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AZI
Cei ce realizează enorma osatură a instalațiilor noastre 

petroliere — bine cunoscute astăzi în țară și peste hotare 
— sudori, lăcătuși, mecanici ai secției construcții meta
lice de la uzina „1 Mai" din Ploiești, au dezbătut cu 
înalt spirit de răspundere proiectele de Directive ale Con
gresului partidului. Exprimîndu-și deplina adeziune față 
de politica partidului, față de proiectele de Directive, ei 
au analizat sarcinile ce se desprind pentru constructorii 
de mașini din prevederile acestor documente. ~ 
torilor de utilaj petrolier le revin sarcini tot 
în perfecționarea produselor și atingerea unor 
tehnici și funcționali superiori.

Construc- 
mai mari 
parametri

— Prevederile proiectelor 
de Directive sînf mărețe, ele 
ne însuflețesc — a spus mais
trul CONSTANTIN BOLGIU. 
Pentru ca ele să prindă viață 
trebuie să muncim de acum cît 
mai bine, să îndeplinim în 
mod exemplar sarcinile ce ne 
revin în ultimul an al șesana- 
lului. Numai astfel vom pregăti 
o bază bună viitorului cincinal, 
în secția noastră avem încă 
importante rezerve pentru 
creșterea producției. Cred că 
în 
de
a

fia HM

primul rînd asta nevoia 
o organizare mal bună 
producției. Propun ca 
sculele, dispozitivele să 
fie livrate sectoarelor 
conform graficelor și 
nu cu întîrzieri mari ca 
pînă acum. Șeful sec
ției, dispecerii, maiș
trii să urmărească mai 
îndeaproape introdu
cerea în fabricație la 
termen a pieselor și 
reperelor livrate de 
uzinele colaboratoare 
și din secțiile uzinei.

Dispecerul VOICU ION, 
subliniind faptul că de ritmi
citatea producției depinde în 
mare măsură calitatea instala
țiilor, a propus ca

lansarea comenzilor 
pentru secție să se 
facă prompt, fără în
tîrzieri. Mai buna co
laborare între servi
ciile tehnice — pro
iectant, tehnolog, scu
ler — și cel de plani
ficare va contribui la 
folosirea mai judicioa
să a capacității mași
nilor și utilajelor, la 
desfășurarea produc
ției în mod ritmic.

La propunerea lui s-a alătu
rat și maistrul principal NICO
LAE CRISTACHE, care a a- 
dăugaf :

Ar trebui ca servi
ciul de aprovizionare 

V al uzinei să-și îmbu
nătățească substanțial 
munca, materiile pri
me și materialele in
trate în secție să aibă 
certificate de calitate 
și să corespundă pre
scripțiilor tehnologice, 

în întreaga dezbatere accen
tul principal a fost pus pe 
ridicarea calității instalațiilor 
petroliere. Ing. LAZĂR Nl- 
COARA, șeful adjunct al sec
ției, a spus : Am sfudiat cu 
deosebită atenție proiectul de 
Directive cu privire la dezvol
tarea economiei naționale în 
perioada 1966—1970. El reflec
tă preocuparea partidului pen
tru realizarea unor produse de 
înalt nivel tehnic. Instalațiile

noastre trebuie sM 
cusur. De aceea, propun

să respectăm cu stric
tețe, la fabricarea fie
cărui reper, prescrip
țiile tehnologice mo
derne. Sudura auto
mată și semiautomată 
să fie extinsă la un 
număr mai mare de 
repere ; să se realizeze 
în condiții superioare 
debitarea centralizată.

Reluînd problema calității 
produselor, pregătitorul TOMA 
YASILE a subliniat că recepția 
unor materiale se mai face cu 
îngăduință : Combinatul side
rurgic Reșița — a spus el — ne 
trimite tablă pentru cîrlige a că
rei calitate nu este totdeauna 
corespunzătoare. Uneori o res
pingem, alteori acceptăm fo
losirea ei în producție.

Propun să se ia mă
suri pentru întărirea 
controlului tehnic la 
recepția materiilor 
prime. Totodată, soli
cităm pe siderurgiștii 
reșițeni să ne trimită 
numai materiale de 
bună calitate.

în cuvîntui său, inginerul 
NICOLAE POPESCU a apreciat 
că institutele de cercetări nu 
și-au spus încă definitiv cuvîn
tui în ridicarea calității oțelu
rilor calmate pentru instalațiile 
petroliere care funcționează la 
temperaturi scăzute.

Este nevoie ca spe
cialiști ai ministerului, 
oameni de știință, îm
preună cu inginerii și 
tehnicienii uzinei, să 
rezolve cît mai repede 
această problemă.

Mai toți vorbitorii s-au refe
rit la necesitatea luării de mă
suri pentru pregătirea și spe
cializarea cadrelor.

— Folosirea tot mal largă a 
metodelor moderne de lucru, 
exigența înaltă față de calita
tea produselor impune — a 
arătat ing. NICOLAE TOMESCU

— înființarea unor 
cursuri de ridicare a 
calificării sudorilor și 
lăcătușilor încadrați la 
categoriile III—V și 
de perfecționare a pre
gătirii profesionale a 
celor cu o calificare 
superioară din catego
riile VI—VIII.

După părerea mea — a spus 
maistrul IONESCU VLAS — 
chezășie a realizărilor viitoare, 
prevăzute în proiectul de Di
rective stau și eforturile colec
tivului nostru, gafa să subscrie 
cu forțe sporite la îndeplinirea 
programului elaborat de partid.

