseamnă 
a te juca. Dar el l Glndindu-te 
la această intîmplare, te cuprinde 
amărăciunea, 
crudă, de care 
ceput: bietul 
de el, îfi vine să zici.

Se credea fericit, mergea din 
port In port, trecea de-a lungul 
Dunării nepăsător ca țiparul, mer
gea și fluiera după fiecare 
aventură și-și zicea că asta h-are 
nici o importanță, Iși zicea că — 
atunci clnd o să vrea el — ga
ta, In cinci minute, întoarce bu 
tonul inimii spre indicația „dra
goste adevărată' șl rezolvă proble
ma. Uita — sau poate nu știuse 
niciodată — că iubirea, așa cum 
o visează și o trăiesc majo 
ritatea tinerilor noștri, nu se naște 
pe ape tulburi. Și iată cum totul 
s-a-ntors împotriva lui, 
fata pe care a intiJnit-o 
Intr-adevăr, o mare iubire, 
lit, probabil, și el asta, și 
putință l-a apucat furia reclama 
tiilor. Tună și fulgeră Împotriva 
părinților ei, nu vrea, sau nu poate 
înțelege că l-au despărțit de tata 
aceea concepțiile sale de „crai" 
ușurința cu care a privit de la 
Început dragostea. Am discutat 
cu fata. Era hotărită să nu-l mai 
vadă.

Dar, în loc sd ne gînclim ia ea, 
ne glndim tot la el : bietul 
„crai’ de Dunăre I E, Intr-adevăr, 
de compătimit...

acea amărăciune 
vorbeam la în

de el, nenorocitul

fiindcă 
merita, 
A slm- 
de ne

Fiecare mașină- 
cu randament 

sporit I
este destul de înaintat și că 
fiecare oră irosită înseamnă 
pierderi de recoltă, se impune 
ca o dată cu aplicarea acestor 
măsuri să fie eliminate e se- 

produce prin cîteva lecții admi
nistrate de echipa în care lu
crează. Din nou nu este cazul a 
discuta valoarea artistică inexis
tentă a piesei, ci pericolul real 
de a reduce dinamica transfor
mării oamenilor la o schemă vul
garizatoare. Modul în care tînă- 
rul tractorist nedisciplinat e adus 
pe calea cea bună se reduce la 
o dădăceală tolerantă, expusă 
tezist. Ni se spune că transfor
marea lui Trașca e o sarcină care 
trebuie rezolvată în virtutea 
principiului ce se desprinde din- 
tr-o replică de felul acesta: 
„Mai încercați-o și p-asta. Cu 
omul nu-i ușor". încercarea 
moarte n-are“. Precepte profun
de, în stare să sugereze comple
xitatea educației unui om ! Ase
menea decizii grave sint rezul
tatul unor dezbateri care au loc 
in dormitorul echipei de tracto
riști, dezbateri in care se ho
tărăște cam așa : „Sarcină : ești 
hoț" la care cel pus să facă 
pe „hoțul" pentru a provoca 
transformarea celui in cauză (!) 
răspunde, convins de necesitatea 
faptului: ..Bine, dacă e sarcină 
și nu se găsește altul, o fac ți 
pe asta!". .A se observa cu 
atenție admcimea pedagogică, 

i general este strut că ac- 
tîritateu formațiilor de ar
tiști amatori primește dm 

Ifariaa Caaei centrele a creației 
■.ovulare — fi celor subordonate 
ei — va ațuior ți îndrumare 
’•ompeteati, prin contribuția u- 
nor oameni cn o pregătire edec- 
veU. Cn atit mai de nețnfeies 
pere insă tnGa'genfe datorită că
reia iari-nn reper tex iu destinat 
a celtica gwriuf crtisrie ei in- 
terprețdor ți publicului pot pă
trunde asemenea piese cum sini 
cele amintite. Cum se împacă 
•ceeprivitmea și competența ce
lor care rizsază astfel de piese, 
punindu-le în circulație largă. 
< u calitatea slabă a pieselor ? 
Cum de se omite îndatorirea 
fundamentală că față de largul 
acces al maselor la cultură 
se poate admite nici un fel 
rahat calității ? Cum poate cir
cula și coexista, în aceeași com
petiție (și nu numai cu acest 
prilej), pe de-o parte piese scri
se de autori de prestigiu ai dra
maturgiei contemporane, precum 
Horia Lovinescu, Mihail Davi- 
doglu, Lucia Demetrius și o se
rie de tineri dramaturgi, și, pe 
de altă parte, lucrări care n-au 
nimic comun cu literatura ? Ni
mănui nu-i poate fi indiferent 
faptul că în timp ce teatrele pro
fesioniste, cele populare și nu-

nu 
de

an
și alții, executate de elevi ai 
școlii, tntr-o concludentă trecere 
în revistă a instrumentelor 
virstelor existente în școală.

