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ÎN CETATEA

METALULUI ALB
Cum «e desfășoară 

întrecerea Ia Uzina de 
aluminiu Slatina ? 
Cum sprijină comitetul 
U.T.C. sindicatul în 
mobilizarea tinerilor în 
întrecere? Ce posibili
tăți se întrevăd, în 
continuare, pentru îm
bunătățirea colaborării 
dintre sindicat ți 
U.T.C. ?

întrebările de mai sus 
au făcut obiectul unei 
anchete pe care am în
treprins-o în uzină.

— Pulsul întrecerii — ne-a 
spus MARIN DRĂCEA, preșe
dintele comitetului sindicatu
lui — indică succese pe toată 
linia. Am defilat la 1 Mai cu 
primul nostru panou de onoa
re. Ce rezultate erau înscrise 
pe el ? Depășirea planului la 
producția globală și marfă cu 
peste 4 000 000 lei; realizarea 
peste plan a circa 500 de tone 
de metal; ridicarea parame
trilor de calitate ai aluminiu
lui la nivelul standardelor in
ternaționale. Rețineți — și 
prin asta cred că răspund mai 
direct la întrebarea pusă — că 
aceste rezultate s-au obținut 
după numai 9 luni de la pune
rea în funcțiune a uzinei. Și 
mai rețineți că, în tot acest 
timp, am făcut o muncă de 
pionierat. Noi am născut me
talurgia aluminiului și ea ne-a 
născut pe noi ca specialiști.

O muncă de pionierat s-a 
desfășurat, într-un fel, și în 
organizarea întrecerii. Tovară
șul președinte e de acord cu 
această remarcă și continuă.

— Uzina a început să pro
ducă la 30 iunie 1965. Ne-a 
trebuit o perioadă de „rodaj" 
pînă să Intrăm într-un ritm

mina Directivelor C.C. al 
P.C.R cu privire la criteriile 
întrecerii socialiste, obiective 
concrete pentru fiecare secție. 
Aceste obiective au orientat 
munctorii, tehnicienii și maiș
tri în stabilirea unor angaja
mente concrete. Pot spune că, 
din acest moment, pulsul în
trecerii a început să bată nor
mal.

Satu Mare

vieții 
Mare

„Organizațiile U.T.C. 
au datoria să sprijine 
sindicatele în desfășura
rea întrecerii socialiste, 
mobilizînd masele tine
retului și fndrumîndu-le 
să-și ia angajamente 
concrete în raport cu 
posibilitățile fiecărui loc 
de muncă“.

(Din Rezoluția celui 
de-al VIII-lea Con
gres al Uniunii Ti
neretului Comunist)

normal. In primele luni de 
producție treburile n-au mers 
bine. Practic, de fapt, nu pu
tem vorbi că a existat între
cere. Măsurile luate de con
ducerea uzinei au creat condi
ții ca în anul 1966 planul să 
fie realizat ritmic, să putem 
organiza întrecerea pe baze 
științifice. Ce-am făcut în 
acest scop ? Am stabilit în lu-

Afirmația tovarășului pre
ședinte este confirmată de alte 
cîteva cifre. In primele patru 
luni ale anului au fost antre
nați în întrecerea socialistă 
peste 800 de muncitori, tehni
cieni și ingineri. 200 dintre 
aceștia au reușit să cucereas
că lună de lună titlul de evi
dențiat în întrecerea socialis
tă. Aflăm, tot de la tovară
șul președinte, că circa 80 la 
sută din evidențiații care-și 
mențin titlul sînt tineri. Ajun
gem o dată cu această remarcă 
la întrebarea : Cum a sprijinit 
comitetul U.T.C. sindicatul în 
mobilizarea tinerilor în între
cere ?

— Aș remarca mai întâi — 
intervine tovarășul ION STA
NICĂ — secretarul comite
tului U.T.C. — unele acțiuni 
practice întreprinse de noi. 
Obișnuim ca, înaintea adună
rilor de grupă sindicală, să 
invităm maiștrii sau șefii de

C. PRIESCU

(Continuare In pag. a Il-a)

BAIA MARE. — Agenda 
culturala a orașului Satu 
consemnează un important eveni
ment — deschiderea unui cenaclu 
de artă plastică. Cenaclul poartă 
numele cunoscutului artist «ătmă- 
rean Aurel Pop, și reunește artiști 
plastici amatori șl profesioniști. 
Membrii săi își propun să contri
buie la educarea estetică a oame
nilor muncii din localitate și co
munele raionului Satu Mare, la 
popularizarea valorilor artei plas
tice naționale și universale, ca și 
la valorificarea folclorului mara
mureșean.

In sprijinul muncii de creație a 
membrilor cercului s-a pus la dis
poziție un 
toate cele

atelier Înzestrat cu 
necesare.
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CUMULULUI

DIDA CTIC
(Agerpres)

Școala profesională „Electroaparataj" din Capitală. Profesorul 
de matematică Emil Botaș în timpul unei ore cu elevii anului 

II A matrițeri
Foto : AGERPRES

„Florile“ își caută 
perechile...

Simbătă seara. La Liceul 
nr. 1 din Giurgiu luminile ard 
pînă tîrziu, întovărășind în a- 
fară revărsarea sonoră de cîn- 
tec și voie bună. Pașii, ritmați 
pe muzică de dans, lunecă pe 
parchet; „florile“ își caută pe
rechile, „cărțile“ își deschid 
larg brațele în întâmpinarea, 
„eroilor". Nu lipsesc glumele, 
surprizele. E o atmosferă entu
ziastă, tinerească.

...Sîntem la una din fru
moasele seri distractive, deve
nite tradiționale pentru elevii 
acestui liceu. Dincolo de orele 
de clasă, aceste întâlniri sînt 
momente plăcute de petrecere 
colectivă a timpului liber, mij
loc de cunoașterea unor lu
cruri noi, interesante, prilej de 
legare și întărire a prieteniilor. 
Spațiul restrîns a impus, însă, 
unele corective în organizarea 
serilor distractive. S-a proce
dat, astfel, la organizarea ac
tivităților pe clase și grupe de 
clase, dînd posibilitatea parti
cipării tuturor elevilor. Așa a 
fost și sîmbătă seara. Elevii 
claselor a IX-a E și a IX-a F 
s-au întâlnit să discute despre 
poezia noastră nouă închinată 
partidului. Au vizionat, apoi, 
filmul documentar „Pagini din 
istoria partidului“. Cei dintr-a 
X-a G „au parcurs" un vast 
itinerar, în țară și peste hota
re, alături de scriitorii Dinicu

Golescu, Bolintineanu, Alec- 
sandri, Russo, Vlahuță. Clasele 
a X-a A și E au făcut o 
incursiune în istoria operetei, 
iar elevii dintr-a X-a D și-au 
invitat colegii la un montaj 
literar-muzical închinat parti
dului. Evident, din programul 
fiecărei clase n-a lipsit dansul.

A fost o seară plăcută, in
structivă. La această reușită 
trebuie menționat faptul că o 
contribuție deosebită au adus 
diriginții acestor clase. Aceștia 
au îndrumat și ajutat pe elevi 
la pregătirea activităților res
pective, au participat alături 
de ei la distracție. In mijlocul i 
elevilor l-am întâlnit și pe to
varășul I. Cristea, prim secre
tar al comitetului orășenesc . 
U.T.C., al cărui exemplu ar ■ 
trebui urmat și de ceilalți ac
tiviști U.T.C.

Din discuțiile purtate cu 
cițiva elevi am înțeles că a- 
cestora le plac astfel de ac
țiuni, dorind însă ca ele să 
aibă un conținut mai variat și 
îndeosebi să fie organizate mai 
des. „Este o sugestie pe care 
noi ne-am însușit-o și de care 
vom ține seama“ — ne-a de
clarat prof. Atanasie Angeles- 
cu, secretarul comitetului 
U.T.C. al școlii. Așteptăm con
firmarea prin fapte.

I. ANDREIȚA

Cumulul de ore — cumul 
de neajunsuri ?

Răspunsul la această între
bare, precum și multiplele as
pecte pe care le implică pro
blema în discuție, au fost pri
mite recent prin Intermediul 
unei anchete organizată de 
ziarul nostru în cîteva școli 
profesionale din București. 
Denumiți „cumularzi“, în ter
meni uzuali, un mare număr 
de ingineri, specialiști care 
lucrează în fabrici și uzine, 
pe șantiere, în insțitute de 
proiectări și cercetări sînt, 
în același timp profesori, ca
dre didactice în rețeaua învă- 
țămîntului profesional și teh
nic. (Un sondaj făcut în cîteva 
școli profesionale arată că ei 
alcătuiesc mai mult de 50—60 
la sută din totalul cadrelor 
didactice existente în aceste 
școli). Publicăm în numărul de 
astăzi o parte din problemele 
legate de activitatea la cate
dră a acestor profesori, ca și 
propunerile și soluțiile reieșite 
din discuții.

Tovarășa IOSEFINA RA
DULESCU, directoarea Școlii 
profesionale „Dîmbovița“, a 
ținut să precizeze de la în
ceput că „cel mai profitabil 
pentru scopul pe care-1 are 
școala profesională este asigu
rarea cu cadre <le specialitate 
de cultură tehnică care să 
aibă funcția de bază în școa
lă. O altfel de rezolvare a a- 
cestei probleme — ne-a spus 
dînsa referindu-se evident la 
cumulul de ore — face ca 
profesorii respectivi să nu 
poată contribui cu întreaga 
lor capacitate, sub toate ra
porturile, la procesul instruc
tiv — educativ. Noi, cu spri
jinul Ministerului Industriei 
Ușoare, am reușit să avem 
un colectiv format în majo
ritate din cadre didactice cu 
funcția de bază în școală. La 
fiecare specialitate (încăl-

Fot o :■ N; STELORÏAN

Brațe de metal, comandate de 
brațele și mintea constructori
lor lucrează intens la execuția 
noului fumai de 1000 m3 de 

la Hunedoara
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Producția de strunguri 
Carusel ocupă o ponde
re tot mai importantă 
în industria noastră 
constructoare de ma
șini. In primul trimestru 
al acestui an au fost 
realizate tot atîtea 
strunguri cît în întregul' 
an 1963, cînd s-a trecut 
la fabricația de serie a 
acestor mașini de înaltă 
tehnicitate.

Creșterea producției 
are loc concomitent cu 
diversificarea ei. Astfel, 
Ia strungurile pentru 
prelucrarea pieselor cu 
diametre de 2 000 și 
2 500 mm, aflate în fa
bricația curentă, s-a 
adăugat recent un alt 
tip, cu diametru de 
1000 mm. Specialiștii 
de la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din 
București pregătesc 
acum proiectele pentru 
începerea încă din acest 
an a fabricației altor 
trei tipuri de astfel de 
strunguri cu diametre 
de 1 250, 1 600 și 3 200
mm.

(Agerpres)

țăminte, țesătorie, t&băcărie, 
prelucrarea cauciucului etc.) 
avem astfel un profesor ingi
ner care este cadru didactic 
al școlii și pe care-1 putem 
antrena — ca și pe toți cei
lalți profesori — în toate acti
vitățile metodice și educative 
ce se întreprind în școală ca 
și la urmărirea desfășurării 
practicii în întreprindere.

— Cumulul are avantaje șl 
dezavantaje — remarca to
varășul ION CAPAGEA, di
rector de studii la Școala pro
fesională de pe lîngă Uzina de 
mașini electrice. In școală sînt 
venit de curînd și am găsit 
o situație mai bună din punc
tul de vedere al frecvenței 
profesorilor cumularzi.

O experiență bună a școlii 
noastre este aceea că inginerii 
cumularzi sînt din secțiile un
de elevii fac practica de pro
ducție.

Aș avea de făcut totuși o 
recomandare pentru inginerii 
din uzină care sînt profesor! 
Ia școala noastră : să acorde 
mai multă atenție și laturii 
educative, pregătirii lor din 
punct de vedere pedagogie.