Constantin CĂPRARU

Geometrie ta «pafta. (Centrala elecrtrictt de tennotioaie București-Sud)
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E minunat cît am crescut 
în acești ani, dar mai ales 
mi se pare interesant cum 
am crescut. Statura țării a 
devenit alta. Ne-am con
struit și consolidat multiple 
rosturi industriale, ne-am în
scris între parametrii înalți 
ai civilizației, ne mișcăm 
degajat într-o lume cu per
formanțe tehnice superioare, 
fără trac, în fața unui pro
gres la care punem și noi 
umărul. Organizîndu-ne e- 
fortul, muncind, stăruind, 
ajungem din urmă perfor
manțe și procedee care o- 
dinioară puteau să ne ulu
iască și care acum intră fot 
mai mult pe făgașul firesc 
al standardului nostru indus
trial și agricol, dîndu-ne 
simțămîntul că dispunem 
bine de noi, de bogățiile 
și capacitățile noastre, că 
sîntem în stare să facem do
vadă de aceeași finețe, in
geniozitate, agerime ca ori
care dintre performeri. Nu 
mai privim cu jind, de pe 
margine, la complicațiile in
solite ale cutărei instalații 
sau mașinării ; sîntem capa
bili acum să elaborăm sche
me tehnice foarte complexe, 
să trecem la realizarea lor 
pe scară largă, să le expor
tăm în țări industrializate 
cu sentimentul că în această 
competiție avem un cuvînf

PAUL EVERAC

de spus. Adică s-a schim
bat și poziția noastră mo
rală față de aceste lucruri. 
Am învățat 
răm progresul nu chibi- 
țînd, ci lupfînd pentru el, 
aci, la noi, în condițiile so
cialismului. Socialismul ne-a 
învățat să facem acest efort 
de a recupera timpul pier
dut, de a condensa istoria.

Senzația că exiști, că ești 
o prezență într-un concert 
de forțe active orientate 
spre progres, iată un aspect 
al creșterii noastre din a- 
cești ani, în care poporul 
și-a dat, sub conducerea 
partidului, examenul capa
cității și valorii sale.

Dacă mă uit numai împre
jur la cîțiva oameni pe care 
îi cunosc, la generația mea, 
a celor de 40 de ani, la cîți
va oameni cu care am fă
cut școala împreună, văd 
rodind din mîinile lor înalta 
capacitate a poporului nos
tru de a produce bunuri 
materiale și spirituale, lată 
pe colegul meu de bancă, 
inginerul Viorel Cristea : 
din proiectele făcute de el 
(împreună cu alți specialiști, 
firește) ies acele serii com
plexe de utilaj petrolier 
care, ducînd în toată lumea

să admi

materializarea unei Înalte 
abilitări, ne-au așezat în 
rangul exportatorilor frun
tași ai acestui produs. Este 
o realizare românească cu 
calită(i tehnice de prim or
din, într-un sector de o im
portanță universală, lată pe 
colegul meu de joacă Titus 
Orădeanu : specializat în 
industria lemnului, aplică 
(împreună cu alți specialiști, 
firește) o concepție înainta
tă, modernă, a valorificării 
resurselor noastre de masă 
lemnoasă, materializată în 
tehnologiile noi din unită
țile de industrializare recent 
construite. Și în acest sector 
putem vorbi despre o școa
lă românească a concepției 
tehnice, fiindcă sîntem din
tre foarte puținii care, in 
disprețul unor pronosticuri 
sceptice, am obținut randa
mente superioare în valori
ficarea lemnului de fag. 
considerat impropriu, lată-l 
și pe doctorul Cantemir 
Rișcuția, colegul și rivalul 
meu din școală : antropolog 
versat, în subsidiar biolog 
și sculptor, el face în mo
mentul de față reconstituiri 
plastice după cranii preisto
rice, adică restituie fiziono-

din
a- 
de

mia individului primitiv 
date antropologice. în 
ceasta direcjie, plecînd 
la o metodă oarecum mai 
cunoscută, Rișcujia a investit 
în munca sa o doză de 
creativitate specifică, elabo- 
rînd la rîndul său variante 
metodologice convergente 
cu cele mai noi descoperiri 
în materie pe plan mondial. 
El a afirmat astfel, în secto
rul său specializat, prezenja 
unei gîndiri românești la ni
velul cercetărilor ultime.

Și aceștia sînt numai cîfi- 
va din cei pe care îi cu
nosc. Alături și dincolo de 
ei sînt mii de oameni ai 
noștri a căror activitate 
poate fi luată in conside
rație din unghiuri înaintate 
ale gîndirii moderne. Ce 
înseamnă asta ? Că am cres
cut cu tofii, că anii care 
s-au scurs ne-au dat o mal 
bună stăpînire a mijloacelor 
noastre materiale și spiri
tuale, că partidul a deschis 
tuturor și fiecăruia perspec- 
tive de afirmare multilate
rală a capacităfilor sale, 
înseamnă, cred, de aseme
nea, că avem rezerve mul
tiple care pot intra în com
petiție.

(Continuare 
în pag a V-a)

Șantier energetic

DE
1965

Bote : Oh. VințUI

trecute, In atmosfera 
de an școlar, s-a pu-

AUR“
BRĂJĂRI

Perspective ta Deva de

NSTĂNTĂNEE

Conferința organizației 
regionale 
de partid 

Brașov

am pu
pe șantie- 
electroter-

Mici de se pierd în palmă, avîndu-și locul în 
aparatul de radio sau te
levizor, mari cît cele din 
instalațiile puternicelor 
centrale electrice, trans
formatorii fac în fond a- 
ceeași treabă: modifică 
după necesități tensiunea 
curentului.

Constatarea 
tut-o face și 
rul Centralei
mice „Bueurești-sud“, 
care va deveni una din 
marile centrale ale țării, 
urmînd să livreze curent 
nu numai Capitalei, ci și 
sistemului energetic na
țional. Un prim agregat 
de 50 MW va intra 
funcțiune 
Pentru 
temui 
crează 
stații 
de 
rînd va începe și 
struirea unei 
transformare de 220 
ce urmează să fie gata în 
1966, iar ulterior — a u-

in 
la toamnă, 

racordarea la sis- 
energetic se lu- 

la montajul unei 
de

110
transformare 

kV. In cu- 
con- 

stații de 
kV

nei stații de 400 KV. In 
țara noastră au fost 
construite linii de foarte 
înaltă tensiune, pentru 
transportul energiei elec
trice într-un viitor apro
piat, cînd vor intra în 
funcțiune noi capacități 
sub forma unor agregate 
mari cu parametri ridi
cați, corespunzător preve
derilor proiectului de Di
rective ale Congresului 
cu privire la valorificarea 
surselor energetice și elec
trificarea țării în perioa
da 1966—1975.