Remarcăm o deosebită seriozita
te a pregătirii tinerilor „soliști”, 
dintre care cităm în deosebi pe: 
Bălănescu Alexandru — cl. IV 
vioară, Doroftei Rodica — cl. VII 
vioară, Pop Ligia — cl. X pian, și 
Vasilescu Silvia — cl. XI pian.

Prof. GH. IEȘANU

SPC 6 au însămînțat 
zile bune de lucru 

' hectare cînd în mod 
ar fi putut realiza, 
condițiile specifice

rie de defecțiuni de organiza
re care se mai ivesc încă în 
unele raioane din regiunea 
Oltenia îndeosebi în ceea ce 
privește folosirea mașinilor 
la întreaga lor capacitate. 
Cînd spunem acest lucru a- 
vem în primul rînd în vedere 
folosirea semănătorilor de 
mare productivitate SPC 6 
care în unele raioane sînț încă 
slab utilizate. în raionul Stre- 
haia, de pildă, cele 10 semă
nători r 
în două 
abia 200 
normal 
chiar în 
raionului, cel puțin 500 hec
tare. în felul acesta, viteza 
zilnică de lucru s-ar fi mărit 
simțitor, iar o parte din trac
toarele de la semănătorile 2 
SPC 2 ar fi fost folosite pen
tru pregătirea patului germi
nativ, creînd suficient front 
de lucru semănătorilor SPC 6. 
Randamentul scăzut al aces
tor mașini se explică și prin 
faptul că marea lor majori
tate sînt utilizate numai cu 4 
secții în loc de 6.

în regiunea Oltenia sînt po„ 
sibilități suficiente pentru ca 
într-un timp cît mai scurt șă 
fie terminată tnsămînțarea 
culturilor prășiteare. Aceasta 
se impune atît datorită timpu
lui foarte înaintat, cît și dato
rită faptului că în rajoanșle 
din sud, porumbul a răsărit 
și va fi nevoie să se treacă în 
cyrînd la lucrările de întreți
nerea culturilor, țpea gș pre
supune ca toate tractoarele să 
se întoarcă la brigăzile lor cît 
mai repede.

se
e-
un
pe

ale literaturii. Dec’f 

manevrelor",

de la periferia

meroase echipe de amatori 
străduiesc să facă adevărată 
ducație estetică, prezentlhd 
repertoriu bine selecționat, 
baza exigențelor întregii noastre 
mișcări artistice, circulă și aseme
nea piese, care nu numai că 
sînt neinteresante, dar pot face 
o rea educație gustului celor care 
le vizionează. Piesa într-un act 
— cum s-a zis de nenumărate 
ori — nu este cenușăreasa dra
maturgiei și nu poartă pe man
șetă dedicația „in exclusivitate 
pentru amatori", ci ridică chiar 
dificultăți în plus, datorită con
centrării ei deosebite, necesită
ții ca într-un timp minim să 
spună mult dar mai ales cu a- 
dîncime, la nivelul cunoscutelor 
exigențe 
douăzeci de piese într-un 
de tipul „Lanțul _________  ,
mai bine trei, care să dovedească 
prin calitatea lor respect pentru 
artă și pentru consumatorul ei.

Conținutul „culturii de masă" 
nu este altul decit cel constituit 
din valorile durabile ale culturii 
noastre în toate domeniile: li
teratură, muzică, plastică etc., 
iar a destina căminului cultural 
sau clubului lucrări proaste sau 
de la periferia artei, înseamnă a 

deservi procesul 
de educație cul
turală pe care 
toate instituțiile 
de artă il mijlo
cașe. La același 
cămin cultural 
amintit la în
căput (com. Po
pești - Leordeni) 
ne-a întimpinat 
încă o inadver
tență între func
ția educativă cu
noscută ți mij
loacele prin care 
ca trebuie să se 
realizeze. Arta 
plastică era re
prezentată de cî- 
teva tablouri a- 
noste, urite, lip
site de propor- 
ționalitate și ar
monie coloristi- 

câ. Nu ne propunem o ana
liză pe cere sînt în drept s-o 
facă specialiștii dar ne intre- 
băm dacă nu e păcat că pereții 
unui cămin cultural abia con- 
slrud, in care intră zilnic zeci 
si sute de oameni, au fost „îm
podobiți' — prin ce împrejura
re? — cu lucrări mediocre, ori 
de-a dreptul neinspirate ?! Tot 
acolo am putut vedea o sculptu
ră, reprezentind capul lui Emi- 
nescu (nu mai vorbim de faptul 
că lipsea un soclu), lucrat in
expresiv, fără relief, cu un fel 
de perucă de ghips întinsă lin 
de la jumătatea capului spre 
ceafă. Este un produs de daghe- 
rotip, care nu aduce nici un ser
viciu gustului de frumos.

asigur, cele relatate repre
zintă excepții regretabile 
de la o regulă care 

face larg sesizată: gri- 
pentru a asigura mase

lor largi de iubitori ai frumo
sului un repertoriu cultural de 
înaltă valoare. Dar valorificarea 
operelor autentice, larga lor 
popularizare și solicitudinea de 
masă cu care sînt întimpinate 
interzic categoric apariția în pu
blic a producțiilor neinspirate, 
de genul acelora despre care 
am vorbit mai sus.