Același aspect, al pregătirii 
pedagogice a profesorului cu
mulard, l-a - evidențiat și to
varășul GH. DIACONU, di
rectorul Școlii profesionale de 
pe lîngă Uzinele „Grivița ro
șie“ :

— Profesorii cumularzi — 
ne-a spus ; dînsul — sînt în 
general bine pregătiți în ceea 
ce privește asigurarea unui 
conținut științific obiectelor 
de învățămînt pe care Ie pre
dau. Inginerii mai nou numiți 
cadre didactice în învățămîn- 
tul profesional prezintă însă 
deficiențe de ordin metodic în 
predarea lecțiilor. Ei își îm-

Anchetă realizată de 
IORDACHE BOBEA

(Continuare ■ în - pag, a-Il-a)'

| In laboratorul de fn-
1 cercări mecanice de la 

Uzina „Autobuzul" 
inginerul Dumitru 
Stănculescu urmă
rește cu atenție com
portarea la solicitări 
variate a arcurilor 
pentru autobuze și 

troleibuze

I Foto : I. CUCU

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

DREPTUL
„Mi-am iubit și-mi iubesc pă

rinții, Îmi este insă imposibil 
să-i mai respect.“

„M-a reclamat ăla, (cuvîntul 
rostit nu poate li transcris) am 
să-i arăt eu cine sînt!"

Aparent fără nici o legătură, 
aceste două fraze încheie o eta
pă în viata a trei oameni: tatăl 
mama și fiica, la capătul căreia 
ceva foarte important . s-a 
pierdut pe drum. Am încercat 
să reconstituim acest drum cît 
mai fidel, cu ajutorul protago
niștilor, într-o călătorie care s-a 
dovedit din primul moment in
credibilă : regretul că „am 
ajuns aici“ este comun, motive
le sînt însă diametral opuse.

Transcriem din scrisoarea tri
misă redacției de tînăra M. L. 
din Buzău.

„Nu este normal, și nici fru
mos (cu aiit mal puțin frumos) 
să-ți reclami părinții. Orice

LA RESPECT

'C.I.I.. Reghin. Noua1 fabrică de instrumente muzicale ți ambarcațiuni sportive
Foto: AGERPRES’

tinăr știe să aprecieze efortu
rile pe care părinții le-au fă
cut pentru creșterea lui, știe 
cile griji, ce dăruire se cere 
pentru a crește un copil și e 
firesc să trăiască momente 
de dramă numai Ia gindul că 
ar putea rosti o vorbă aspră 
la adresa părinților săi. Știu 
și eu. Am ajuns, însă, 
într-o situație din care nu 
mai găsesc nici, o ieșire. Per
manent stnt hărțuită, amenința
tă, discreditată de părinții mei, 
incit nu am o clipă de liniște. 
Cind mă întorc spre casă mă 
gîndesc.cu groază că i-aș pu
tea întâlni".

‘ Cuvinte grele, care umbresc 
dureros, în acest caz, relațiile 
dintre părinți și copii. Cum 
au fost oare posibile ?

Stau de vorbă cu M. L. Are 
douăzeci și unu de ani. 
Discută cu franchețe, cu multă 
fermitate, deși se străduiește 
cu eforturi vizibile să-și stă- 
pinească ochii. I-a fost umbrit 
un moment important al vieții: 
căsătoria. Părinții au început 
după căsătorie, o acțiune sis
tematică cu scopul de a-i des
părți, indiferent prin ce mijloa
ce : insinuări că soțul nu e un 
bărbat, cum ar fi meritat ea 
(„nu vezi?, o mînă de om!“), 
că nu e capabil să o întrețină

(„unde duce banii"? — deși nu 
luase încă nici un salariu), 
apoi au trecut la amenințări și 
în cele din urmă au bătut-o și 
i-au dat pe amîndoi afară din 
casă. M. L. își înfringe cu greu 
jena (după propria-i mărturisi
re), deși aici nu poate fi vorba 
de așa ceva, și schițează regi
mul de viață neomenos la care 
au fost supuși atît timp cît au 
locuit la părinții ei. Are îndo
ieli, se frămîntă, nu știe ce să 
creadă, pe seama cărui fapt să 
pună comportarea părinților. 
Vorbește decent, reținută în 
vorbe, pronunțîndu-le însă cu 
o vizibilă părere de rău.

La celălalt pol, mama tinerei 
M. L. se avîntă într-o tiradă 
amețitoare, greu de urmărit.

„Am făcut nuntă, m-a costat 
trei mii de Iei. El (pentru soțul 
propriei fiice folosește cele mai 
jignitoare apelative) a dat chi
tanță pentru 500 de lei pe care 
ar fi trebuit să-i înapoieze 
pînă Ia sfîrșitul lunii aprilie. 
I-a dat! (figură plină de satis
facție „binevoitoare“).

Cum am crescut eu copilul, 
cum l-am educat! Am dat-o la 
școală, are bursă de pe urma 
mea (M ,L. urmează o școală 
tehnică). Eu i-am cumpărat ca
iete, i-am creat condiții să fa 
bursă 1

Și ce nuntă î-am făcut lui (ca 
și cind nu li s-ar fi căsătorit 
fiica!): am tăiat curcani, nun
tă fără dar. Și el a avut doar 
două costume l Eu le-am dat de 
mîncare cinci săptămîni. Are 
să-mi dea opt sute de lei. Eu 
sînt exploatatoare î Am cheltuit 
atîția bani cu ea în școală 1 Ce 
a fost mai frumos în magazin, 
ei i-am cumpărat. Nu știam ce 
să-i mai cumpăr. îi luam săptă- 
mînal revistă. Cînd a plecat de 
acasă nu i-am dat îmbrăcămin
tea fetei pentru că eu i-o cum
părasem.

Un amănunt pe care mama 
tinerei l-a omis în discuția pur
tată cu noi: întimplarea cu 
hainele s-a petrecut în luna fe
bruarie, fiica ei fiind nevoită 
să împrumute de la vecini un 
palton pentru a putea pleca la 
casa soțului, aflată în alt oraș.

Un alt amănunt, de asemenea, 
omis, este legat de desele vizite 
pe care mama le face Ia școa
lă unde o îmbie acasă cu cele 
mai curate vorbe și unde îi 
face atmosferă folosind cuvin
te pe care nimeni nu și-ar putea 
închipui că un părinte Ie poa-

N. ADAM

(Continuate în pag. a II-a)

Noi obiective industriale
.4 intrat In funcție primul obiec

tiv din cadrul complexului de mo- 
rărit ți panificație de la Cluj — 
moara de grîu cu o capacitate de 
220 tone pe zi. '

, 7n prezent, In industria alimen
tara se lucrează la 30 de noi în
treprinderi de mare capacitate.

Printre acestea se numără com
plexul de morărit șl panificație de 
la Iași, care va cuprinde o moară 
o fabrică de pline, secții de fabri
care a biscuiților șl pastelor făi
noase. Alte unități de acest fel se 
construiesc Ia Sibiu, Craiova, Ti
mișoara șl Tui'nu Severin.

Lista obiectivelor In construcție 
cuprinde, de asemenea, trei mari 
depozite frigorifice, noua fabrică 
de zahăr de la Buzău, o sccjie de 
băuturi răcoritoare — Pepsycola 
Ia Constanta și altele.

(Agerpres)
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ACTIVUL OBȘTESC

AL SINDICATELOR

Lucrarea, scrisă de un co
lectiv de activiști ai Consiliu
lui Central al Sindicatelor 
redă pe larg experiența do-

bîndită de comitetele sindica
telor, consiliile locale și regio
nale ale sindicatelor în atrage
rea tuturor membrilor de | 
sindicat la dezbaterea proble- | 
melor principale ale muncii I 
sindicatelor și în participarea | 
activă la înfăptuirea hotărî- | 
rilor.

în lucrare se subliniază con
tribuția activului obștesc al 
sindicatelor în îndeplinirea 
principalilor indicatori ai pla
nului de producție, în educa
rea membrilor de sindicat și 
în îmbunătățirea condițiilor 
lor de muncă și de trai.

Lucrarea se adresează actl- ’ 
viștilor sindicali din comitetele • 
sindicatelor, consiliilor locale 
și regionale ale sindicatelor 
și în primul rînd activului 
obștesc atras pe lîngă aceste 
organe.

RĂSPiNDIREA CUNOȘTINȚELOR

POLITICE, TEHNICE, ȘTIINȚIFICE

SI DE CULTURĂ 

GENERALĂ
Lucrarea prezintă experien

ța dobîndită de unele organe 
sindicale în răspîndirea cunoș
tințelor politice, tehnice, eco
nomice, științifice și de cultu
ră generală desfășurată de 
sindicate, sub conducerea or
ganizațiilor de partid.

Sînt arătate metodele folo
site pentru buna reușită a 
acestor acțiuni și rolul lor în 
formarea și dezvoltarea multi
laterală a omului societății 
noastre socialiste, în promova-

»UricK.
șwr»
«Wma

Și fotbalul are tradiții... ’>
că necu- 

tradiții

NOTE
DE LECTOR

doar
—
doua 
cărți 

din

xistă teme care 
sînt compromise 
de cei ce scriu 
despre ele, cînd 
n-au reușit să se 
compromită sin
gure. In această 
situație se află la 
noi temele spor

tive, deși o editură de specia
litate încearcă să învioreze si
tuația. Scrisul cere însă talent, 
indiferent de domeniu și 
cu îndemînare ziaristică 
aceea de multe ori de a 
mînă — nu se pot scrie 
antrenante pe subiecte
viața sportivă. Nu demult, 
Editura U.C.F.S. publica o 
carte despre handbal, un fel 
de scurtă istorie a handbalu
lui românesc. Cursa strălucită 
și de loc obișnuită, spre su
premația mondială a handba
lului românesc este cunoscută. 
Echipele românești cuprind 
cîțiva veritabili ași ai micului 
balon, virtuoși incontestabili. 
Popularizarea lor, a experien
ței și măiestriei ce o dețin, a 
suportului pe care se înteme
iază aceste calități este ex
trem de necesară. Progresul 
oricărei discipline sportive stă 
în fixarea de mari exemple în 
existența idolilor indiscutabili. 
Din tot acest material extrem 
de bogat cei doi autori au 
scos fraze neutre și au realizat 
mai mult un bilanț contabili
cesc al victoriilor și înfrînge- 
rilor, al minutelor importante, 
liste de formații etc. Cartea nu 
e la înălțimea cotei atinse de 
handbalul românesc și editura 
s-a achitat în mod formal de 
îndatorirea ce-i revenea.

O carte bine scrisă este însă 
„Finala se joacă astăzi" de 
Ion Chirilă, dedicată marilor 
vedete ale fotbalului 
dinainte de război. Ion 
apelează la amintirile 
internaționali români alcătu
ind o suită de povestiri-inter- 
viuri pasionante. Cartea este 
orientată polemic, fără a fi 
moralizatoare, opunînd exem
plele unor fotbaliști exem
plari zecilor de fotbaliști ai 
diferitelor noastre categorii de 
astăzi.

Chirilă are curajul de a 
susține cu literă tipărită afir
mațiile care situează nivelul 
fotbalului nostru interbelic la 
cele mai înalte cerințe al 
momentului. Și aici nu e vor-

ba numai de rezultate care 
pot fi grăitoare în sine, ci de 
compararea unor jucători ro
mâni de atunci cu actualele 
stele ale fotbalului mondial. 
E un fel de a arăta multora 
care cred că fotbalul româ
nesc se reduce 
ultimilor ani 
are la noi o 
neglijabilă de 
tă să ne reamintim destul 
de des. Ceea

la întîlnirile 
că acest sport 
tradiție deloc 

care meri-

ce asigură lui

...

> Ș:

-V-

nostru 
Chirilă 
foștilor

•) „Finala «a joacă astăzi* apă
rută în Editura U.C.F.S.

Bindea, Cotor mani. Petschovr 
sky, Steinbach, Gh. Albu, 
Ozon, Bogdan, Dobay. Marian, 
Baratki, Apolzan și altora glo
ria, era o tehnică impecabilă 
care i-au făcut, eroi de legen
dă. Chirilă reproduce mai mul
te declarații ale foștilor colegi 
de echipe ori adversari de club 
care-l socotesc de exemplu pe 
Baratki un jucător la fel de 
mare ca oricare
Iii jucători nr. 1 
Bindea una din 
mare clasă ale
Chirilă acceptă și întreține le
genda pentru că e convins, 
pentru că pe unii dintre foștii 
eroi i-a văzut jucînd și e 
știent. că o merită.

Interesant e că autorul 
ții tinde să sublinieze că 
centele inovații tehnico-tacti- 
ce nu sînt de loc noi, că ele 
au fost folosite încă acum 
treizeci de ani, unele chiar la

dintre actua- 
ai lumii, pe 
extremele de 
timpului etc.

con-

căr-
TC-
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In cetatea metalului 
alb

secție să prezinte tinerilor 
sarcinile de plan, obiectivele 
deosebite care se pun în fața 
uzinei, pentru unul sau altul 
din indicatorii planului, în 
luna respectivă. Aceste con
sultări, fără a anticipa ceea ce 
se discută în consfătuirile de 
producție, orientează tinerii în 
stabilirea unor angajamente 
reale care să le solicite parti
ciparea în întrecere pe măsu
ra posibilităților lor.