Noua 
de la 
sud va 
cu cele
minate la Ișalnița (Craio
va) și Slatina. Iată cîteva 
amănunte. Autotrans- 
formatorul unei astfel de 
stații, una din piesele 
principale, care ridică 
tensiunea de la 110 mii 
volți la 220 mii volți, pro
dus de uzinele „Electro- 
putere", are greutatea a

stație de 220 kV 
C.E.T.-București- 
fi asemănătoare 
două recent ter-

40 de autocamioane „Car- 
pați". Numai pentru ră
cire și izolare sînt nece
sare 50 de tone de ulei 
special. întrerupătorul u- 
nei astfel de stații — sînt 
mai mulți — este el 
singur o întreagă instala
ție. Are patru metri lun
gime și se sprijină pe un 
mare rezervor de aer 
oomprimat care îl acțio
nează. Din păienjenișul 
de izolatori, piese cu for
me ciudate și „fire" de 
grosimea mîinii la înche
ietură, fac parte separa
torii, reductorii de cu
rent pentru aparatura de 
măsură, protecție, con
trol și diferite automati
zări, precum și alte insta
lații. întreaga stație este 
condusă de la o cameră- 
dispecer cu tablouri de 
comandă, pe care le de
servește un singur om. 
Proiectul, construcțiile, 
montajul și o bună parte 
din utilaje sînt realizate 
de specialiștii noștri.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Române, Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri 1» amiază pe conducătorul delegației guvernamen-
tale din Iran, A. Alikhanl, ministrul economiei.Au luat parte Gogu Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Mihail Petri, ministrul comerțului exterior. (Agerpres)

TELEGRAMĂ

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare RomâneBucureștiîn numele Vecei Executive Federale și al meu personal vă mulțumesc pentru condoleanțele exprimate cu ocazia gravei catastrofe de la mina Kakani.
Belgrad PETAR STAMBOLICI

Președintele Vecei Executive Federale

CE GENEREAZĂ „FATALITATEA"
ÎN MATERIE DE CIRCULAȚIE

■2^O frînă bruscă, scrîșnetul roților pe asfalt, un țipăt, viraj la dreapta, o izbitură. Prea tîrziu. Șoferul, cu fața răvășită, iese năuc din mașină. Accident 1Cineva dă telefon la Salvare ; sosește o mașină a miliției, încep cercetările. S-a întîmplat o nenorocire. Cine-i vinovatul ? Ar fi putut fi evitat accidentul ? în toate cazurile, DA.Asigurarea unei circulații normale, fără riscuri, este rodul eforturilor conjugate a multor factori și a unei educații corespunzătoare a șoferilor și pietonilor. Cu toate măsurile luate pentru organizarea circulației, mai au loc accidente care aduc pierderi morale și materiale societății... Care sînt cauzele ? Cum pot fi prevenite ? Am pus aceste întrebări unor specialiști, lucrători din miliție, șoferi și pietoni.Din discuțiile avute am putut face o primă constatare : nu au accidente cei care-și cunosc foarte bine meseria și întrețin cu grijă mașina. Sînt șoferi care conduc de 20—30 de ani. Carnetul lor de conducere a rămas imaculat : nici o penalizare la activ.
„Pentru mine, spunea șoferul de cursă lungă ȘTEFAN PRODAN din Cluj, motorul nu are nici o 

taină. Dar știu că orice neglijență 
se plătește".In aceiași termeni ne-a vorbit și inginerul FLOREA CONSTANTIN, șeful serviciului exploatare auto al Șantierului hidrocentralei Gh. Gheorghiu-Dej, despre membrii „coloanei Ploiești". Releva faptul că fiecare din cei 50 de șoferi își „văd" motorul și cu ochii închiși, și-l îngrijesc exemplar.

„De trei luni de cînd sînt la noi, spunea interlocutorul, nu au avut 
nici un accident.Deci, cunoașterea perfectă a meseriei este o condiție esențială pentru un bun șofer. Cunoștințele profesionale se dobîndesc în școlile de șoferi profesioniști. Să le fim oaspeți pentru cîteva zile.
Cum se obține carnetul ?Instruirea exigentă a șoferilor, școlarizarea celor cărora ii se încredințează volanul mașinilor este o problemă vitală în circulație. De pe porțile școlilor trebuie să iasă numai șoferi stăpîni pe meserie, care să cunoască perfect motorul, să-și formeze reflexe impecabile.De școlarizarea tinerilor se ocu
pă Serviciul organizării și pregăti-

rii șoferilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor. Ne-am adresat inginerului GH. SPRINCEANĂ din acest serviciu :
„La școlile din subordinea mi

nisterului nostru 
unele cunoștințe. Dar experien
ța de pînă acum mă face 
să cred că ar trebui prelun
gită școlarizarea. Numai în 6 luni 
e greu de asimilat cunoștințele ne
cesare, mai cu seamă acum cînd 
avem în dotarea garajelor și au
tobazelor mașini din ce în ce mai 
complexe, mai pretențioase".— Cum se explică procentul mare de accidente provocate de tinerii absolvenți ?

— La multe școli, printre care 
cele din Ploiești, Curtea de Argeș, 
Valul lui Traian. Cîmpulung Mus
cel, elevii nu primesc cunoștințele 
necesare; pregătirea 
cu superficialitate și 
pundere și în plus 
școlilor fac presiuni 
subterfugii pentru a 
misiilor de examinare 
de 95 la sută de absolvenți.— De ce ?