Exigențele pe care le amin
team în legătură cu repertoriul 
bienalei de teatru trebuie privi
te cu toată atenția încă de la în
ceputul acestei mari întreceri, 
pentru că, în definitiv, ea nu are 
în primul rînd ca scop — și 
mai cu seamă nu ca „scop in 
sine", considerarea „laureatelor" 
din final, ci larga afirmare a tu
turor artiștilor amatori, pe baza 
unui repertoriu dramatic valoros, 
de cea mai bună calitate.

C. STANESCU

*e
&

Baza de cercetări tdin Ttmi- 
șoarei a Academiei R,P,R.,„ 
Cercetătorul principal Ionii 
Preda, laiiteat al Premiului 
de stat, și jpg, Co/nel C/»’ 
citi fin stabiles'- elementele 
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din nou bombardat

/Dominicană

Teritoriul R.D. VietnamPlenara C. C. al Uniunii

Tineretului Muncitor

După cum transmite agen- 
France Presse, situația 
capitala Republicii Do-

•
tia 
din 
minicane, Santo Domingo, se 
menține relativ calmă. Schim
buri de focuri răzlețe între 
insurgenți și trupele america
ne se mai fac însă auzite în 
diferite părți ale orașului.

® Din Washington s-a a- 
nunțat că guvernul condus 
de Caamano a adresat 
miercuri seara un mesaj re
uniunii consultative a O.S.A. 
prin care cere recunoașterea 
de urgentă a guvernului con
stitutionalist ca o măsură 
care ar putea duce spre o so
luție de mediere a crizei do
minicane. în schimb, Caama
no se angajează să respecte 
rezoluțiile adoptate de O.S.A. 
și să accepte crearea forței 
interamericane.

® Consiliul de. Securitate 
și-a reluat joi dezbaterile 
consacrate situației din Repu
blica Dominicană, urmînd să 
fie examinat un proiect de 
rezoluție prezentat de delega
ția Uruguayului care prevede, 
în rezumat, acordarea de îm
puterniciri O.N.U. pentru a 
supraveghea evenimentele 
care au loc în această țară.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul Uniunii Sovie
tice, N. Fedorenko, care a ce
rut ca reprezentantul Repu
blicii Dominicane desemnat 
de guvernul constituțional al 
colonelului Caamano să fie 
admis la lucrările Consiliului. 
Reprezentantul Franței a ce
rut la rîndul lui ca reprezen
tantul colonelului Caamano 
să participe la lucrări.

Dezbaterile Consiliului de 
Securitate continuă.

• Un purtător de cuvînt al 
guvernului francez a declarat 
că Franța l-a însărcinat pe re
prezentantul său diplomatic 
la Santo Domingo să mențină 
contactul cu colonelul Fran
cisco Caamano în așteptarea 
constituirii unui guvern defi
nitiv. El a adăugat că amba
sadorul francez a fost însărci
nat să remită colonelului Caa
mano răspunsul guvernului 
Franței la mesajul pe care l-a 
primit din partea acestuia.

Comunicatul intilnirii
reprezentanților

de colaborare

însemnări

Comitetelor
balcanică

Pe o stradă din 
Santo Domingo du
pă o ciocnire intre 
trupele guvernului 
constitutionalist și 

interventioniști.

Luptători din rIo
durile insurgenților 
dominicani, fideli 
guvernului consti

tutionalist.
(După revista franceză

.Jaris Match")

din R.D. Vietnam

HANOI. — Recent a avut 
loc la Hanoi cea de-a 9-a 
plenară lărgită a C. C. 
al Uniunii Tineretului Mun
citor 
adoptat 
re la 
privind 
jinirea 
din Vietnamul de sud și cons
truirea socialismului în R. D. 
Vietnam. Hotărîrea prevede 
sprijinirea de către tineret a 
Armatei Populare Vietname
ze, întărirea spiritului com
bativ, participarea la lupta 
împotriva agresiunii, crește
rea producției industriale și 
agricole, ridicarea nivelului 
tehnic și a productivității 
muncii.

HANOI 13 (Agerpres). — La 
12 mai, avioane de luptă america
ne și sud-vietnameze au mitraliat 
și bombardat numeroase regiuni 
populate, situate de-a lungul șose
lelor din provinciile 
Nghe An, Ha Tinh 
Binh. Ele au mitraliat.