Secretarul comitetului U.T.C. 
apelează, pentru argumentarea 
celor spuse mai înainte, la 
exemple. în schimbul condus 
de Radu David, el însuși ute- 
cist, toți tinerii se mențin 
lună de lună evidențiați în în
trecere. Aceleași rezultate a 
obținut și schimbul condus de 
maistrul Ionel Dumitrescu. De 
asemenea și echipele conduse 
de Grigore Aninoiu și Petre 
Predescu, în care majoritatea 
muncitorilor șînt tineri. Ce 
arată aceste exemple ? Apor
tul tinerilor în întrecerea so
cialistă este cu atît mai mare 
cu cît ei cunosc bine dinainte 
sarcinile de plan, sînt ajutați 
să se clarifice asupra posibi
lităților pe care le au pentru 
îndeplinirea lor, asupra mo
dului cum pot să valorifice a- 
ceste posibilități.

— Multe din acțiunile care 
au intensificat întrecerea — 
continuă tovarășul ION STA
NICĂ — au fost organizate de 
comitetul U.T.C. în colaborare 
cu comitetul sindicatului. Am 
să dau un singur exemplu. Pa
rametrii de calitate ai alumi
niului coborîseră, în luna ia
nuarie, sub standarde. A fost

noi în țară, arătînd 
noașterea propriei 
sportive duce la împrumuturi 
și supralicitări inutile. Mai 
ales această latură merită să 
fie subliniată, fie pentru spe
cialiști, fie pentru simplul 
amator. „Betonul“ italian nu 
e o invenție a lui Herera, ni 
se spune, ci era o tactică apli
cată conștient de italieni sau 
de români în meciuri care o 
cereau. Cursele adinei pe ex
tremă cu centrări înalte, nou
tate a fotbalului modern, erau 
excelent executate de Bindea 
acum nu știu cîți ani... Și la 
fel, tactica apărării și atacu
lui elastic teoretizat și aplicat 
de Virgil Economu destul de 
multișor. Exemple se mai 
pot găsi în cartea lui Chirilă.

Pe lîngă relevarea unor e- 
xistențe 
acesta e 
cărții lui 
că nu 
formale 
țin mari 
te ajunge 
trie, ci printr-o muncă de per
fecționare continuă, ignorînd, 
succesul facil și folosind cîș- 
tigurile pe care propria tra
diție ți le oferă.

sportive exemplare 
încă un merit al 
Chirilă. El arată 

prin împrumuturi 
de la cei ce o’o- 

rezultate se poa
la marea măies-

M. UNGHEANU

In parcul „distracțiilor’ din Floreasca Foto : AGERPRES

rea tehnicii noi în producție 
și în generalizarea experienței 
înaintate.

I

„Vilorul" de Bărbii Delavrancea, pe scenă Teatrului „Barbu 
Delavrancea"

Foto: AGERPRES

TELEGRAME
în numele guvernului ro

mân și al său personal, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Ma- 
urer, a transmis felicitări dr. 
Josef Klaus cu prilejul ina
ugurării noului său mandat 
în funcția de cancelar federal 
al Republicii Austria, expri- 
mîndu-și totodată încrederea 
că relațiile bune existente 
între cele două țări vor con-

tinua să se dezvolte în intere
sele ambelor popoare și ale 
colaborării internaționale.

în răspunsul său, cancelarul 
dr. Josef Klaus a mulțumit 
președintelui Consiliului de 
Miniștri și guvernului român 
pentru felicitările transmise, 
arătînd că întărirea relațiilor 
prietenești existente între 
cele două țări va fi și în viitor 
dorința sa permanentă.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Muzeul de istorie a Parti

dului Comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, funcționează după 
următorul program :

— Marți între orele 10— 
14 ; 16—20 ; miercuri între o- 
rele 16—-20 ; joi între orele 
10—14 ; 16—20 ; vineri între o- 
rele 16-—20 ; sîmbătă între o- 
reie 10—14 ; duminică între o- 
rele 8—20.

Pentru vizionarea în condiții 
bune, grupurile de vizitatori 
din Capitală ca și cele din 
provincie sînt rugate să se 
programeze din timp la se
cretariatul muzeului — tele
fon 15.21.13.

★
în întreaga țară s-au termi

nat conferințele raionale, oră-

șenești și regionale ale femei
lor, în care a fost analizată 
activitatea comitetelor femei
lor pe perioada care a trecut 
de la ultimele alegeri, și au 
fost alese noile comitete. în 
cadrul conferințelor regionale 
au fost alese delegatele la 
Conferința națională a femei
lor.

Participantele la conferințe 
s-au angajat, în numele feme
ilor din orașele și satele pe 
care le reprezintă, să depună 
întreaga lor capacitate, ener
gia și talentul lor creator pen
tru traducerea în viață a mă
rețelor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.

(Agerpres)

PE SCURT ® PE SCURT
<a Reprezentativa de 

fotbal /tineret) a țârii 
noastre susține in a- 
ceâstă lună o nouă In- 
tiinire internațională.

In meci revanșă, la 10 
mai, la Timișoara, e- 
chipa română va întît- 
ni 
ră

selecționata simila- 
a Austriei. După

cum se știe, In Intîini- 
rea de la Eisenstâd 
victoria a revenit e- 
chipei noastre cu sco
rul de 1—0.

E3
Europenele“ de lupte clasice

0 După 
ciurile din „Cu
pa României“, 
amatorii 
fotbal au 
jul să 
duminică 
partidele 
gramate de e- 

tapa a XXI-a a campionatului 
categoriei A. Din program se 
desprinde partida de la Bucu
rești dintre lidera clasamentu
lui Petrolul Ploiești și Steaua, 
care se va disputa la ora 17,00 
pe stadionul „23 August“. In
teresante sub aspectul luptei 
pentru evitarea retrogradării 
se anunță meciurile de la Ti
mișoara dintre Politehnica și

me-

de 
prile- 
asiste 

la 
pro-

Farul Constanța și de la Arad 
U.T.A. și Siderurgistul Galați, 
în celelalte jocuri se întîlnesc 
C.S.M.S. Iași-Universitatea 
Cluj ; Steagul Roșu Brașov- 
Știința Craiova ; Crișul Ora- 
dea-Dinamo București; Dina- 
mo Pitești-Rapid București.

0 Primul meci al finalei 
„Cupei campionilor europeni“ 
la volei (masculin), care opune 
formațiile românești Dinamo 
și Rapid, se va disputa sîmbă
tă 14 mai, cu începere de la 
ora 17,30, în sala de la Pavi
lionul Expoziției Economiei 
Naționale.

(Agerpres)

La cîteva zile după întrece
rile din cadrul campionatelor 
europene de lupte libere des
fășurate la Karlsruhe vor a- 
vea loc, începînd de azi, 
tot într-o localitate din R. F. 
Germană — la Essen între 
13—15 mai — „europenele“ 
de lupte greco-romane.

Pînă anul trecut alcătuirea 
lotului nostru pentru parti
ciparea la marile confruntări 
internaționale de lupte clasi
ce nu constituia o „problemă“ 
dificilă pentru antrenorii fede
rali. Pîrvulescu, Cernea, Bu- 
larca, Țăranu, Popovici, Marti
nescu ș.a. constituiau garanții

sigure pentru obținerea succe
sului. Dintre aceștia însă doar 
Țăranu și Martinescu mai fac 
parte astăzi din lotul țării. 
Cernea, Pîrvulescu și Bularca 
au devenit antrenori. Și cu 
toate acestea sportul luptelor 
greco-romane din țara noastră 
va fi reprezentat la „europene“ 
cu un lot valoros și în același 
timp foarte tînăr. La unele ca
tegorii chiar a fost nevoie de 
o selecție foarte atentă pen
tru a fi desemnați concu- 
renții. Astfel, la categoria 52 
kg aveau șanse egale C. Turtu
rea și Gh. Stoiciu, la cat. 57 
kg, I. Baciu și I. Alionescu, la 
cat. 70 kg I. Gabor și L. Buha,

primii întrunind, în cele din 
urmă, aprecierile selecționeri
lor. La celelalte categorii de 
greutate vor concura, la cam
pionatele europene, S. Popescu 
(cat. 63 kg), I. Țăranu (cat. 87 
kg) și N. Martinescu (cat. 97 
kg).

înaintea plecării antrenorul 
Ion Cernea ne-a declarat că 
lotul din acest an pentru 
campionatele europene este 
bine pregătit. „îmi pun spe
ranțe deosebite în tînărul Ion 
Baciu și semigreul Nicolae 
Martinescu“.

Le-am dorit tuturor mult 
succes.
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pentru noi un semnal de alar
mă. Am organizat, împreună 
cu comitetul sindicatului, un 
ciclu de conferințe tehnice și 
educative. De ce am procedat 
așa ? Pentru că motivele scă
derii calității erau determinate 
atît de nerespectarea normelor 
tehnologice, cît și de nesupra- 
vegherea atentă a instalații
lor. Conferințele acestea — 
tehnice și educative — au lu
crat, ca să mă exprim așa, 
pe două fronturi : au atras 
atenția asupra faptului că, în 
ultimă instanță, calitatea este 
o problemă de conștiință și au 
dat îndrumări tinerilor cum să 
lucreze la unele operații pen
tru a evita anumite defecte 
tehnologice.

Am continuat dialogul des
pre întrecere, despre colabo
rarea dintre sindicat și U.T.C. 
în secțiile uzinei. Interlocuto
rii — muncitori, tehnicieni — 
au apreciat preocuparea co
mitetului sindicatului pentru 
perfecționarea continuă a or
ganizării întrecerii. Au apre
ciat, de asemenea, sprijinul pe 
care-l dă comitetul U.T.C. 
sindicatului. Ei au semnalat 
însă și cîteva sectoare „desco
perite“ ale acestei colaborări.

— Am vrea să știm — remar
ca un tînăr din secția electro
liză — cum se fabrică alumi
niul în alte țări, ce metode se 
folosesc, ce orientări există pe 
plan mondial în industria alu
miniului. într-adevăr, activi
tatea de propagandă tehnică 
desfășurată de comitetul sin
dicatului și de comitetul U.T.C. 
nu răspunde încă acestor pre
ocupări.

încheiem aici dialogul des
pre întrecerea în cetatea me
talului alb. Inițiativele bune, 
valoroase, existente în între
cerea socialistă s-au recoman
dat singure. Altele —sugerate

de tineri — așteaptă să fie 
puse în drepturi. Ele vor da, 
fără îndoială, un nou impuls 
întrecerii, vor face din ea „mo
torul“ unor succese continui.

Dreptul la respect
te folosi atunci cînd vorbește 
despre propriu-i copil.

N-a uitat să amintească că 
„i-am luat pălăria din cap 
ăluia în mijlocul străzii pen
tru că are să-mi dea bani. Nu
mai eu și soțul meu știm cît ne 
pare de rău de soarta fetei“ I 
Nici o urmă de regret pentru 
neînsemnatele intervenții in 
viața copiilor lor (mama tinerei 
M. L. nu a folosit pluralul deși, 
omenește, ar fi trebuit s-o 
facă), nici o posibilitate de con
ciliere, totul pe un ton rece, 
folosit probabil în discuțiile 
diurne despre mobilă sau vese
lă. înainte de a încerca o con
cluzie, trebuie amintit că nici 
colectivul din care face parte 
M. L. nu a întreprins nimic, deși 
toți colegii cunoșteau situația. 
S-a adoptat o poziție de neutra
litate călduță („de ce să mă 
amestec, e căsătorită doar“; să
raca, ce putem face noi?“ etc). 
care, de fapt, ascunde lipsa de 
colegialitate. Firesc, organiza
ția U.T.C. ar fi trebuit să dis
cute cu părinții tinerei M. L„ 
nu să stea in expectativă în 
așteptarea soluției salvatoare : 
terminarea școlii, care ar ab- 
solvi-o de orice răspundere. 
Pentru că aici este vorba des
pre răspunderea pe care co
lectivul clasei o are pentru un 
membru al său : nu ne sînt in
diferente viața sa, necazurile și 
bucuriile sale, faptul că el poa
te sau nu să se pregătească 
pentru cursuri, pentru exame

nele care bat la ușă. La fel, 
corpul didactic cunoscînd de
taliat acest caz nu a luat nici 
o măsură pentru a pune capăt 
situației în care o elevă este 
jignită și amenințată nu numai 
pe stradă, dar și în incinta 
școlii.