— Pentru că acest procent con
diționează prima directorilor.Uluitor ! Primele directorilor pot prevala asupra securității vieților omenești ? Cum s-a putut menține

elevii capătă

lor e tratată 
lipsă de răs- 

conducerile 
și recurg la 
smulge co- 

procentul

pînă acum această absolut necesar să actualul sistem de criteriul de bază să practică ? Este se revizuiască premiere, iar fie cel al calității pregătirii șoferilor. Propunerile de premiere să cute de înșiși membrii misiei mixte de examinare, sînt cei mai în măsură să-și seama cum au fost pregătiți elevii, și nu de minister, pe baza u- nor simple cifre totalizatoare — care nu spun nimic despre ceea ce este esențial: calitatea pregătirii. Progresele din sectorul construcțiilor de autovehicule pun pe tapet necesitatea examinării periodice chiar a cadrelor didactice ; de competența lor depinde buna pregătire a elevilor.Sîntem la Curtea de Argeș. întrebăm pe tovarășul GH. DABIJA, directorul Școlii de șoferi, cine predă regulile de circulație.
— Tovarășul lvan Ștefan — ni se răspunde. E foarte priceput.— De cînd are carnet de șofer ?
— întâmplător, nu are, dar 

dinsul...— Cine mai predă ?
— Contabilul...
__  1 i
— Predă numai cîteva ore...

Valentin HOSSU

fie fă- co- care dea

Zilele 
de sfirșit 
blicat in ziare o Întreagă pagi
nă de adrese, intitulată simplu, 
informativ: „Rețeaua școlilor 
profesionale și a școlilor tehni
ce cu durata de patru ani". 
Lectura e deosebit de atrăgă
toare, mai ales pentru cei căro
ra li se adresează direct — 
adolescenților păstrlnd în buzu
nar certificatul de absolvire a 
școlii de opt ani. O largă invi
tație pentru alegerea, dintre 
nenumărate meserii, a drumului 
în viață: „Tineri, școlile profe
sionale vă așteaptă I".

Privești „rețeaua" (flecare 
regiune e prezentă în pagină) 
și ai sub ochi o veritabilă hartă 
alcătuită din perspectiva des
chisă unei generații care va 
crește o dată cu schelele viito
rului cincinal. E Însăși harta 
mare a tării, avlnd notate toate 
locurile unde urmează să lie 
pregătiți, pînă in 1970, peste 
300 000 de tineri, constructori 
pe șantierul dinamic al Româ
niei socialiste. Cum arăta în 
urmă cu douăzeci de ani, sau 
doar în urmă cu șase, această 
hartă profesională ?

Mă gindesc la atîtea locali
tăți care au căpătat un puls 
viguros, în toate zonele vieții, 
datorită noilor organisme in
dustriale. Combinate la Tr. 
Măgurele, la Călărași, la Slati
na — și iată, o dată cu ele și 
prin ele, magnetul școlilor pro
fesionale. al unor meserii ne
cunoscute pină atunci. Dar la 
Blaj, Tttlcea, Medgidia ? Cindva 
erau regiuni Întregi în cu
prinsul cărora meseria se Învă
ța pe apucate. In condiții știute, 
in atelierul sau in prăvălia lui 
jupîn cutare. Iar drumul spre 
meserie măsura citeodată sule 
de kilometri. Citesc: „școaiă 
profesională la Tg. Jiu" și-mi 
apar peregrinările de odinioară 
ale micilor gorjeni, Încheiate 
cu profesiunea de cobilițar. 
tragic deprinsă la o virstă fra
gedă. Citesc: „școală profesio
nală la Cimpeni", in inima de 
piatră a Apusenilor, și-mi răsu
nă in auz versul aspru al gene
rațiilor ..........................
cerșim

Cînd 
chimiei Gheorghe Gheorghiu- 
De/ te întâmpină una dintre 
cele mai spațioase și mai atră
gătoare construcții. Multi dintre 
tinerii care veghează cu sigu
ranță și măiestrie tablourile de 
comandă ale instalațiilor de pe 
Valea T rotașului și-au făcut 
ucenicia acolo, în incinta mo
dernului centru școlar. Ucenicie 
cu o singură grijă: de a învă
ța. Restul, în valoare de aproxi
mativ 18 000 lei — cit costă 
școlarizarea și întreținerea fie
cărui viitor chimist — dă măsu
ra grijii părintești a statului.

Pretutindeni, țara cu șantiere 
și combinate oferă brățările de 
aur ale unor meserii corespun
zătoare acestui timp. Se valori
fică superior nu numai resursele 
naturale, ci și energiile genera
ției chemate să ia startul unor 
profesiuni modelate după cerin
țele progresului tehnic contem
poran. Profilul acestei genera
ții ? E schițat din liniile cuteză
toare și bărbătești care alcătu
iesc chipul de mîine al țării, 
așa cum se oglindește el fn 
proiectele de Directive.O virstă Întâlnește uneltele.