Than Hoa, 
si Quang 
de aseme-

Sosirea la Belgrad 
a unei delegații 
veteranilor români 

din războiul 
antihitlerist

din Vietnam, care a 
o hotărîre referitoa- 
sarcinile tineretului 
apărarea țării, spri- 

mișcării de eliberare
acțiuni partizanilor vietnamezi

din viata 
tineretului

coble americane au 
devenit in ultimii 
ani un fel de baro
metru al încercării 
de forță dintre ra
siști și cei ce mili
tează pentru ezalt- 
cetățenilor, inclusivtatea tuturor cetățenilor, inclusiv 

a populației de culoare. Faptul 
că bătălia se dă la un veac după 
abolirea oficială a sclavajului 
negrilor, relevă înverșunarea cu 
care sînt menținute practicile ra
siste în școli și, în ultima instan
ță, în întreaga viață publică. 
Aplicarea legilor drepturilor ci
vile, cu toate limitele ei, te re
feră printre altele ți la „deza
gregarea școlilor'. Noțiunea res
pectivă indică acordarea de posi
bilități copiilor negri de a învăța 
în aceleași școli cu copiii albi.

SAIGON 13 (Agerpres). — In 
împrejurimile localității șud-vielna- 
meze Song Be au continuat si in 
cursul zilei de joi luptele dintre 
tortele patriotice și trupele gu
vernamentale, sprijinite de aviații 
americană. relatează agenția 
liJ’.I., din surse ci.ita.-e aaeaca- 
ne .'a Saigon. Un purtător de cu
rl ni cititor american a reiata: jar 
ci patriotii se găsesc Iad in jurul 
acestui oraș, Unind sub foc dru
murile de acces. Lapte puternice

au avut loc In aceeași zi la m 
două mile est de Song Be. I: 
corespondentă a egentiei Asst 
ted Press din Saigon se anunț, 
puternice lupte cu mai avut 
îs Tocdiîcîcs Bgc Lmu, lr 
re de delta Guviolin '•ieiotzg.. Ub 
cîx prâ SEzrprifiâere g ioct ica- 
cat de patriod *> la baza ceccd 
de la Da Nang unde ca fes: struți 
ti năși mai multi soldați cmeri- 
cani.

Dificultățile
„integrării școlare"

ffij

BELGRAD. — La Belgrad a 
sosit o delegație a Comitetu
lui organizatoric al veterani
lor din războiul antihitlerist 
și a Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști din R. P. Ro
mână. condusă de general-co
lonel Mihai Burcă adjunct al 
ministrului forțelor armate, 
vicepreședinte al Comitetului 
organizatoric al veteranilor 
din războiul antihitlerist și 
membru al conducerii Comi
tetului foștilor deținuți anti
fasciști. Delegația a fost pri
mită la Uniunea Asociațiilor 
luptătorilor din războiul de 
eliberare națională a Iugosla
viei, a vizitat Muzeul militar 
din Belgrad și expoziția de 
fotografii deschisă cu prilejul 
aniversării victoriei asupra 
germaniei hițleriste și a de
pus o coroană de flori la ci
mitirul eliberatorilor orașului 

a

ATENA 13 (Agerpres). — 
După izebeerea celei de-a 
cmcea imrim-r. a reprezentan- 
tilor comitetelor de colaborare 
balcanică din Bulgaria. Gre
cia. Iugoslavia și România, la 
care a participat și un obser
vator din partea Ciprului, a 
fost dat publicității un comu- 

j nieau
In comunicat se arată că 

partt.-ipantii la intUnire au a- 
nalizat problemele actuale si 

i posibilitățile de lărgire a legă
turilor și a colaborării priete
nești și pașnice dintre toate 
țările balcanice.

subimiază că 
în ultima perioadă s-a reali
zat o apropiere continuă între 
țările balcanice ti exprimă 
sprijinul comitetelor de cola
borare balcanică pentru toate 
inițiativele luate în diferite 
sectoare ale relațiilor inter
statale, al căror obiectiv este 
de a adină in zona Balcani
lor relațiile de prietenie și de 
a afirma politica de coexisten
ță pașnică.

întâlnirea. se spune în co
municat. a acordat o atenție 
deosebită situației din Cipru 
și și-a exprimat convingerea 
că problema cipriotă trebuie 
rezolvată în mod pașnic, con
form dreptului poporului ă- 
print de a-și hotărî singur 
soarta pe baza respectării 
drepturilor sale inalienabile la 
independență, suveranitate, in
tegritate teritorială și conform 
principiilor Cartei OJî.U.

Participanții la intilnirea de 
la Atena și-au exprimat neli
niștea față de consecințele ac
țiunilor agresive ale Statelor 
Unite în Vietnam, în Republica 
Dominicană și în alte regiuni 
ale lumii. De asemenea, ei au 
subliniat necesitatea continuă
rii cu fermitate a acțiunilor în 
favoarea dezarmării generale 
și totale.

Participanții la întîlnire au

scos în evidență necesitatea 
de a întări activitatea tuturor 
forțelor pașnice din lume pen
tru a împiedica agravarea con
tinuă a situației internaționale 
și pentru a opri acțiunea for
țelor care amenință pacea în 
lume.