Gîndul reprobator se întoar
ce însă, cu maximă ascuțime, 
totuși, la părinți. La acei pă
rinți care nu înțeleg că — ori- 
cîte sacrificii ar fi făcut pen
tru copilul lor — au și o mare 
datorie de a se purta în așa fel 
îneît să merite în continuare 
respectul.

Avantajele 
și dezavantajele 

cumulului didactic
bunătățesc, desigur, pe par
curs calitatea lecțiilor, însu- 
șindu-și treptat metodele cele 
mai bune de predare. Școala 
îi ajută să se perfecționeze, 
prin toate formele care-i 
stau la îndemînă. Dar se re
simte la ei lipsa unor cunoș
tințe pedagogice pe care să le 
fi acumulat încă de pe băncile 
facultății.

— Pentru perfecționarea 
continuă a inginerilor cumu
larzi — menționa tovarășul 
GH. DIACONU — este abso
lut necesar ca uzinele și în
treprinderile pe lîngă care 
funcționează școli profesio
nale să evite fluctuația de la 
an la an a unor astfel de ca
dre didactice. Continuitatea 
la catedră este, după cum se 
știe, un principiu de bază, 
care asigură desfășurarea 
normală a procesului de învă- 
țămînt. Dar cu regret trebuie

spus că acest principiu nu se 
respectă, profesorii cumularzi 
fiind înlocuiți la fiecare în
ceput de an școlar. De exem
plu la noi, la începutul anu
lui școlar curent au fost înlo
cuiți de către uzină un număr 
de 8 astfel de profesori, care 
reușiseră să pătrundă din 
tainele procesului de învăță- 
mînt, să capete, într-o anu
mită măsură, o experiență pe
dagogică.

Din ancheta noastră a reie
șit că o fluctuație neîngăduit 
de mare a profesorilor cumu
larzi există și la alte școli. 
Evident, acesta constituie un 
fenomen negativ care se răs- 
frînge asupra pregătirii și e- 
ducației elevilor. La Grupul 
școlar poligrafic „Dimitrie 
Marinescu“, de pildă, la același 
obiect se perindă la o clasă u- 
neori cîte 2—3 profesori cu
mularzi în cursul unui an. 
„Motive obiective“, justificări 
pot, desigur, exista. Dar cine 
nu poate să-și dea seama că 
în aceste condiții elevilor nu li 
se poate asigura un sistem în
chegat de cunoștințe.

Cercetînd condica de pre
zență de la Grupul școlar po
ligrafic observăm că inginerii 
STAN PELTEANU, STAN 
CIOCÎRLAN, CONSTANTIN 
FLORESCU au plecat din 
școală la mijlocul anului lă- 
sînd orele descoperite.

într-o discuție cu cadre di
dactice de aici ni s-a vorbit 
în termeni elogioși despre to
varășii citați, ni s-a spus că 
erau buni specialiști, atașați 
de școală, dar că interese ale 
întreprinderii unde aveau 
norma de bază au reclamat 
retragerea lor din școală. Și 
aceasta cînd mai erau 2—3 
luni pînă la încheierea anului.

Tovarășul VICTOR BU- 
DESCU, director de studii la 
acest grup școlar ne spunea :

— S-a făeut apel la condu
cătorii de întreprinderi pen
tru a crea condiții ingineri
lor profesori să-și țină orele 
de curs, au fost chemați la 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă și Trustul Indu
striei Poligrafice profesorii 
care lipseau. Frecvența și ac
tivitatea profesorilor cumu
larzi a fost de asemenea, ana
lizată în cadrul unui consiliu 
pedagogic în prezența forului 
tutelar și, în sfîrșit, dezbă
tută cu prilejul conferinței 
organizate de trust cu toți di
rectorii și inginerii șefi ai în
treprinderilor poligrafice din 
țară. Cu toate acestea, unele 
întreprinderi nu au înțeles în 
suficientă măsură nevoile în- 
vățămîntului. Printre ele se 
numără conducerea Combina
tului poligrafic „Casa Scîn- 
teii“, întreprinderea poligra
fică „13 Decembrie“ și altele.

— Este în avantajul învă- 
țămîntului profesional — ne-a 
declarat tov. CONSTANTIN 
STANCA — inginer șef Ia în
treprinderea pentru fabricat 
și montat ascensoare — să 
cuprindă profesori care au un 
contact mai strîns cu proble
mele concrete ale producției. 
Pentru că aceste cadre, mai 
ales la tehnologia meseriei, le 
pot expune elevilor pe înțe
les toate problemele procese
lor de producție, în special 
cînd aceștia își fac practica 
în întreprinderile respective.

Dar cumulul prezintă și de
zavantaje. în primul rînd, nu 
toți profesorii cumularzi se 
pot pregăti bine pentru lecții 
fiind în același timp șl în 
producție. Involuntar, preo
cupat prea mult de proble
mele pe care le are de rezol
vat la locul său de muncă, 
inginerul profesor Iasă pe 
planul doi cealaltă datorie a 
sa. Oricum s-ar rezolva lucru
rile însă la tehnologia mese
riei, după părerea mea, cu
mulul trebuie menținut. Apoi, 
consider că fiecare conducător 
de întreprindere trebuie să 
fie răspunzător de modul în 
care-și desfășoară activitatea

cumularzii șl să fie foarte a- 1 
tent la nivelul de calificare al “ 
cadrelor tehnice pe care le a 
recomandă pentru a preda în | 
învățămîntul profesional și ■ 
tehnic. a

Activitatea acestor cadre în Ș 
învățămînt nu este și nu tre- ■ 
buie să fie o chestiune perso- a 
nală a nimănui.

SI In atenția Ministe- S 
rulul Invâțămîntu- i 
lui și a altor mi- s 
nistere

Cîteva din propunerile și su
gestiile menite să ducă la o 
mai bună desfășurare a mun
cii „cumularzilor“ făcute cu 
prilejul discuțiilor :

• Să fie încadrați cu munca 
de bază în școală cel puțin cîte 
un profesor Ia fiecare catedră 
de specialitate (tehnologia me
seriei, utilaje, studiul materia
lelor etc.). în felul acesta se 
capătă experiența didactică 
necesară, metodica predării 
disciplinei respective care, îm
binată cu avantajul legăturii 
cu producția a celorlalți pro
fesori, poate duce la o activi
tate metodică cu rezultate 
fructuoase.

• Să se stabilească de către 
Ministerul învățămîntului, în 
colaborare cu ministerele de 
resort, îndatoririle conducăto
rilor de întreprinderi privind 
condițiile ce trebuie create 
profesorilor cumularzi pentru 
a-și putea desfășura nestin
gheriți munca didactică.

• Pe viitor să se atribuie ore 
prin cumul numai inginerilor 
care au o vechime de minimum 
4—5 ani în producție.

• Institutul de perfecționa
re a cadrelor didactice ar pu
tea, în colaborare cu ministe
rele de resort, să organizeze 
cursuri de perfecționare a pro
fesorilor cumularzi.

Ne oprim deocamdată aici, 
în numerele viitoare vom veni 
cu noi păreri asupra rolului 
profesorului cumulard în în
vățămîntul profesional.

I 
I
I
I
I
I

I
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HAIDUCII — cinemascop 
rulează Ia Patria (orele 10i
12.15) 14,30; 16,45; 19;
21.15) , București (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16.30; 18.45;
21) — completare 1 MAI 
1966. In programul viitor 
NU SÎNT COPACI PE 
STRADĂ i Melodia (orele
9.30 ; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
20.45) — completare ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. 
Flamura (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16, 18,15; 20.30).
Completare 1 MAI 1966.

GENTLEMENUL DIN COCO- 
DY

rulează la Republica (orele 
8,45; 10,45; 12.45; 14,45;
16.45: 19: 21.15).

OPERAȚIUNEA „î"
rulează la Festival (orele 
10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,45 ; 21, 
orele 20 — grădină.

O CLASA NEOBIȘNUITA 
rulează la Victoria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20.45) .In completare SUITĂ 
BĂNĂȚEANĂ. Lira (orele 
15.30; 18; 20,30). In comple
tare CARTIERE NOI IN 
BUCUREȘTI.

ÎN GENUNCHI MÄ ÎNTORC 
LA TINE

rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30;
21). în completare ORI
ZONT ȘTIINȚIFIC NR. 2. 
Capitol (orele 9.45; 12.30;
15.15i 18; 20.45), Feroviar 
(orele 9; 11,45; 14,30; 17.15; 
20), Excelsior (orele 10.15; 
13,15; 15.45; 18.30; 21.15),
Modern (orele 9.30; 11.45;
14; 16,30; 18,45; 21).

ADEVĂRATA FATĂ A FAS
CISMULUI

rulează la Central (orele 9i 
11.45, 14.30; 17.15; 20.15).

AVENTURA
rulează la Grlvita (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Tomis (orele 
9.30; 12.15; 15. 17 45 20 30). 

VERIFÎCAȚI-VĂ CEASUL — 
KATTI’ȘA — 2 SĂPTĂMÎNI 
ÎN YEMEN — CÎND IARNA 
TRIUMFA — VREAU SÄ 
ȘTIU TOT 41.

rulează la Timpuri noi (orele 
10—21 în continuare).

HAI, FRANȚA
rulează la Buzeștf (orele 10; 
13,30; 16; 18,30). în comple
tare. PICTORUL DIN FRA
GA. Flacăra (orele 10; 16;
18,15; 20,30). In completare 
STAȚIUNEA DE PRELU
CRARE A BALENELOR.

darclee
rulează la Doina (orele 
11,30; 15,30; 18; 20.30). Pro
gram pentru copii ora 10 în 
fiecare zi. în completare 
ORAȘUL CARE IUBEȘTE.

A FOST CÎNDVA HOȚ — ci
nemascop —

rulează la Dacia (orelt ry.30 
—14 în continuare ; 16,15; 
18,30; 21). In completare 
RĂȘINARI.

RĂSCOALA — cinemascop — 
rulează la Moșilor (orele
15.30 ; 18 ; 20,30 grădină. 
In completare, T1RGUR1 ȘI

. IARMAROACE.
CORĂBIILE LUNGI — cine
mascop —

rulează Ia Bucegl (orele 
9.30, 12.15; 15, 17.45; 20.30).

DRAGOSTE LA ZERO GRA
DE

rulează la Progresul (orele 
15; 17; 19; 21). tn comple
tare. COTIDIENE.

FIFI ÎNARIPATUL
rulează la Crîngașt (orele 
16 ; 18 ; 20).

PARCAREA INTERZISA
. rulează la Gloria (orele 9,30 

1.1,45; 16,15; 18,30; 20,45). 
în completare, SECRETUL 
TRECUTULUI.

LA PORȚILE PĂMÎNTULUI 
— cinemascop —

rulează la Unirea (orele 16; 
18,15; 20,30). în completare, 
UN BLOC NEOBIȘNUIT. 
Popular (orele 16; 18,15;
20,30), Ferentari (orele 16; 
18,15; 20,30), duminică^ore 
13 completare, IVANÎtrU- 
NEV.

INSPECTORUL
rulează la Floreasca (orele 
10; 12,30; 15,30; 20.30) In 
completare CARTIERE NOI 
ÎN BUCUREȘTI.

ATENTATUL — cinemascop 
rulează la Arta (orele 10; 
12,30; 15; 17,30; 20) In
comoletare, ORIZONT
ȘTIINȚIFIC NR. 1.

DESENE SECRETE
rulează la Vitan (orele IB
IS). în completare. LIPSA 
DE APĂ.

DUPĂ MINE, CANALII — ci
nemascop —

rulează la Miorița (orele 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30), Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20.30).

DEPĂȘIREA
rulează la Munca (orele 
13,30; 16; 18,30; 21). In com
pletare, ȘI ACUM PUTINĂ 
GIMNASTICĂ.

VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 
SEARA

rulează la Union (orele 
15,30; 18; 20,30). In comple
tare CU ACUL Șl CU AȚA. 
Cotroceni (orele 15,30; 18;
20,30; duminică ora 10,30) 
completare, LUCRĂRILE 
PRIMEI CONSFĂTUIRI PE 
TARĂ A LUCRĂTORILOR 
DIN CONSTRUCȚIE.

PROCESUL DE LA NÜRN
BERG — (ambele serii) — 

rulează la Aurora (orele 
9,30; 13; 16,30; 20).

NU PLÎNGE PETER — cine
mascop —

rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30). In completare, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 
1.

MUNCILE LUI HERCULE 
rulează Ia Viitorul (orele 
15,30; 18; 20,30).