moțești dinainte : „Noi 
din poartă-n poartă", 
intri in orașul petro-
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în mărețul tablou al României socialiste, regiunea Brașov ne oferă imaginea unei dezvoltări economice multilaterale, cu o dominantă notă industrială. Aici se fabrică întreaga producție de tractoare a țării, două treimi din producția de autovehicule, mai mult de jumătate dintre motoarele cu combustie internă și producția de rulmenți și alte mașini și utilaje cu înalt nivel tehnic. S-a dezvoltat continuu industria chimică, de prelucrare a lemnului, industria u- șoară și alimentară.Cu încredere deplină în politica științifică a partidului, delegații la conferința organizației regionale de partid Brașov, care a avut loc în zilele de 18—19 iunie a.c., au dezbătut proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea al P.M.R. și proiectul de Statut al Partidului Comunist Român, exprimînd a- deziunea unanimă a tuturor oamenilor muncii din regiune, români, maghiari, germani, la însuflețitorul program inițiat de partid pentru dezvoltarea viitoare a țării pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Aldea Militaru, prim- seeretar al comitetului regional de partid, a reliefat că prevederile proiectelor de Directive se sprijină pe temelia solidă a realizărilor în înfăptuirea neabătută a politicii partidului de industrializare socialistă, pe succesele obținute de poporul nostru în îndeplinirea planului șesenal. In acest an, producția industrială a regiunii va fi de 2,31 ori mai mare față de 1959, înregistrînd un ritm mediu anual de peste 15 la sută. In prezent, regiunea Brașov dă 12,8 la sută din producția industrială a țării și a- proape 22 Ia sută din cea a ramurii construcțiilor de mașini.în perioada 1960—1965, regiunii Brașov i s-au alocat din fondurile statului investiții de aproape 10 miliarde lei pentru dezvoltarea e- eonomică și social-culturală. Au fost construite noi obiective de mare importanță pentru dezvoltarea economiei naționale, iar uzinele și fabricile existente au fost lărgite și dotate cu mașini și utilaje moderne. Orașele, centrele muncitorești și satele regiunii și-au schimbat continuu înfățișarea. Numai în perioada 1960—1964 s-au dat în folosința oamenilor muncii aproape 13 000 de apartamente, la care se adaugă numărul mare de locuințe construite în mediul rural. S-au construit noi școli, cămine, case de cultură, policlinici și alte obiective social-culturale.Planul producției industriale pe ansamblul regiunii a fost depășit an de an în perioada șesenalului, numai în 1964 și în primele cinci luni din acest an realizîndu-se în plus produse în valoare de peste 700 milioane lei. în acest interval au fost asimilate și introduse în fabricație noi tipuri de tractoare, autocamioane, utilaje petroliere și pentru industria chimică, produse chimice și alte produse, apreciate atît în țară cît și peste hotare. Au fost realizate progrese și în dezvoltarea agriculturii regiunii.în toate aceste succese obținute în dezvoltarea economică și social- culturală a regiunii se oglindesc rodnica activitate a organelor și organizațiilor de partid, creșterea continuă a competenței lor, a capacității lor de a mobiliza pe oamenii muncii la înfăptuirea politicii partidului. Subliniind experiența acumulată, darea de seamă și delegații la conferință care au luat cuvîntul s-au referit la necesitatea ridicării continue a nivelului activității economice și al muncii ds partid, ținînd seama de sarcinile mari și complexe legate de îndeplinirea obiectivelor înscrise în proiectele de Directive.Mulți vorbitori au relevat importanța deosebită acordată de proiectul de Directive ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției în toate întreprinderile și, îndeosebi, din industria construcțiilor de mașini, al cărei aport la înzestrarea tehnică a tuturor ramurilor economiei va crește simțitor în viitorul cincinal.— Proiectul de Directive deschide în fața constructorilor de autocamioane perspective minunate — a spus tov. ing. Mircea Bilă, director general al uzinelor „Steagul roșu“. O grijă deosebită va trebui să acordăm îmbunătățirii muncii de concepție, perfecționării tehr nologiei de fabricație, creșterii răspunderii și rolului nostru ca uzină coordonatoare. Sporirea producției de autocamioane impune o dezvoltare corespunzătoare a capacităților de producție din întreprinderile cooperatoare la nivelul uzinei coor
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donatoare și, de aceea, propun ca organele de resort să ia de urgență în studiu această problemă. După părerea noastră, ar fi bine să cunoaștem sarcinile de plan ce ne revin nu numai pe un an, ci pe mai mulți ani, întrucît aceasta ne-ar da posibilitate să gîndim în perspectivă, sa ne concentrăm forțele pe probleme esențiale.După ce a reliefat realizările colectivului in îndeplinirea planului la toți indicatorii, tov. Miron Ne- griiă, director general al uzinelor „Independența“-Sibiu, a menționat că este necesar ca organele Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să nominalizeze mai din timp producția la pozițiile complexe. El a propus ca ministerul să studieze posibilitățile de a se asigura uzinei un profil de fabricație mai bine conturat, de a se centraliza sectoarele de prelucrare la cald din întreprinderile constructoare de mașini din oraș.Sublirtiind că sînt pe deplin realizabile sarcinile prevăzute în proiectul de Directive cu privire la creșterea și diversificarea producției de tractoare, tov. Emil Oniga, director general al uzinei „Tractorul", a spus : în prezent, uzina noastră produce cinci tipuri de tractoare, cu puteri diferite și facem studii pentru a diversifica în continuare producția. Considerăm insă necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii să acorde un mai mare sprijin uzinei în experimentarea noilor tipuri de tractoare, pentru a putea lua toate măsurile de perfecționare a caracteristicilor lor tehnice și calitative, o dată cu trecerea la fabricația de serie.Ing. Viorel Metea, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Brașov, a arătat că ritmicitatea producției trebuie să devină una dintre principalele preocupări ale conducerilor uzinelor și ale organizațiilor de partid. în legătură cu dezvoltarea uzinelor constructoare de mașini în viitorul cincinal, el a propus ca noile linii automate și fluxuri tehnologice să fie astfel concepute încît să poată fi adaptate la prelucrarea de repere necesare tuturor tipurilor de tractoare și de autocamioane, ceea ce va asigura o mai înaltă eficacitate economică. Vorbitorul s-a referit la necesitatea înființării la Brașov a unui institut sau centru de studii și cercetări științifice în domeniul producției de autocamioane și tractoare, care să concentreze și să coordoneze eforturile cercetătorilor, ale specialiștilor din uzine și de la Institutul politehnic din localitate, în rezolvarea problemelor legate de diversificarea și ridicarea neîncetată a nivelului tehnic și calitativ al producției în aceste două uzine.Numeroși delegați s-au referit la sarcinile ce revin industriei chimice în lumina prevederilor înscrise în proiectul de Directive. în cuvîntul lor, tov. Ilarie Sofron, director general al Combinatului chimic din orașul Victoria, Gheorghe Cuțitei, secretar al comitetului de partid de la Combinatul chimic din Făgăraș, au arătat că este nevoie să se dezvolte activitatea de cercetare științifică în întreprinderi, să se înzestreze laboratoarele cu aparatura tehnică necesară, sugerînd între altele să se studieze posibilitatea de a se fabrica în țară sticlă de laborator. Au fost făcute, de asemenea, propuneri pentru întărirea colaborării specialiștilor de la institutele de cercetări ale industriei chimice și ale Academiei R. P. Române cu cadrele tehnice din producție, în vederea soluționării multiplelor probleme pe care le ridică dezvoltarea industriei chimice.Ocupîndu-se de problemele realizării planului de investiții, darea de seamă și mai mulți vorbitori, printre care tov. Aurel Cristea, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Sibiu, Mihail Popa, directorul Grupului de șantiere de construcții Mediaș, au subliniat necesitatea ca beneficiarii de investiții să asigure la timp documentația tehnică pentru noile o- biective, să dovedească mai multă exigență în achiziționarea utilajelor din import. Tov. Ion Mărcuș, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, s-a referit la problema nominalizării din vreme a lucrărilor de către Consiliul Superior al Agriculturii, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Comerțului Interior, condiție absolut necesară pentru pregătirea judicioasă și buna desfășurare a lucrărilor pe șantiere.în cadrul lucrărilor conferinței, un loc important l-au ocupat problemele dezvoltării agriculturii 