în comunicat se apreciază 
că realizarea propunerilor pri
vind crearea de zone denu- 
clearizate in regiunea țărilor 
balcanice, a mărilor înconju
rătoare, precum și în alte re
giuni ale Europei, ar constitui 
o importantă contribuție la 
lupta pentru pace în lume și 
ar crea în același timp condi
ții favorabile pentru extinde
rea relațiilor prietenești reci
proce dintre popoarele balca
nice.

Referindu-se la rezultatele 
pozitive. înregistrate în cadrul 
cooperării interbalcanice, io 
domeniile politic, economic, 
cultural, științific, turistic și 
altele, comunicatul subliniază 
necesitatea lărgirii cooperării 
atit in aceste domenii, cît și 
in domeniul presei și al radio- 
televiziunii, precum și în pri
vința colaborării între muni
cipalități, sindicate și organi
zații de tineret

în comunicat se menționea
ză că participanții la intilnirea 
de la Atena s-au preocupat de 
noi posibilități și noi forme în 
vederea adîncirii cooperării în
tre comitetele de colaborare 
balcanică. Salutînd ideea unui 
congres balcanic, participanții 
au căzut de acord asupra ne
cesității de a se studia cu 
grijă și de a se depune efor
turi pentru reușita deplină a 
unui astfel de congres care să 
reprezinte toate popoarele bal
canice.

Reprezentanții comitetelor 
de colaborare balcanică au că
zut de acord ca viitoarea lor 
întîlnire să aibă loc la Sofia 
în 1966.

Poliția 
pe urmele 

unui... guvern
inecunoscutul domn

» Munongo, deținăto
ri \ rul importantei 
bl funcții de ministru 
rll de interne în gu
lii vemul faimosului 

Chombe, s-a văzut 
silit să întreprindă un Voiaj ful
ger pe care nu îl avea prevăzut 
în calendarul său minuțios întoc
mit. Voiajul acesta inopinat l-a 
sustras de la o ocupație de prim 
ordin și de urgență maximă: 
„calcularea" rezultatelor finale 
ale actului electoral abia înche
iat după peripeții demne de un 
roman de aventuri. Deci, com
plicata aritmetică electorală a 
fost părăsită și domnul Munon
go a părăsit în grabă Leopold
ville. Încotro ?

Ministrul a poposit în provin
cia Lualaba. Nu-i mult de cînd
mai fusese prin acele locuri. Ve
nise într-o ocazie festivă: să in
staleze pe primul-ministru al gu
vernului provincial, Dominique 
Diurqin și pe miniștrii săi. Dis
cursuri, promisiuni, banchet — 
nici un amănunt n-a fost uitat. 
Noul premier jura credință lui 
Chombe, îl ridica în slăvi drept 
„salvatorul națiunii' și repeta 
cu dezinvoltură frazele care in
cintă auzul ex-președintelui ka- 
tanghez. Părea un individ des
curcăreț...

Intr-adevăr a fost descurcăreț. 
A fost. Scriem „a fost' deoarece 
noul premier din Lualaba nu 

i este decît un ex-premier, 
din pricina lui a venit Mu-

so-școlare de ansamblul vieții 
ciale. Dacă negrii nu pot locui 
in anumite cartiere, este limpe
de că această situație are reper
cusiuni și asupra compoziției 
școlare. Revista i,V. S. NEWS 
AND WORLD REPORT' scria 
că „sub presiunea grupurilor in 
favoarea drepturilor civile, auto
ritățile din New York au încer
cat să transporte elesi negri la 
distanță în cartiere locuite de 
albi, pentru a restabili echilibrul 
rasial în școli".

lakob Landera, inspector-șef 
adjunct pentru incăfămint, la 
New York, a declarat: „Nimeni 
nu știe, de fapt, cum trebuie ac
ționat mai bine pentru desegre- 
garea școlilor elementare și pînă 
acum nu a fost șlaborat nici un 
plan în acest domeniu".

Z. FLOREA

DIPA STABILIREA RELAȚIILOR INTRE BONN ȘI TEL-AVTV

6 state arabe au hotărit ruperea 
relațiilor diplomatice cu R. F. G.

ț

Belgrad. Miercuri, delegația 
plecat la Sarajevo.

Deschiderea 
festivalului 

internațional 
al filmului 

de la Cannes
CANNES. — Miercuri seara 

s-a deschis la Cannes cel de-al 
18-lea festival international al 
filmului.

In cadrul festivalului, care se 
va încheia la 27 mai, cor fi pre
zentate peste 50 de filme de lung 
și scurt metraj. Cinematografia 
română este prezentă la festi
val cu filmul artistic de lung me
traj „Pădurea spînzuraților'.