BARCAGIUL — cinemascop 
rulează Ia Colentina (orele 
15,30; 18; 20,30). în com
pletare, ENERGIA.

TOM JONES
rulează la Volga (orele 
9,30; 12,15;15; 17,45; 20.30).

ANZII CORDILIERI
rulează la Rahova (orele 
15,30; 18). In completare 
POLITEȚE.

CE S-A ÎNTÎMPLAT CU 
BABY JANE ?

rulează la Cosmos (orele 
15; 17,30; 20; de Ia 12 mai.

DULCEA PASĂRE A TINE
REȚII — cinemascop —

rulează la Drumul Sării 
(orele 15; 17,30; 20).

Televiziune
13 MAI 1966

18 : Concert-estival ; 19 :
Telejurnalul ; 19,15 : Știți să 
desenați? ; 19,30 : Școli și
tradiții; 20 : Săptămîna ; 21 : 
Avanpremieră : 21,15 : Tele-
glob ; 21,30 : Recital — Ion 
Buzea ; 22 : Cenușăresele e- 
cranului ; 22,30 : Romanțe cu 
Mia Braia și Ion Luican ; 
22,50 : Telejurnalul.
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P
lecînd eu cîtva timp în urmă, în- 
tr-o călătorie prin Argeș, Bucu
rești, Galați, Ploiești și Dobro- 
gea, am luat cu noi și o hartă auto
mobilistică- După vreo trei zile, 
desfăcînd harta în căutarea unui 
drum către un sat mai îndepărtat 
am rămas surprinși. Locurile pe unde trecusem 
se îmbogățise cu noi însemnări și trasee. „La 

Chimogi, de la Km x la Km y, între Dîmbovița 
și Argeș se poate circula cu barca". „în lacul 
mare de la Mozăoeni se poate prinde crap de 

2 kg. Locul cel mai bun este sub stăvilar dar ca 
să ajungi acolo trebuie să mergi cu barca". Sau, 
„Ca să ieși de la Jijila la bac nu mai trebuie să 
treci prin Macin. Se poate circula prin baltă, pe 
coama canalului principal".

Șoferul nostru, mecanic încercat dar și un pa
sionat pescar amator își făcuse însemnările de 
rigoare.

Acum, la sfîrșitul călătoriei, sîntern posesorii 
unei hărți inedite, cu zeci de lacuri noi, cu noi 
trasee de... apă.

Istoria cîtorva dintre ele vom încerca s-o re
dăm în pagina de față.

• Reportaj de pe 
șantiere de irigații 
din regiunile Argeș, 
București și Galați

In mijlocul timpurilor întinse de la Mozăceni-Argeș a apărut „peste noapte“ un lac. Minunea aceasta au lniăptuit-o oamenii, pentru a potoli la timp „setea“ plantelor pe timp de arșiță

la „izvoarele“ 
unor lacuri
Ne-am îndreptat pri

mii pași în lungul 
nostru raid spre raio
nul Costești. „S-au 
făcut multe lucruri 
frumoase acolo. Oa
menii merită toată 
prețuirea“ — ni se 
spusese la Pitești.

Lucrările de irigații 
se pot extinde acolo 
unde natura a fost cit 
de cît „binevoitoare“, 
croind între hotarele 
raionului albie pentru 
un rîu sau pîriu. Va
duri în raionul Cos
tești nu sint încă. Ol
tul, Argeșul, Lunca- 
vățul, Cerna, Topolo- 
gul, Bistrița au oco
lit pămînturile celor 
din Costești. Numai 
Teleormanul a îndrăz
nit să-și caute drum 
pe aici. Dar și el în 
luna lui Cuptor își as
cunde undele retră- 
gîndu-se în adincuri. 
Toamna și primăvara 
prinde curaj, prăvă
lind la vale pietre, 
rostogolind trunchiuri 
de copaci, galben, tul
bure, furios parcă pe 
malurile care-i în
grădesc goana turba
tă. Ca atare, nici el 
nu putea fi folosit 
pentru irigații.

Au fost consultați 
specialiști. Concluzia 
acestora: cu cheltu
ieli mici și avantaje 
mari se pot construi 
pe văi baraje pentru 
reținerea apei.

In ultimii trei ani 
pe harta raionului, 
s-au colorat cu albas
tru — la scară mare 
— 250 hectare:
20 000 000 ms de apă 
se găsesc în cele 15 
lacuri artificiale, 3 000 
hectare primesc apă 
din abundență. Oa
menii vorbesc cu mîn- 
drie despre lacurile de 
la Mozăceni Deal — 
(1 500 000 m.c. de apă 
Mozăceni Vale).

O simplă apăsare pe buton șl peste lucerniera gospodăriei de stat Andrășești. regiunea București, ploua. Foto: GH. CUCU

In luciul apelor, cu 
puțină imaginație, 
vezi viitoarele produc
ții : 30 000 kg legume 
la hectar (de 3 ori 
producția de pe tere
nuri neirigate), 70 000 
kg lucerna, 5 000 — 
6 000 kg porumb.

In toamna acestui 
an, călătorului prin 
raionul Costești i se 
va înfățișa o nouă pri
veliște. încă 14 lacuri 
de acumulare cu un 
debit de 20 000 000 
m.c. apă. Apa ploilor 
și a zăpezilor nu va 
mai fi irosită.

Concurenti ai->

Teleormanului
Oamenii s-au între

bat însă : ajunge apa 
din lacurile artificiale 
amenajate ? Ce alte 
surse mai putem fo
losi ? Din nou specia
liștii și-au spus cuvîn- 
tul. Terenul permite 
folosirea pînzelor fre
atice, prin forare de 
fîntîni. Meșteri pri- 
cepuți, fîntînarii sa
telor au pornit la trea
bă. După obiceiul bă- 
trinesc, alegerea locu
lui de fîntînă „din 
ochi“. Muncă multă, 
nu întotdeauna cu 
spor. Nu se ajungea 
la pînza de apă, se 
întîineau straturi de 
nisip. Bani și forță i- 
rosită. La Cornățel 
s-au făcut opt puțuri 
fără să se obțină un 
rezultat favorabil. 
Trebuia găsită, totuși, 
o soluție. Cineva și-a 
adus aminte că la 
Congresul țăranilor co
operatori vorbise un 
președinte de coopera
tivă, de Ia Grindu, din 
București, despre ase
menea puțuri. Au 
mers acolo cîțiva oa
meni. S-au sfătuit cu 
cooperatorii, au aflat 
lucruri noi. Au călă
torit și la cei din Sîn- 
tana, între Crișuri. 
Din toate aceste 
locuri argeșenii au a

dus o experiență bo
gată. Președinții, in
ginerii, brigadierii, co
operatorii, în adună
rile generale ale coo
perativelor au hotă- 
rît să persevereze. Nu 
peste mult timp, „din 
piatră seacă" a în
ceput să țîșnească 
șuvoaie cristaline de 
apă. La Pădurești 
s-au săpat două pu
țuri, la Izvoru 10, 
Ia Recea se lucrează 
la al șaptelea.

La Recea, lingă o- 
bositul Teleorman, 
care se pregătește de 
odihnă, la izvoare, în 
această vară, ne-au 
întîmpinat președin
tele cooperativei și 
secretarul organiza
ției U.T.C., Gheorghe 
Mareș. Aflînd scopul 
venirii noastre, ne-au 
invitat: „veniți să vă 
arătăm ce treabă am 
făcut“. 100 de metri 
mai departe de rîul 
tulbure, un șuvoi cris
talin își croia drum 
prin brazde. 24 litri 
de apă într-o singură 
secundă izbucneau la 
suprafață, împinse 
parcă de o pompă ne
văzută, din străfun
duri ! 200 de vagoane 
de apă, de la 44 metri 
adîncime, în 24 de ore; 
120 de hectare vor 
primi apa pe canale.

Simpla coincidență 
a făcut să fim de față 
Ia inaugurarea altei 
fintini. Meșterii iscu
siți, înșurubaseră ul
timul tub de oțel; 
după ce cîteva minute 
apa a azvîrljt afară 
nisipul din drumu-i, 
a început să curgă 
spre Teleorman, lim
pede, parcă să facă în 
ciuda capriciosului rîu. 
„N-a vrut să ne ajute 
Teleormanul.' 11 aju
tăm noi, pînă cind 
vom avea nevoie de 
apa aceasta. Să nu 
dăm pămîntului acum 
mai mult decît îi tre
buie".

Cei 80 de tineri care 
lucrează în coopera
tivă, cu elanul carac
teristic virstei lor, au 
adus o contribuție de
osebită la lucrările de 

forare a puțurilor pe 
„arterele“ cărora vor 
pulsa zilnic zeci de mii 
de litri de apă, pentru 
fertilizarea ogoarelor.

Pesemne că cine a 
botezat satul vecin cu 
Recea — cu numele de 
Izvoru, a vrut să facă 
o glumă bună, apa 
găsindu-se aici cu ma
re greutate. Sau s-o 
fi gîndit că peste ani 
mina omului va face 
ca pămîntul să ofere 
din abundență apă ? 
Cert este că cele 10 
fîntîni arteziene nu 
mai dezmint numele 
satului. Au muncit 
oamenii cu spor, au 
muncit tineri și vîrst- 
nici.

0 nouă 
meserie 

a satului
Entuziasmul cu care 

se lucrează la irigarea 
ogoarelor este domi
nant in Argeș. 26 de 
lacuri de acumulare 
cu un debit de 10 mi
lioane m.c. (vor iriga 
1800 hectare), 250 de 
fintini, folosirea pu
ținelor ape curgătoare 
din regiune, ajută Ia 
irigarea în acest an a 
10 000 hectare teren 
arabil (și planul iniți
al era de 6 600). Oa
menii au răsturnat 
calculele !

Legume, cereale, 
plante de nutreț, cul
turi diferite își vor 
dubla sau tripla re
colta prin cantitatea 
de apă pe care oame
nii Ie-o pun Ia dispo
ziție. O simplă apă
sare de buton și prin 
gurile aspersoarelor 
vor țîșni, într-o ploaie 
artificială mii de 
stropi strălucitori. Vă- 
zînd la lucru o astfel 
de „unealtă“ ne-am 
adus aminte de o vi
zită la un muzeu et
nografic. Acolo, prin

tre altele, era expusă 
și o roată pe care tru
ditorii din grădini o 
montau pe cursul u- 
nui pîrîiaș sau pe ca
nale săpate cu multă 
caznă. Roata imensă 
avea cupele roase de 
apă și de timp. Am 
fi pus lingă ea un as
persor și-un kilogram 
de roșii frumoase, 
dintr-o grădină îngri
jită ; retrospectivă, 
prezent și perspectivă!

în limbajul oame
nilor — mulți din ei, 
acum 20 de ani nu 
știau nici să deslușea
scă o literă ! — sună 
obișnuit cuvinte ca 
motopompă, asper
sor, irigație. Sînt as
tăzi motopompiști, va
dagli etc. 60 de coope
ratori vor merge în 
aceste zile Ia un ins
tructaj pentru a ști 
cum și cind să irige. 
O nouă meserie, pe 
lingă multe altele, se 
naște la sate.

Ecoul unei 
inițiative->

Mai întîi a fost do
rința, dorința oameni
lor ca punind apele 
la muncă să facă mai 
roditoare ogoarele lor, 
să Ie apere de caprici
ile naturii. Dorinței 
acesteia i s-a răspuns 
cercetindu-se cu aten
ție forțele umane și 
mecanice, puterea a- 
pelor și structura so
lurilor. Consiliul agri
col raional Galați a 
organizat și trimis pe 
teren pentru cercetare 
un colectiv de specia
liști. Mai exact, un co
lectiv de specialiști 
care să conducă cer
cetările pentru că la 
efectuarea lor a par
ticipat un mare număr 
de țărani cooperatori, 
tineri și vîrstnici. Au 
fost ascultați cu aten
ție bătrînii, despre pu
terea și frecvența „vi
iturilor", despre adîn- 

cimea și debitul pîn- 
zei freatice au fost 
consultați meșterii de 
fîntîni. Apoi, forul su
prem de conducere, 
adunarea generală a 
fiecărei cooperative, 
a hotărît cite hectare 
vor fi irigate, pe unde 
vor trece canalele, un
de vor fi săpate fîn- 
tînile, unde vor fi 
înălțate barajele. S-a 
hotărît ca în primul 
an să fie irigate 1372 
hectare. La Șerbănești 
hotărîrea adoptată a 
fost discutată apoi pe 
larg și în adunările ge
nerale U.T.C. (La adu
narea generală pe co
operativă luaseră par
te numai delegații 
brigăzilor). Dezbate
rile au fost vii, în 
sensul căutării unor 
soluții rapide, efici
ente de îndeplinire a 
hotărîrii adoptate. 
S-au făcut nenumăra
te calcule, s-a cerut 
părerea brigadierilor, 
a inginerului. „Noi, 
numai membri ai or
ganizației sîntern 168. 
Am putea face lucrările 
prin acțiuni de muncă 
patriotică. Doar pen
tru noi Ie facem și nu 
are rost să încărcăm 
cheltuielile coopera
tivei... Nu, hotărît, 50 
de hectare este prea 
puțin, putem face cel 
puțin 80".