regiunii, dezbaterea sarcinilor trasate în acest domeniu de proiectul de Directive. Reliefînd rezultatele obținute în sporirea producției a- gricole, în întărirea economico-or- ganizatorică a unităților lor, tov. loan Gîrceag, Gheorghe Wagner, Antal Ștefan, președinți ai cooperativelor agricole de producție din Hărman, Homorod-Rupea și Lunga, au arătat că regiunea Brașov dispune de însemnate rezerve pentru creșterea producției de cereale și plante tehnice. în vederea valorificării lor, el au propus ca consiliile agricole să ia măsuri pentru aplicarea la un nivel superior și diferențiat a regulilor agrotehnice, fertilizarea solului, îndeosebi pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr, introducerea soiurilor celor mai productive în condițiile specifice de climă și sol.— Cît de mari sînt rezervele de creștere a producției agricole și mâi ales de plante tehnice — a spus tov. loan Mănoiu, președintele consiliului agricol regional — ne dovedește faptul că, în timp ce pe regiune producția medie de sfeclă de zahăr a fost de peste 20 000 kg la ha, în raioanele Făgăraș, Mediaș șl Sibiu s-au obținut sub 15 000 kg. Referindu-se la cantitățile mari de îngrășăminte pe care le va primi agricultura în viitorul cincinal, vorbitorul a subliniat că specialiștii trebuie să studieze amănunțit terenurile pentru ca îngrășămlntele chimice să fie aplicate în mod științific.
Cuvîntarea tovarășului Alexandru

După ce a transmis conferinței organizației regionale de partid un călduros salut din partea Comitetului Central al P.M.R., tovarășul Alexandru Drăghici a subliniat că darea de seamă și discuțiile au exprimat aprobarea deplină față de proiectele de Directive ale Congresului al IV-lea al partidului și proiectul de Statut al Partidului Comunist Român. S-au manifestat din nou cu pregnanță maturitatea politică a organelor și organizațiilor de partid, combativitatea lor partinică față de neajunsuri și preocuparea susținută pentru îmbunătățirea muncii în toate domeniile de activitate.Relevînd că trăsătura caracteristică a proiectelor de Directive constă în realismul profund al obiectivelor stabilite, în conținutul lor științific, întemeiat pe posibilitățile concrete ale țării și pe aplicarea creatoare în condițiile noastre a învățăturii marxist-leniniste, vorbitorul a spus : Prevederile proiectelor de Directive continuă linia dezvoltării ascendente, în ritm susținut a economiei naționale, ca un complex unitar, armonios și echilibrat. Ele reflectă continuarea neabătută și în viitor a politicii de industrializare socialistă a țării, preocuparea partidului pentru ridicarea sistematică a nivelului de trai material și cultural al poporului.Vorbitorul s-a ocupat pe larg, în continuare, de obiectivele din proiectele de Directive referitoare la dezvoltarea bazei energetice și a industriei, îndeosebi a ramurilor hotărîtoare pentru progresul întregii economii, de sarcinile importante ce revin întreprinderilor din regiunea Brașov, care din punct de vedere al dezvoltării industriale ocupă locul doi pe țară după orașul București. în mod deosebit, el s-a oprit asupra sarcinilor întreprinderilor constructoare de mașini din regiune, care joacă un rol important în dotarea economiei cu mașini și utilaje de înalt nivel tehnic.Subliniind că în toate întreprinderile sînt create condiții pentru ca produsele fabricate pentru nevoile interne și mai ales pentru export să fie realizate la un nivel tehnic și calitativ ireproșabil, vorbitorul a insistat asupra necesității de a se promova în producție tot ce apare nou și valoros în știință și tehnică, de a se întări controlul tehnic de calitate în întreprinderi, de a se introduce în fabricație numai materii prime și materiale de calitate corespunzătoare, de a se perfecționa continuu pregătirea tehnică a cadrelor de muncitori, ingineri și tehnicieni. Este nevoie — a arătat vorbitorul — ca Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Petrolului și Chimiei să acorde un sprijin mai concret întreprinderilor din regiunea Brașov în găsirea de soluții eficiente pentru îm- 