La 13 mai, la Bonn și Tel- 
Aviv. a fost dat concomi
tent publicității comunicatul 
oficial privind stabilirea de 
relații diplomatice între R.F.G. 
și Izrael. în comunicat se sub
liniază că „Germania (occi
dentală — n.r.) și statul Izrael 
au stabilit, începînd cu data 
de 12 mai, relații diploma
tice".

în același timp, în cele două 
capitale au fost date publici
tății textele scrisorilor schim
bate între cancelarul Ludwig 
Erhard și primul ministrul iz- 
raelian, Levi Eskhol.

★
Agenția M.E.N. a difuzat 

un comunicat oficial în care 
se arată că „în conformitate 
cu rezoluția adoptată, la 15 
martie a.c., de reuniunea mi
niștrilor de externe ai țărilor 
arabe — în care se cere state
lor membre ale Ligii Arabe să 
rupă relațiile diplomatice cu 
R.F.G. în cazul recunoașterii 
de către aceasta a Izraelului 
— întrucît la 13 mai guvernul 
R.F.G. a publicat o declarație 
în care recunoaște, în mod 
oficial, Izraelul și stabilește 
relații diplomatice cu această

țară, guvernul R.A.U. a hotărît 
să rupă relațiile diplomatice 
cu guvernul R.F.G.". De ase
menea au anunțat oficial ru
perea relațiilor cu R.F.G., gu
vernele Siriei, Irakului, Ara- 
biei Saudite și Libanului.

• La Amman, Wasfi Tell, pri
mul ministru al Iordaniei, a 
anunțat că guvernul său a re
chemat personalul ambasadei 
iordaniene de la Bonn și că 
va fi publicată hotărîrea Ior
daniei privind ruperea relații
lor diplomatice cu R.F.G. La 
rîndul său, guvernul Kuwei
tului a anunțat că consideră 
„nulă și neavenită" hotărîrea 
sa anterioară privind stabili
rea de relații diplomatice cu 
guvernul vest-german.

Din surse demne de încre
dere s-a aflat că „guvernul 
tunisian va adresa o notă de 
protest guvernului vest-ger
man în legătură cu recunoaș
terea Izraelului" de către a- 
cesta. Aceleași surse au men
ționat, însă, că „Tunisia nu-și 
va retrage ambasadorul de la 
Bonn".

(Agerpres)

ongo tocmai de la Leopold- 
ille. Studiind nu numai frazele 
are-i plac lui Chombe, ci și me- 
odele sale de lucru, Dominique 
liurqin a ajuns la unele conclu-
ii pe care le-a aplicat pe plan 

local. Prima și cea mai importan
tă: împreună cu mai mulți din 
miniștrii săi a descoperit că te
zaurul provinciei ar putea fi con
fundat cu... propriul lor buzu
nar. Urmarea: tezaurul a dispă
rut împărțit fiind de membrii 
guvernului. Spre deosebire de 
ex-președintele katanghez, Diur
qin este însă un diletant lipsit 
de tehnică. Operațiunea n-a știut 
s-o camufleze cu dibăcie orato
rică, denumind-o, să spunem, 
„redresarea economică a provin
ciei'. El a furat pur și simplu, 
banal și nepermis de deschis.

Chombe s-a înfuriat. Munongo 
la fel. O depeșă l-a precedat pe 
ministru: „Atențiune hoți — 
prindeți guvernul". De la Elisa- 
bethville, polițiști în număr mare 
au pornit să-i înhațe pe făptași. 
Probabil, imprudența miniștri au 
ajuns în pușcărie.

Dar este o nedreptate. Cînd 
toți subalternii lui Chombe se 
înfruptă din tezaurul congolez, 
suferind din această pricină de 
debilitate cronică, de ce tocmai 
Diurqin să înfunde temnița ? 
De ce ? Limpede : pasibil de pe
deapsă pentru inadmisibilă neîn- 
demînare în materie...

EUGENIU OBREA

A.

„întrunire 

fără zgomot" 

■ esiunea Consiliului N..A.T.O.
s-a desfășurat în atmosfera 
pronosticată. Intr-un fel ceea 
ce s-a scontat inițial s-a întim- 
plat și anume a fost evitată o 
confruntare zgomotoasă asupra 
problemelor divergente. Sesiu

nea „de rutină" din primăvara acestui an 
avea însă de examinat probleme din cele 
mai importante. Obișnuitele chestiuni pri
vind sfera europeană și cea a relațiilor inter- 
atlantice erau completate cu situația inter
venită în Asia de sud-est și în Republica 
Dominicană.

O primă examinare a comunicatului final, 
a intervențiilor miniștrilor de externe, a co
mentariilor presei permite să se desprindă 
mai ales efortul deosebit depus de delegația 
americană de a obține dacă nu o continuare 
a statu-quo-ului, cel puțin o nedeteriorare 
continuă a relațiilor între puterile membre 
ale N.A.T.O. Așa se explică faptul că, deși 
inițial delegația americană era condusă de 
subsecretarul de stat Ball, în ultima zi se
cretarul de stat Rusk, a sosit special la Lon
dra pentru a face o expunere asupra poli
ticii americane în Vietnam într-o ședință se
cretă a consiliului.