Ideea uteciștilor a 
fost aprobată de con
ducerea unității, de 
toți cooperatorii. „în
treaga lucrare însu- 
mînd 9 000 m3 de tera- 
samente și canale va 
fi executată prin 
muncă voluntară. Și, 
a fost executată. Con
siliul de conducere a- 
preciază că 50 la su
tă din volumul de lu
crări a fost efectuat 
de tineri. Ei și-au 
respectat angajamen
tul, au fost tot timpul 
prezenți, au muncit 
cu tragere de inimă. 
De cîte două ori pe 
săptămînă comitetul 
organizației U.T.C. » 
organizat seri distrac
tive în cinstea eviden- 
țiaților la lucrările de 
irigații.

Inițiativa, hotărl- 
rea celor din Șerbă
nești. s-a răspîndit 
repede în tot raionul.

Receptiv s-a dove
dit și Comitetul raio
nal Galați al U.T.C. 
Experiența de la Șer
bănești a fost imediat 
studiată, contribu
ind la cristalizarea 
acțiunilor întreprinse 
cu tineretul. Pe baza 
studierii atente a si
tuației din fiecare u- 
nitate an fost organi
zate brigăzi de muncă 
patriotică ale tineretu
lui pentru lucrările de 
irigații. In fruntea 
brigăzilor. comitete
le U.T.C. au numit 
responsabili cu sarci
na de a ține legătura 
cu brigadierii, cu 
conducerea, pentru a 
stabili ce au de făcut 
tinerii în fiecare zi.

In același timp, co
mitetul raional U.T.C 
a organizat în zile de 
sărbătoare mari ac
țiuni de muncă patri
otică la lucrările de 
irigații. Fiecare acți

une a fost atent pre
gătită. Cu 3-4 zile 
înainte activul raional 
a fost convocat la 
centru. Alei, pe baza 
cunoașterii precise a 
situației din teren, s-a 
stabilit modul cum se 
va acționa. Cel mai 
buni activiști ai co
mitetului — Stanca 
Vîlcu, la Braniște și 
Vasile Alecsandri, Sil
via Horoi, Ia Foltești, 
Stavar Andrei, la Pi- 
seu, Ilie Vieru, la 
Călineni — au condus 
direct acțiunile de 
muncă patriotică, la 
care în zilele de săr
bătoare au luat parte 
toți tinerii din sat. 
Numai într-o dumini
că, In cinci cooperati
ve — Independența, 
Piscu, Foltești, Căli
neni și Vasile Alec
sandri — au luat par
te 600 de tineri. Cu 
forțele tineretului în 
12 cooperative agri
cole din raion au fost 
executați peste 15 000 
metri cubj de terasa- 
mente necesare ame
najărilor pentru iriga
ții pe mai mult de 
300 de hectare.

Ecoul inițiativei de la 
Șerbănești ? Din cei 
peste 93 000 m.c. de te- 
rasamente pentru iri
garea în acest an a 
1372 hectare, mai 
mult de 22 000 m.c. au 
fost făcuți de țăranii 
cooperatori prin mun
că patriotică.

Unde-s mulți, 
puterea 
creste

Să amenajezi intr-o 
iarnă 3 780 de hectare 
pentru irigații, să sapi 
mii de metri de ca
nale în unele locuri a-

Atenție la „inamicii“ apei!
Cotmeana străbate 11 sate 

din raionul Costești. Locuito
rii celor 11 sate privesc cu 
jind la apa pe care ar putea-o 
folosi pe ogoare la sporirea 
producțiilor. Privesc însă și 
cu ciudă la luciul uleios al 
acesteia: petrol și alte
reziduri deversate de son
da de Ia Poiana-Lacului. Și 
în lacurile de acumulare de 
Ia Mozăceni-Vale și Albești 
au pătruns aceste reziduri. 
Iată ce ne declară în legătură 
cu acest fapt tovarășul ingi
ner Ion Soare, director al Di
recției regionale de îmbună
tățiri funciare și organizare a 
teritoriului-Argeș: „Există
pericolul, în unele locuri, ca 
apa să nu corespundă din 
punct de vedere calitativ. Re
cent, am făcut o analiză la 
Silișteni și am constatat că 
un litru de apă conține 6 390 
miligrame cloruri (față de 
200 miligrame limită admisă)

iar PH-ul este 6,1 (față de 
7—8 limita admisă). Aceste 
săruri și acizi au provenit de 
la o sondă din Poiana La
cului".

Mai grav este că și Oltul, o 
importantă sursă pentru iri
gații, poartă cu sine reziduri 
de Ia Uzinele Sodice Govora 
și sondele petrolifere.

Construirea de bazine spe
cial amenajate, stații de epu
rare, injectarea rezidurilor în 
straturi de adîncime. sînt mă
suri care impun urgenta lor 
rezolvare de către Ministerul 
Petrolului, Ministerul Chi
miei și întreprinderile men
ționate. Posibilități există, cu 
atît mai mult cu cît, așa cum 
s-a anunțat și în presă, a fost 
verificat un nou tip de stație 
pentru epurarea apelor rezi
duale.

ION ȘERBU 
ION BISTREANU

——
devărate vaduri de 
rîuri — să amenajezi 
lacuri cu 56 hectare 
luciu de apă, să forezi 
zeci de puțuri, nu-1 o 
treabă tocmai ușoară. 
Și totuși, în lunca Du
nării, între Argeș șl 
Dîmbovița, coopera
torii din raionul Ol
tenița au creat în nu
mai cîteva luni noi 
drumuri apelor. Tre- 
cînd pe aici, șoferul 
nostru notase pe har
tă : „La Chirnogi, de 
la km x la km y, în
tre Dîmbovița și Argeș 
se poate circula cu 
barca“.

Cum a fost posibilă 
executarea fără uti
laje speciale a. unui vo
lum atît de mare de 
lucrări în numai cîteva 
luni ? Răspunsul pre
ședintelui din Ra- 
dovanu ni se parte 
cît se poate de e- 
dificator: „Unirea
face puterea. înțelep
ciunii de veacuri
i-am dat un vad pe 
măsură. Toți cei me
gieși cu Argeșul s-au 
hotărît să irige. Dar 
de irigat voiau să iri
ge și cei ale căror pă- 
mînturi nu sînt tăiate 
de vadul rîuluj. Spe
cialiștii, după ce au 
cercetat bine locurile 
de la noi și ale veci
nilor noștri din Crivăț 
și Căscioarele, ne-au 
sfătuit să facem îm
preună un canal ma- I 
gistral din care vom | 
putea iriga 1380 de I 
hectare. Ne-am sfătuit 
cu vecinii și am trecut 
la treabă. Iată, pe ca
nal, te poți plimba 
acum cu barca. Anul 
acesta noi, la Rado- 
vanu, irigăm 200 hec
tare, la Crivăț tot 200 
iar la Căscioarele 145.

Cei din Minăstirea 
și Cocanj au amena
jat împreună un lao 
și au construit o mare 
stație centrală de pom
pare. Mînăstirenii iri
gă anul acesta 600 de 
hectare, cei din CocanI 

245. Lucrările efec
tuate permit ca în anii 
următori suprafețele 
irigate să crească cu 
mult; la Minăstirea 
pînă la 1100 hectare. 
Și tot în comun coope
ratorii din Șoldanu și 
Aprozi au construit un 
mare baraj. Din apa 
adunată în spatele ba
rajului, la Șoldanu vor 
fi irigate anul acesta 
143 hectare, iar la 
Aprozi 158 hectare.

Respectîndu-se șl 
prețuindu-se reciproc, 
oamenii s-au înțeles 
de minune, interesele 
fiecărei cooperative au 
fost strict respectate. 
Acolo unde canalele 
magistrale, barajele și 
celelalte amenajări au 
răpit din pămîntul 
unei unități, el a fost 
compensat de vecinii 
cu care cooperau. 
Faptul că toate aceste 
lucrări sînt astăzi în
cheiate, că în zilele de 
vîrf pe șantierele de 
irigații s-au aflat 8 000 
—12 000 de oameni, 
sînt strălucite exem
ple de cooperare in- 
ter-cooperatistă.

în plus. felicitări 
Comitetului raional Ol
tenița a) U.T.C., care 
în perioada de vîrf a 
lucrărilor a organizat 
„o săptămînă a lucră
rilor de extindere a 
irigațiilor“. Acțiunea, 
pregătită temeinic din 
vreme prin multe ac
tivități politico-educa- 
tive — discuții în adu
nările generale cu 
specialiștii, concursuri 
gen „Cine știe, cîștigă" 
cu tema „Irigațiile — 
cale a creșterii pro
ducțiilor agricole", 
schimbul de experien
ță de Ia Hotare, pro
grame artistice de bri
gadă popularizînd pe 
fruntașii lucrărilor de 
irigații etc. — a chemat 
pe șantiere mii de ti
neri care au adus o 
prețioasă contribuție 
la executarea in timp 
a lucrărilor.



i: Vizita in Franța a delegației Ministerului
Industriei Chimice din România

PESTE
HOTARE

Cu prilejul șederii la Pekin a delegației 

de partid și guvernamentale române

care a vizitat R. 0. Vietnam
Convorbiri cu premierul

Ciu En-lai

mâne și Aurel Duma, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

PEKIN 12 — Corespondentul 
Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Joi dimineață, Ciu En- 
lai, vicepreședinte al Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premier al 
Consiliului de Stat la R. P. 
Chineze, a avut o convorbire 
cu Emil ■ Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pr-im-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, șeful delegației 
de partid și guvernamentale 
române care a venit la Pekin, 
după vizita făcută în R. D. 
Vietnam.

Din, partea română la con
vorbire au luât , parte' Paul 
Niculescu-Mlzil, fnefnbru ’ăl 
Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
general-colonelul Ion Ioniță, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, adjunct al ministru
lui forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, Va- 
sile Vlad, membru supleant al

Mașina
concediată

ntr-o pornire 
spre moderni
zare, poliția po
litică portu
gheză de tri
stă celebritate 
(PIDE) a im
portat acum 
doi ani din

Statele Unite cîteva din
faimoasele „detectoare de 
minciuni“ electronice. Du-
pă această perioadă, rela
tiv scurtă, de utilizare, 
respectivele „detectoare“ 
sînt amenințate cu... conce
dierea. Autoritățile poliție
nești de la Lisabona tună 
și fulgeră împotriva aces
tor „aparate inutile și ine
ficace".

De ce această dezlănțu
ire ? Să fie vorba oare de 
vreo nemulțumire cu pri
vire la caracterul arbitrar 
al concluziilor ce se pot 
trage de pe urma folosirii, 
„detectoarelor“ la intero
gatorii ? Nicidecum ! într-o 
informație din capitala 
portugheză, NEUE ZUR- 
CIIER ZEITUNG citează 
declarația unuia din cei trei 
„directori centrali“ ai 
PIDE: „Detectorul nu 
face decît să încetinească 
anchetele noastre. El nu 
este Ia înălțimea obiective
lor de interogare și urmări
re și constituie un lanț slab 
în sistemul nostru de com
batere a subversiunii“. Tra- 
ducînd această terminolo
gie de tehnică polițienească, 
lucrurile se arată a fi mai 
mult decît simple : condu
cătorii instituției de inchi
ziție contemporană care se 
numește PIDE sînt indis- 
puși de prezența unui in
trus „electronic“ în arse
nalul lor clasic (mai corect 
spus medieval) de intero
gare prin tortură. Ei pre
feră metode de genul celor 
care, Ia mijlocul anului 
trecut, au dus Ia asasinarea 
în timpul instrucțiunii ju
diciare a 12 oameni acu
zați de „subversiune“ (a- 
dică împotrivire față de 
dictatura salazaristă). Pre
feră metode despre care 
un grup de eminențî ju
riști francezi care au vi
zitat recent Portugalia scria 
că „par mai degrabă des
prinse din purgatoriul lui 
Dante“.