în lumina prevederilor proiectului de Directive, tov. Laurențiu Schop, președintele cooperativei a- gricole de producție Alțîna, Titus Ghecea, medic veterinar, Toma Ioan, director al G.A.S. Prejmer, au arătat că organele și organizațiile de partid, consiliile agricole au datoria să sprijine în mai mare măsură cooperativele agricole de producție în creșterea efectivelor de animale și sporirea productivității lor. prin asigurarea u- nui sortiment bogat și variat de furaje, îmbunătățirea selecției a- nimalelor, furajarea și îngrijirea lor rațională, în repartizarea și permanentizarea în sectoarele zootehnice a celor mai buni cooperatori.— Conducerea partidului — a spus conf. univ. Vasile Vulcu, de la Institutul politehnic din Brașov — acordă o înaltă apreciere aportului oamenilor de știință și cadrelor didactice din învățămîntul superior la rezolvarea problemelor practice ale construcției socialiste. Cercetarea științifică în institutul nostru s-a dezvoltat mult în ultimii ani, contribuind la soluționarea unor probleme tehnice importante din întreprinderile regiunii. Se dovedește eficientă activitatea colectivelor mixte formate din cadre didactice, specialiști din institutele de cercetări și din întreprinderi. Pentru ridicarea continuă a nivelului cercetării științifice, se simte tot mai mult necesitatea a- dîncirii muncii de documentare; de aceea, propun să se examineze po- 

bunătățirea continuă a procesului de fabricație și a calității produselor.Progresul tehnic contemporan — a spus în continuare vorbitorul — cere în mod imperios întărirea muncii de concepție, organizarea unei activități proprii de cercetare în fiecare mare uzină sau combinat. Pomindu-se de la aceste considerente, în discuții s-a făcut propunerea pentru înființarea unui institut de cercetări în regiune. Dumneavoastră cunoașteți preocuparea partidului nostru pentru organizarea cercetărilor aplicative, pentru o mai strînsă legare a lor de nevoile producției. Această propunere ca și multe altele care s-au făcut în cadrul conferinței vor trebui studiate și înaintate conducerii partidului.După ce a subliniat importanța deosebită pe care conducerea partidului o acordă îndeplinirii exemplare a planului de export, vorbitorul s-a oprit asupra problemei realizării producției de piese de schimb la termen și la toate reperele, asupra necesității întăririi disciplinei contractuale în domeniul cooperării între întreprinderi. în continuare, el s-a referit la necesitatea reducerii continue a prețului de cost, ca sursă importantă de sporire a acumulărilor socialiste și de ridicare necontenită a nivelului de trai, a- rătînd că' organizațiile de partid, conducerile și colectivele din toate întreprinderile trebuie să dovedească un înalt spirit gospodăresc pentru folosirea cu maximum de eficiență a mijloacelor materiale și bănești puse la dispoziție de stat,Referindu-se la sarcinile privind realizarea investițiilor și sporirea eficienței lor economice, vorbitorul a subliniat că orice întîrziere în îndeplinirea planului de investiții poate aduce prejudicii dezvoltării economiei. Trebuie luate asemenea măsuri care să asigure ca toate obiectivele industriale și social- culturale să fie gata la termenele prevăzute. E nevoie să se depună maximum de eforturi pentru pregătirea cadrelor calificate necesare folosirii tehnicii moderne cu care sînt dotate noile obiective, să fie puse la punct din vreme procesele tehnologice, să se facă totul ca după intrarea în producție să se atingă, în cel mai scurt timp, parametrii tehnico-economici proiectați.în continuare, trecînd la problemele agriculturii, tovarășul A- lexandru Drăghici a scos în evidență că în agricultura regiunii există importante rezerve de sporire a producției agricole vegetale și animale. Aceasta o dovedesc rezultatele diferite obținute de unități agricole și chiar raioane întregi în producția de grîu, porumb, sfeclă de zahăr, cartofi, produse animaliere. Cunoscînd 

sibilitățile de a se înființa o bibliotecă tehnică regională și un centru de documentare și informare tehnică la Brașov.Referindu-se la însemnătatea deosebită a întîlnirli conducătorilor de partid și de stat cu oamenii de cultură și artă, tov. Ni- colae Albani, directorul Teatrului de Stat din Brașov, a spus : „Mi-a rămas puternic în memorie îndemnul de a ne apleca asupra inepuizabilului izvor de inspirație care este avîntul forțelor creatoare ale poporului, optimismul și robustețea lui. Pentru noi, care lucrăm pe tărîmul artei, nu există datorie mai înaltă decît aceea de a oglindi pe scenă viața nouă care pulsează în jurul nostru, de a analiza atent realitatea, fără de care nu se poate întruchipa omul nou, constructor- al socialismului".Darea de seamă și tovarășii Ni- colae Gavrilescu, secretar al comitetului regional de partid, Ni- colae Marchian, prim-secretar al Comitetului raional de partid Sibiu, Vasile Mihuț, activist al comitetului regional de partid, Gheorghe Găitan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Făgăraș, au arătat că înfăptuirea mărețului program de dezvoltare economică și social-culturală a țării, inițiat de partid, impune creșterea continuă a rolului organizator și mobilizator al organelor și organizațiilor de partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă, întărirea controlului îndeplinirii ho- 