Rezultatele înregistrate de aceste eforturi 
de ultimă oră nu sînt suficient de bine 

cunoscute, totuși din intervențiile dzferiților 
reprezentanți ai statelor membre ale 
N.A.T.O. nn rezultă deloc că țelul american 
ar fi fost atins. Cuvântarea ministrului de 
externe francez a reafirmat poziția cunoscută 
a Franței în problema Vietnamului, poziție 
care se înscrie pe linia unei dezavuări a 
agresiunii S.UA. în Vietnam. Lucrurile nu 
s-au limitat la diplomatul francez. Reprezen
tanții altor țări — miniștrii de externe a: 
Norvegiei, Danemarcei și Olandei au insistat 
în cuvântările lor asupra faptului că „mij
loacele folosite să nu ducă la o escaladă po
litică și militară care «ă scape de Mb con
trol" (cuvântarea reprezentantului Olande..

Se poate afirma că însăși absența unui 
paragraf special asupra problemei Vietnamu
lui și simpla încadrare a acestei probleme 
într-o enumerare a „zonelor de încordare 
sau de conflict" îmbracă aceeași semnifica
ție. în orice caz de la Londra corespondenții 
americani s-au referit la „vn ciocniri ia pro
blema Vietnamului1 U-Pl) Toate acestea 
permit concluzia că cele patru ore de discu
ții în problema Vietnamului nu an i-tsem«ar 
pentru Statele Unite un succes diplomatic.

Comentatorii au urmărit cu multă atenție 
discuțiile din NA.T.O. asupra problemei 
germane. Se știa că diplomații vest-germani 
vor face tot ce le stă în puteri pentru a ob
ține o unitate a puterilor occidentale in 
sprijinul unei ..politici mai ferme" în pro
blema germană. De altminteri, discursul re
prezentantului Germaniei occidentale a do
vedit nu numai aceasta, dar mai mult chiar 
— o tentativă de asigurare a sprijinului ame
rican pe baza cunoscutului principiu al „re
ciprocității atlantice*. Cerând mai întâi 
„o mai largă reprezentare a R. F. Germane 
în organele de comandament și o partici
pare a tuturor membrilor la apărarea ato
mică", precizînd că reprezentarea vest-ger- 
mană „rămîne insuficientă", Schroder, mi
nistrul de externe vest-german, a făcut o 
lungă pledoarie în apărarea... poziției și po
liticii americane în Vietnam. Observatorii 
politici au interpretat intervenția vest-ger- 

mană ca încercând să forțeze mina diplo
mației americane pentru un sprijin acordat 
pretențiilor politice generale ale Germaniei 
ocădeatale.

în acest context problema „poziției co
mune* a celor trei principale puteri atlan
tice asupra problemei germane prezenta 
foarte mult interes. După cum se știe un do
cument comun nu a putut fi adoptat cu pri
lejul împlinirii a 20 de ani de la victoria 
împotriva fascismului din cauza unor diver
gențe importante. Printre acestea la loc de 
frunte se situa cererea Franței de a prezenta 
problema germană ca o problemă în esență 
europeană.

Declarația adoptată in cele din urmă la 
sesiunea de la Londra reprezintă mai cu
rând o sinteză a pozițiilor americană și fran
ceză, facind o referire și la latura europeană 
a problemei germane. Comentariile au inter
pretat aceasta ca o încercare franceză de a 
anula sau de a limita rolul Statelor Unite in 
problema germană și prin urmare ca o nouă 
manifestare în lanțul divergențelor dintre 
cele două țări. Deși la Paris s-au dat asigu
rări câ Franța nu urmărește asemenea țe
luri, comentatorii occidentali își mențin opi
niile.

Cert este că delegația americană dornică 
să încheie sesiunea N.A.T.O. cu orice fel 
de document avînd un caracter „de com
promis" a acceptat în cele din urmă părerile 
franceze. în Germania occidentală, în 
schimb, entuziasmul este mult mai limitat. 
Ziarul ,JDIE WELT" scrie că „valoarea po
litică" a declarației comune s-a redus dato
rită discuțiilor și dezacordurilor care au pre
cedat-o.

în esență, sesiunea de la Londra a fost 
ceea ce se numește „o întrunire fără zgo
mot" (FRANCE PRESSE). Nu au mai fost 
abordate probleme ca cea a forței nucleare 
multilaterale. Documentele adoptate sînt a- 
preciate ca menținînd la același nivel diver
gențele și incertitudinile politice.

P. NTCOARĂ

Scadențe 

in fața 

„celor șase"

ezbaterile din parlamentul eu- 
ropean încheiate miercuri și 

g v lucrările Consiliului ministerial
al Pieței comune începute ieri 
au readus în atenția observa- 

I torilor politici dificultățile „celor 
șase", axate, de astădată, pe 

tema controversatei propuneri privind crea
rea unui buget federal.