...Ca și acum 5 secole, 
inchiziția nu suportă ino
vații.

EM. RUCĂR

Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, șeful 
secției relațiilor externe a 
C.C. al P.C.R., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii So
cialiste România, Aurel Duma, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Pekin.

Din partea chineză la con
vorbire au luat parte Cen I, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vice-pre
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, Giao I-min. 
membru supleant al C.C. al 
P. C. Chinez, Siao Guan-hua, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și alții.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească și pri
etenească.

Dineu la Ambasada 
română din Pekin
PEKIN — Corespondentul 

Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Tovarășul Emil Bod
naraș, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale 
române, care a vizitat R. D. 
Vietnam, a oferit joi seara, 
în saloanele Ambasadei Repu
blicii Socialiste România din 
Pekin, un dineu în cinstea 
conducătorilor chinezi. Au 
participat Ciu En-lai, vicepre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Cen I, mem
bru al. Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vi
cepremier al Consiliului de 
Stat, Giao-I-min, membru su
pleant al C.C. al P. C. Chinez, 
Siao Guan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Lu Pin, președintele Asociației 
de prietenie chino-română.

Tovarășii Emil Bodnaraș și 
Ciu En-lai au toastat pentru 
prietenia profundă dintre po
porul român și poporul chinez, 
pentru colaborarea frățească 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist Chinez.

Din partea română au par
ticipat, membrii delegației de 
partid și guvernamentale ro-

Spectacolul de balet 
„Fata cu părul 

cărunt“
In seara zilei de 12 mai, de

legația de partid și guverna
mentală română care se află 
la Pekin, după vizita făcută în 
R.D. Vietnam, a luat parte la 
spectacolul „Fata cu părul 
cărunt“, prezentat pe scena 
Operei din Pekin de către co
lectivul școlii de coregrafie 
din Șanhai.

Oaspeții români au fost în
soțiți de Li Sien-nien, Giao I- 
min, Siao Guan-hua, Pin Sao- 
hui și Lu Pin.

A fost prezent Aurel Du
ma, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Pekin.

La intrarea în sală, oaspeții 
au fost salutați călduros de 
cei prezenți.

La sfîrșitul spectacolului to
varășul Emil Bodnaraș și cei
lalți membri ai delegației, în
soțiți de vicepremierul Li 
Sien-nien, au urcat pe scenă, 
au oferit artiștilor un coș cu 
flori, le-au strîns cu căldură 
mîinile și i-au felicitat pentru 
succes.

e se v» întîmpla In Vietnam ?. întrebarea și-o 
pune Roy Bennett de Ia ziarul englez TRIBUNE. 
Nu este vorba de o simplă încercare de intro
specție. Ziaristul englez caută să răspundă Ia cî
teva întrebări legate de evoluția foarte concretă 
a politicii americane,'în Vietnam. Recenta inten
sificare a acțiunilor agresive americane împo
triva R. D. Vietnam (lărgirea zonei bombarda
mentelor asupra periferiilor orașelor Hanoi și

Haiphong, ca și ritmul sporit al atacurilor aeriene), intențiile 
nedisimulate de extindere a conflictului în sud și antrena
rea tot mai vizibilă a unor țări vecine cum ar fi de pildă 
Tailanda, în războiul din Vietnam, au atras atenția observa
torilor politici. Aceștia consideră, așa cum face Bennett, că 
ceea ce se întîmpla în momentul de față este încercarea de 
repetare a unei „experiențe“ folosită de americani cu cîtva 
timp în urmă. „Cu ceva mai mult de un an în urmă, scrie 
el, regimul sud-vietnamez se afla pe punctul de a se pră
buși. Nu mai există de mult nici o îndoială în ce privește 
faptul că bombardarea pentru prima dată a Vietnamului de 
nord Ia 17 februarie 1965, a avut drept scop, în primul rînd, 
mascarea prăbușirii acestui guvern (de la Saigon)“. Și mai 
departe Bennett conchide : „Cu alte cuvinte scopul hotă- 
rîrii inițiale de a extinde războiul a fost salvarea guvernului 
din sud“.

în prezent lucrurile se repetă. Majoritatea comentatorilor 
occidentali sînt de părere că noul val de atacuri aeriene 
asupra R. I). Vietnam urmărește exact aceleași țeluri. Iată 
părerea din 
TRIBUNE: „în
că o dată gu
vernul din sud 
se află pe punc
tul de a se pră
buși. Observăm 
în general că 
problema evo
luției situației 
interne din 
Vietnamul de 
sud preocupă 
în mod constant 
melor militare sau diplomatice.
(și acesta este un fel de a spune) alegeri în Vietnamul 
de sud, în contextul împiedicării majorității forțelor politice 
din țară de a participa la acestea, diplomația americană se 
teme că a mers prea departe. Așa se explică declarațiile 
contradictorii ale lui Ky și ale secretarului de stat Rusk. în 
timp ce primul declară că nu poate fi de acord cu orice fel 
de rezultat al alegerilor (repetînd afirmația cu o insistență 
supărătoare pentru Washington) secretarul de stat afirmă că 
ziariștii au interpretat greșit declarațiile Iui Ky... Este vor
ba de fapt despre pregătirea, după rețete bine cunoscute, a 
unor noi momente de încordare, pentru a găsi argumente 
care să amîne sine die orice fel de alegeri. Totodată Wa
shingtonul se teme să lase lucrurile „la voia întîmplării“. 
La Washington a început o serie de importante convorbiri 
cu participarea lui Cabot Lodge care ar urma să exami
neze politica vietnameză a S.U.A. Telegrame din Statele 
Unite susțin că oficialitățile administrației Johnson discută 
„pină unde trebuie să meargă S.U.A. în materie de sfaturi 
sau ajutor în vederea alegerilor și elaborării constituției în 
Vietnamul de sud“.

Unii experți americani au propus ca S.U.A. să acorde 
Vietnamului de sud „un considerabil ajutor tehnic“ pentru 
mecanismul electoral și elaborarea unei constituții. Ce fel 
de mecanism ar urma să fie acesta este ușor de înțeles, 
dacă, tot la Washington se declară ca operația să aibă ioc 
„în culise“.

Controversata problemă a viitorului electoral sud-vietna- 
mez pare să fi fost deocamdată soluționată numai prin pris
ma încercării de a găsi un răspuns în extinderea agresiunii. 
De aici prevalarea tuturor hotărîrilor luate de vîrfurile mi
litare. De aici evidența unei extinderi a conflictului spre 
Laos, angrenarea Tailandei, trimiterea de noi trupe america
ne în Vietnamul de sud. De aici, după cum se recunoaște 
în cercuri competente din capitala Statelor Unite, presiuni 
sporite asupra administrației, din partea Pentagonului.

Politica americană perseverează pe o linie agresivă, peri
culoasă, de natură să complice în mod grav situația din sud- 
estul asiatic și din relațiile internaționale.

p. nicoarA

--------- : -, A’.’”-

Comentariul zilei

între Washington

Washingtonul, pe toate liniile organis- 
Acceptînd „în principiu“

(oiniiiiiait comun

Presa chineză 
despre șederea 

ia Pekin 
a delegației române
PEKIN — Corespondentul 

Agerpres, I. Gălățeanu, trans
mite : Presa chineză a publi
cat joi știri despre plecarea 
din Hanoi a delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș și despre în- 
tîmpinarea ei în R. P. Chi
neză.

Ziarele publică informații 
însoțite de fotografii despre 
sosirea delegației pe aeropor
tul din Pekin. De asemenea, 
se publică o relatare despre în- 
tîlnirea care a avut loc mi
ercuri seara între premierul 
Ciu En-lai și membrii dele
gației de partid și guverna
mentale române care a făcut 
o vizită în R. D. Vietnam. 
Știrea despre această întîlnire 
este însoțită de o fotografie 
înfățișînd pe oaspeții români 
împreună cu conducătorii chi
nezi.

Presa chineză informează în 
același timp despre dineul o- 
ferit de tovarășii Ciu En-lai 
și Cen I, în cinstea tovarășu
lui Emil Bodnaraș și a mem
brilor delegației române.

PARIS 12 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, 
transmite : Delegația Ministe
rului Industriei Chimice din 
Republica Socialistă România, 
condusă de Atanase Diacones- 
cu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, care face o 
vizită în Franța, a fost primită 
miercuri de dl. Pierre Jac- 
quinot, directorul general al 
Centrului Național de Cerce
tări Științifice (C.N.R.S.) și de 
alți membri ai conducerii 
C.N.R.S. Cu acest prilej, dl. 
Jacquinot a prezentat o ex
punere asupra organizării 
Centrului și preocupărilor în 
perspectivă, privind orienta
rea cercetării științifice din 
Franța.

In aceeași zi, delegația 
mână a vizitat centrul de 
cumentare al C.N.R.S. și la
boratoarele acestui Centru, si
tuate la Gif-sur-Yvette, în 
apropiere de Paris. Membrii 
delegației s-au interesat de 
modul de organizare, de preo
cupările și rezultatele obți
nute de Institutul de chimia 
substanțelor naturale.

■ în seara zilei de 12 mai, de
legația a plecat în provincie, 
unde va vizita centre și la
boratoare de cercetări chimice 
din rețeaua C.N.R.S., cît și in
dustriale din Strasbourg și 
Lyon.

unui roman
GENEVA 12 — Corespon

dentul Agerpres, Horia Liman, 
transmite : Ședința plenară de 
joi a Adunării Mondiale a 
Sănătății a avut un caracter 
festiv. La recomandarea Co
mitetului de experți pentru 
paludism au fost decernate 
medalia și premiul Comitetu
lui Fundației Darling, acade
micianului prof. dr. MihaiCiu- 
că (Republica Socialistă Ro
mânia), și prof. P. G. Sergheev 
(U.R.S.S.) pentru contribuția 
adusă în domeniul general al 
epidemiologiei și tratamentul

ro
do -

paludismului, ca și pentru 
contribuția adusă în acțiunea 
de combatere a malariei 
diferite regiuni ale lumii.

Președintele Adunării, dr. 
A. Sauter, înmînînd înalta 
distincție acad. prof. dr. M. 
Ciucă, a rostit o scurtă cu- 
vîntare în care a scos în relief 
personalitatea laureatului, cre
ator al școlii românești de 
paludologie. El a subliniat 
meritele excepționale ale sa
vantului român în lupta împo
triva paludismului pe plan 
mondial.

în

Proiect de lege prezentat
în Congresul S.U.A

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — Buletinul de presă al 
Casei Albe anunță că guver
nul american a trimis spre a- 
probare Congresului un pro
iect de lege privind liberaliza
rea comerțului cu mărfuri ne- 
sțrategice al S.U.A. cu U.R.S.S. 
și țările socialiste din Europa 
răsăriteană. Se subliniază că 
legislația propusă va ajuta la 
extinderea comerțului Est-Vest 
prin autorizarea președintelui 
Johnson de a negocia în mod 
separat tratate comerciale cu 
țările socialiste. Legislația pre
vede, de asemenea, extinderea, 
clauzei națiunii celei mai favo
rizate în tratatele comerciale

Sfîrșitul avionului-pirat

Avionul-pirat și-a găsit sfîrșitul meritat. Eroicii apărători ai spațiului aerian al
R. D. Vietnam au doborît la Vinh Phuc acest avion american. Este unul din cele 
peste 1 000 avioane ale S. U. A. distruse de la începutul agresiunii împotriva

R. D. Vietnam

a
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• INTR-UN discurs pro- 
Inunțat miercuri seara în fața 

Camerei de comerț din Bergen I (Norvegia), ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei, 
Per Haekkerup, a subliniat că I Danemarca intenționează să 
părăsească Asociația Europea- 

Ină a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) după 1 ianuarie 
1967.

i
. LA Organizația Națiunilor U- 
nite s-a anunțat că problema rho- 
desiană va li luată în dezbaterea

I Consiliului de Securitate mărfi 17 
mai. Trei țări africane — Mali, 
Nigeria, Uganda — membre ale

I Consiliului de Securitate, au remis 
Consiliului, proiectul de rezoluție 
elaborat de grupul african la

IO.N.U. In care se cere ca guver
nul britanic să folosească toate 
mijloacele necesare, inclusiv for-

Ita, pentru înlăturarea regimului 
rasist sud-rhodesian și pentru apli
carea imediată în privința Rhode- 

!siei a Declarației O.N.U. privind 
acordarea independentei țărilor șl 
popoarelor coloniale.

I
A LA PRAGA « «osit Christian 
Fouchet, ministrul educației națio
nale al Franței, care la invitația 
lui J. Hajek, ministrul Invățămîn-

I
 tutui și culturii al R. S. Ceho

slovace, va face o acurtă vizită 
în această țară.

dintre S.U.A. și țările socialiste 
din Europa răsăriteană care 
vor fi încheiate în baza aces
tor legi. In termenii proiectu
lui de lege propus se prevede 
ca acordurile comerciale din
tre S.U.A. și țările socialiste 
din Europa răsăriteană să fie 
încheiate pe o perioadă inițială 
de maximum trei ani.

în cercurile oficiale ale 
S.U.A., informează Buletinul 
de presă al Casei Albe, se ex
primă părerea că deși nume
roși congresmeni americani și 
oameni de afaceri sprijină 
noua inițiativă a guvernului, 
aprobarea proiectului de lege 
va necesita un timp mai înde
lungat. De altfel, în aceleași 
cercuri se afirmă că guvernul 
ar dori să extindă discuțiile a- 
supra proiectului de lege pro
pus „în așa fel îneît să fie în
țelese pe deplin avantajele 
creșterii comerțului Est-Vest“.

Mobutu,
tnti od i ț y

si..._>

Premierul congolez, 
generalul Mulamba, a 
plecat la Bruxelles. Că
lătoria este întreprinsă 
intr-un moment în care 
relațiile dintre Belgia și 
fosta ei colonie se gă
sesc la o temperatură 
de frigider. Congo cere 
reglementarea proble
melor financiare în sus
pensie dintre cele două 
țări sau ceea ce experții 
denumesc „dosarul con
tenciosului financiar“.

D
incolo de terme
nii financiari și 
juridici, descifrăm 
intenția guvernu
lui congolez de a 
obține o cotă mai 
consistentă din 
beneficiile fabu
loase pe care 
companiile miniere și indus

triale belgiene le obțin în 
Congo. Guvernul de la Leo
poldville, se afirmă, solicită 
transferul unui stoc de acți
uni a peste 60 de firme bel
giene (a căror sferă de acti
vitate se rezumă la Congo), 
stoc deținut de Bruxelles. In 
primele zile ale lui mai, drept 
uvertură la negocieri, Mobutu 
a anunțat majorarea taxelor 
de export la cuprul extras pe 
teritoriul congolez și a dispus 
ca sediile companiilor străine 
care operează în Congo, să fie 
transferate în această țară.

Măsura intervenea după 
criticile publice pe care pre
ședintele le-a adresat, cu o

I
A PREȘEDINTELE Consiliului da 
Miniștri al R. P. Polone, Jose! 
Cyrankiewicz, l-a primit pe Lea 
IKuan Yew, primul ministru al Re

publicii Singapore, care ae află 
într-o vizită la Varșovia.

în aceeași zi, Lee Kuan Yew a 
| făcut o vizită lui Frantiszek Wa- 

nioika, vicepreședinte al Consiliu- 
R lui de Miniștri al R. P. Polone.'

" ® JUNTA militară din Guate-
imala a decretat miercuri institui

rea „stării de urgentă" pe întreg 
teritoriul tării pentru o perioadă 
de 30 de zile, acordîndu-și dreptul 

Ide a opera arestări și dețineri de 
persoane, fără nici un ordin judi
ciar, sub pretextul luptei împotri- 

Iva „activității subversive". Decre
tul a fost publicat la numai cîteva 
ore după alegerea lui Julio Meu- 
dez Montenegro ca președinte al 

IGuatematei. Montenegro își va 
prelua postul la 1 iulie.

I
A AGENȚIA 7'ASS transmite că 
la Moscova a fost semnat un pro
tocol referitor la suplimentarea li- 
Ivrărilor reciproce de mărfuri între 
U.R.S.S. și Franța. Cu acest prilej, 

părțile au relevat faptul că în anul 
1965 schimbul de mărfuri dintre 

Icele două părți a sporit conside
rabil.

IO ÎN CAPITALA Boliviel au 
început miercuri lucrările . celui 
de-al doilea congres al Uniunii Ti

neretului Comunist din Bolivia.

■ Congresul a fost salutat de Marin 
Miraiida, secretar executiv al
Frontului Național de Eliberare

Idin Bolivia, de Jorje Colie, mem
bru al Secretariatului Național al 
Partidului Comunist din Bolivia,

■ și de alti fruntași ai vieții sociale 
g și politice din această tară.

chino-nllmncz
PEKIN 12 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
China Nouă, la Pekin a fost 
semnată la 11 mai declarația 
comună chino-albaneză. Din 
partea R. P. Chineze, declara
ția a fost semnată de Ciu En- 
lai, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat, iar din partea 
R. P. Albania de Mehmet 
Shehu, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Albania, conducătorul 
delegației de partid și guver
namentale a R. P. Albania care 
a vizitat R. P. Chineză.

★

După o vizită de două săp- 
tămîni în R. P. Chineză, dele
gația de partid și guverna
mentală a R. P. Albania, a 
plecat spre patrie.

Dacă nenumărate crize și împăcări de la Bru
xelles ar avea cu adevărat semnificația majoră 
ce le este atribuită în presa occidentală, aceasta 
ar însemna — parairazînd o veche zicală — că 
ori de cite ori se strănută în Consiliul ministe
rial al Pieței comune întreaga parte apuseană a 
Europei să aibă guturai. Or, nici grijile, nici 
împăcările care se succed aproape petiodic nu 
produc efecte zguduitoare pentru simplul motiv 
că întreaga dispută se poartă în jurul... calen
darului, deci a termenelor mai mult sau mai 
puțin îndepărtate pentru înlăturarea tarifelor 
vamale între „cei șase“ fie la produsele indus
triale, fie la cele agricole.

pere grhi lrt Canada și S.U.A. mal 
curînd decît în Franța, în ciuda 
„penalizării' financiare la care va 
fi.supusă, pentru că a încălcat sis
temul de „preferințe comunitare". 
Totul rămîne condiționat de ce se 
va obține din tocmelile ulterioare. 
Ministrul de externe vest-german, 
Schroder, a declarat la Bruxelles : 
„Piața comună ne costă un miliard 
de mărci pe an, iar finanțele noa
stre nu pot suporta o asemenea 
sarcfhă decît dacă negocierile din 
cadrul rundei Kennedy se încheie 
cu succes pentru a ne permite să

taje la desfacerea produselor ei 
agricole, Franța a căutat să limi
teze, pe cit posibil, aspectele 
„supranaționalității". Așa se ex
plică faptul că parlamentul euro
pean de la Strasbourg nu a căpă
tat drepturi discreționare asupra 
bugetului comunitar și, în conse
cință, nici dreptul de a-și dicta 
voința parlamentelor naționale.

In privința relațiilor Pieței co
mune cu „terții' se accentuează 
„deschiderea' spre Anglia. După 
expresia agenției FRANCE PRESSE, 
„acordul de la Bruxelles deblo-

n acest context, a- 
ranjamentul înche
iat săptămîna acea
sta la Bruxelles pri
vitor la „libera cir
culație“ a mărfurilor 
începînd de la 1 iu
lie 1968 și la finan
țarea Pieței comune

agricole „nu va îngădui — potrivit 
agenției FRANCE PRESSE — decît 
după un anumit timp să se poată 
aprecia influența pe care o va 
exercita asupra evoluției schimbu
rilor economice“.

Deocamdată, după ce miniștrii 
s-au lelicitat sub lumina orbitoare 
a reflectoarelor în fața cărora au 
pozat pentru Jurnalele de actua-

Aranjamentul „celor șase“
litățl cinematografice, totul ră- 
mine în domeniul Ipotezelor.: Con
cesiile reciproce vor funcționa In 
practică doar în măsura In care 
vor apare avantajoase la momen
tul oportun. Iron'izînd, de pildă, 
eficacitatea măsurilor adoptate la 
Bruxelles In vederea punerii pe 
picioare a Pieței comune agricole, 
observatorii se Întrebau dadă anul 
viitor R.F.G. va continua să eum-

facem comerț In- condiții mai avan
tajoase...'.

Dincolo «le aranjamentul pro- 
priu-zis privitor la „grăbirea' de
finitivării Pieței comune, se con
turează Insă menținerea rivalități
lor. Cu toate că a cedat cererilor 
vesl-germane asupra termenului 
de Înlăturare completă a bariere
lor vamale la schimbul produselor 
industriale pentru a dobîndl avan-

chează !n principiu calea unei 
eventuale aderări a Angliei la 
Piața comună'. Dar, „deschiderea' 
se referă exclusiv la Anglia ca 
stat european si principala putere 
din Asociația Europeană a Liberu
lui Schimb si nu la poziția ei de 
secundant al politicii americane. 
Agenfia U.P.I. relata, din surse di
plomatice, că „președintele de 
Gaulle dorește ca Marea Britanie

să-și slăbească legăturile cu Sta
tele Unite, acesta fiind prețul pen
tru ca Franța să renunțe la veto-ul 
său asupra intrării Marii Britanii 
in Comunitatea Europeană". In
tr-adevăr, fată de S.U.A. se ma- 
niiestă — sub influenta Franței — 
o refinere vecină cu ostilitatea. 
Criteriul determinant al acestei 
atitudini este de ordin strict eco
nomic, dacă se tine seama că ra
portul prezentat de Comitetul mo
netar al Pielei comune „a averti
zat' pentru prima oară împotriva 
„afluxului* de investiții america
ne. Comentind raportul, ziarul „LE 
F1GARO" nota că „afluxul de ca
pitaluri spre Piața comună a de
venit excesiv, compromițând, cel 
puțin temporar, echilibrul fonduri
lor internaționale, ceea ce face di
ficilă lupta Împotriva inflației'.

Concluzia aranjamentului reali
zat la Bruxelles indică, pe lingă 
dispoziția ridicării barierelor va
male cu un an și jumătate mai de
vreme decît era prevăzut In tra
tatul de la Roma, și realinieri ge
neratoare în. perspectivă de noi 
dispute.

Z. FLOREA

Chombe 
alții

asprime puțin obișnuită la un 
asemenea personaj, faimoasei 
companii „Union Minière de 
Haute Katanga“. Observatorii 
au considerat că atacul și 
măsurile care au urmat au 
tins să provoace subminarea 
pozițiilor lui Chombe, cunos
cut ca fiind omul de încre
dere al companiei „Union Mi
niere“ și să faciliteze penetra
ția concurenților americani 
ai monopolului belgian. Ca să 
sublinieze revizuirile operate 
în politica sa, Mobutu a re
nunțat Ia denumirile belgiene 
ale orașelor congoleze.

Postul de radio Leopoldville 
comentind negocierile de la 
Bruxelles a amintit înțelege
rea pe care a semnat-o Chom
be în februarie 1965, pe cînd 
era prim-ministru. Postul de 
radio a afirmat că această în
țelegere „nici nu poate fi nu
mită acord, nefiind altceva 
decît un compromis în defa
voarea Congoului“.

Eroul acestor comentarii cu 
o accentuată notă critică a 
întreprins o călătorie „perso
nală“ de două zile la Paris. 
Fostul prim-ministru părea 
furios. Motivul l-a mărturisit 
ziariștilor : ambasadorul con
golez la Bruxelles, vechiul său 
rival Adoula, i-a cerut să pă
răsească capitala belgiană în 
timpul convorbirilor financi
are cu Belgia. Chombe se de
clara indignat. Dacă dăm cre
zare spuselor lui, ar fi respins 
cererea lui Adoula, dat fiind 
că acesta cităm — „nu are 
nici un drept de a mă expulza 
din Belgia“.

N-au lipsit clasicile între
bări privind proiectele de vii
tor. Chombe a amintit că deo
camdată este bolnav. Deci — 
în primul rînd îl preocupă tra
tamentul medical (negînd în 
maniera care îi este proprie 
recrutarea de mercenari pe 
care o întreprinde prin inter
mediul unor comisionari). 
După ce va încheia capitolul 
medical (termen neprecizat) 
Chombe ar urma să se întoar
că la Leopoldville : „Sînt un 
politician și rămîn un politi
cian ; sînt deputat și președin
tele partidului care deține 
majoritatea în parlament“. 
Chombe știe însă prea bine 
că reîntoarcerea nu depinde de 
el, ci de protectorii săi străini, 
de puterea lor de a-și impune 
voința și de măsura în care 
se va mai bucura de încrede
rea lor.

Chombe care a aplaudat a- 
capararea puterii de către 
Mobutu pare acum mai puțin 
bucuros de evoluția congole
ză. Generalul-președinte are 
propriile sale ambiții și ele 
vin în dezacord cu visurile 
expremierului.

E. O.
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