Propunerea Comisiei Pieței comune în ve
derea creării unui buget federal al „celor 
șase" a fost adoptată miercuri de parlamen
tul european, întrunit într-o sesiune de sase 
zile la Strassbourg. Propunerea preconizează 
vărsarea într-un fond comun a tuturor taxe
lor pe care „cei șase" le percep în cadrul 
schimburilor comerciale intercomunitare, 
precum și cu terțe țări. Din acest fond ur
mează să fie apoi finanțate acțiunile comune 
ale C.E.E și, în special, politica agrară. 
Organul care urmează să dispună de bugetul 
federal va fi, potrivit propunerii Comisiei 

Pieței comune, parlamentul european, care 
și-ar vedea astfel, potrivit acestui proiect, 
sporite prerogativele sale.

Deși agențiile de presă nu relatează nimic 
despre discuțiile desfășurate, se poate apre
cia totuși că ele au fost aprinse și contro
versate, întrucît proiectul a fost adoptat cu 
o majoritate infimă. Agenția REUTER re
lata că din cei 142 parlamentari prezenți la 
dezbateri numai 86 au rămas în sală în 
timpul votului. Iar dintre aceștia numai 76 
au votat pentru, 10 abținîndu-se.

Întrucît parlamentul european este doar 
un organ cu caracter consultativ, propune
rea respectivă este acum dezbătută de Con
siliul ministerial al Pieței comune, organul 
suprem în măsură să ia o hotărîre în acest 
sens.

Se știe că . Franța manifestă serioase re
zerve față de proiectele avansate în legă
tură cu crearea „bugetului federal". Obiec
țiile Parisului se referă în special la faptul 
că proiectele respective sporesc puterile par
lamentului european precum și la faptul că 
bugetul federal ar da Comisiei executive a 
C.E.E. o serie de drepturi supranaționale îm
potriva cărora Franța a obiectat și continuă 
să obiecteze. Franța și-a exprimat consec
vent, fără echivoc, poziția sa privind aceste 
probleme și anume că relațiile dintre „cei 
șase" să se bazeze pe o colaborare între 
state suverane. „Opoziția lui de Gaulle — 
relevă COMBAT — este, evident, de natură 
politică: se refuză un proiect care urmă
rește să clocească Europa federală... Pari
sul respinge o știrbire a suveranității". 
Comentatorii din capitala franceză reamin
tesc, în acest context, atacul președintelui 
de Gaulle la adresa celor ce ar dori ca 
Franța „să fie literalmente dizolvată într-o 
Europă numită integrată, care ar fi auto
mat subordonată protectorului de dincolo de 
Atlantic...".

în această lumină, este greu de crezut că 
sesiunea ministerială de la Bruxelles ar pu

tea realiza un acord total în problema buge
tului comunitar. Potrivit părerii unor obser
vatori, Franța se va strădui să obțină pînă 
la 30 iulie un acord cu privire la finanțarea 
producției agrare dar să amine luarea unei 
noi hotarîri în legătură cu proiectul comi
siei C.E.E. referitor la „bugetul federal". 
S-a remarcat, de altfel, că, în urma rezisten
ței Parisului, Comisia C.E.E. a introdus 
modificări în proiectul inițial. Se prevede 
astfel, ca Parlamentul european să preia îm
puterniciri în problema bugetului federal nu
mai după ce membrii săi vor fi desemnați 
în mod nemijlocit prin alegeri generale. O 
asemenea prevedere, cu implicații politice 
foarte serioase, pare să indice, de fapt, amî- 
narea, sine die, a oricărei extinderi a prero
gativelor parlamentului de la Strassbourg.

O amînare a înfruntării — remarcă însă 
numeroși observatori occidentali — nu va 
aduce rezolvarea problemelor. „în mod evi
dent — subliniază DIE WELT — comuni
tatea economică europeană se îndreaptă spre 
prima ei criză care-i amenință într-adevăr 
existența". Mai explicit, ziarul economic 
vest-german HANDELSBLATT notează: 
„Divergențele ascuțite în legătură eu bugetul 
federal nu constituie decît o parte din difi
cultățile din ce în ce mai mari care se în
grămădesc la fiecare pas. Ele rezultă, în 
fond, din faptul că fiecare trebuie să răs
cumpere acum polițele date la semnarea 
acordului (cu privire la crearea Pieței co
mune n.r.) dovedindu-se tot mai mult că 
atunci numai puțini și-au dat seama ce con
secințe poate avea o asemenea semnătură... 
Acum sint scadente hotărîri care afectează tot 
mai adine suveranitatea statelor membre și 
apar mai clar limitele și riscurile integrării".

Divergențele privind bugetul federal par 
a fi preludiul unor noi înfruntări și dificul
tăți în relațiile „celor șase".

EM. RUCĂR
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