preocuparea organizațiilor de partid în regiune pentru punerea în valoare a acestor rezerve — a spus vorbitorul — ne exprimăm convingerea că măsurile luate de partid și guvern pentru dezvoltarea și stimularea producției a- gricole, îmbinate cu munca organelor de partid și de stat locale, a oamenilor muncii de pe ogoare, vor duce la obținerea de noi realizări în domeniul agriculturii.Vorbitorul a arătat că în atenția conducerii partidului și statului stau în permanență problemele îmbunătățirii activității cooperativelor agricole de producție, ale întăririi lor economico-organizato- rice. Organele locale de conducere trebuie să cerceteze cu atenție și să scoată la iveală tot ce împiedică bunul mers al muncii în cooperativele agricole de producție, să promoveze ceea ce dezvoltă inițiativa și cointeresarea cooperativelor în creșterea producției agricole.Cu profund irfteres și cu nețărmurit entuziasm au primit comuniștii și toți oamenii muncii — a arătat în continuare vorbitorul — proiectul Statutului Partidului Comunist Român, document de importanță primordială în viața partidului, legea sa fundamentală. Prevederile proiectului de Statut, rod al îndelungatei experiențe organizatorice și politice a partidului, reflectă stadiul actual al dezvoltării sale, consecvența cu care partidul nostru aplică principiile și normele marxist-leniniste ale activității partidului clasei muncitoare. Aceste prevederi exprimă creșterea forței și maturității partidului, a rolului său conducător în toate domeniile vieții economice și sociale, coeziunea și unitatea de monolit a rîndurilor sale. Prin capacitatea sa de organizator și conducător încercat, prin deplina identitate dintre cuvînt și faptă, partidul nostru și-a dobîn- dit încrederea și dragostea nemărginită a maselor populare, și-a cucerit o mare autoritate.Organizația regională de partid Brașov, reprezentînd unul din detașamentele puternice ale partidului nostru, a acumulat o bogată experiență în munca de partid, dispune de cadre bine pregătite și de un însemnat activ de partid cu ajutorul cărora a reușit să rezolve probleme importante.Realizarea sarcinilor de viitor cere organelor de partid să îmbunătățească în continuare stilul și metodele de muncă, să urmărească cu perseverență îndeplinirea măsurilor și hotă- rîrilor stabilite. Comitetul regional de partid va trebui să acorde ajutor permanent și diferențiat organelor și organizațiilor de partid în vederea analizării aprofundate a problemelor pe care le dezbat și a repartizării judicioase 

tărîrilor, o exigență și o combativitate sporite față de lipsuri.In cuvîntul lor, delegații Mihai 
Ubornyi, prim-secretar al Comitetului raional de partid Sf. Gheorghe, Elena Duculeei, secretar al comitetului de partid de la Uzinele textile „Tîrnava“-Mediaș, șl alții au arătat că proiectul de Statut al Partidului Comunist Român demonstrează creșterea forței și maturității partidului, a rolului său conducător în toate domeniile vieții sociale.în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Alexandru Drăghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

★Conferință a ales apoi membrii noului comitet regional de partid, ai comisiei de revizie și delegații la cel de-al IV-lea Congres al partidului. în prima sa ședință plenară, comitetul regional a ales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Aldea Militaru.Delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.M.R., în care exprimă hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Brașov de a-și consacra întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii mărețului program care va fi adoptat de Congresul al IV- lea al partidului.
Mircea ANGELESCU 
Nicolae MOCANU

Drăghici
a forțelor pentru a traduce efectiv în viață măsurile adoptate.Conducerea partidului și statului nostru acordă o înaltă apreciere activității oamenilor de știință, de cultură și artă. Traducînd în viață indicațiile date de conducerea partidului la întîlnirile cu oamenii de știință, cultură și artă, comitetul regional de partid trebuie să mobilizeze în mai mare măsură cadrele didactice, cercetătorii, întreaga intelectualitate tehnică pentru legarea mai strînsă a activității de cercetare științifică Cu problemele pe care le ridică procesul de producție, pentru a promova larg tehnica avansată și a contribui Ia progresul cercetării științifice fundamentale și aplicate.In continuare, tovarășul Alexandru Drăghici s-a referit la unele probleme ale vieții internaționale. Arătînd că în epoca noastră cursul evenimentelor internaționale este determinat din ce în ce mai mult de forțele socialismului și păcii, care se ridică cu hotă- rîre împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru apărarea păcii, vorbitorul a subliniat că, alături de celelalte țări socialiste, Republica Populară Română este pe deplin solidară cu lupta eroică a poporului vietnamez, cere respectarea independenței și integrității teritoriale a R. D. Vietnam, retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud și respectarea dreptului legitim al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. Pornind de la faptul că fiecare țară, mare sau mică, trebuie să-și aducă contribuția la normalizarea vieții internaționale, R. P. Română se manifestă ca un factor activ în rîndurile forțelor păcii, militînd pentru dezvoltarea colaborării și a relațiilor de cooperare între state în spiritul coexistenței pașnice a țărilor cu Sisteme sociale diferite.Politica externă a R. P. Române are ca temelie de neclintit prietenia și alianța frățească cu celelalte țări socialiste. Partidul nostru militează cu consecvență pentru respectarea neabătută a normelor marxist-leniniste în relațiile dintre țările socialiste și dintre partidele comuniste, pentru întărirea unității sistemului socialist mondial și a mișcării comuniste internaționale, sub steagul mar- xism-leninismului și internaționalismului proletar.în încheiere vorbitorul a exprimat, în numele Comitetului Central, al Biroului Politic, încrederea deplină că muncitorii, țăranii și intelectualii din regiunea Brașov, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — umăr la umăr, înfrățiți în muncă, însuflețiți de idealuri și scopuri comune, vor consacra întreaga lor energie și capacitate creatoare înfăptuirii mărețelor obiective ce vor fi stabilite de Congresul al IV-lea al P.M.R.

Teatrul de Operă *1 Balet: 
Boema — (orele 19,30). Teatrul de 
stat de operetă: Țara surlsulul — 
(orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia): 
Vedere de pe pod — (orele 20). 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : N-ați văzut dv. un tată t 
— (spectacol prezentat de Teatrul 
„Ion Creangă" — orele 20). Tea
trul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
din parcul Herăstrău) : sonet 
pentru o păpușă — (orele 20). 
Teatrul „Barbu Delavrancea" 
(Șos. Ștefan cel Mare nr. 34) : Se 
caută un mincinos — (orele 20). 
Teatrul Mic (Str. C. Miile nr. 16): 
Doi pe un hatansoar — (orele 20). 
Teatrul satiric-muzical ,,C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : Revista dra
gostei — (orele 20). Circul de staț: 
Allo, Ici Paris ! — (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Laleaua neagră — film pentru 

ecran panoramic: Patria (9: 11,30; 
14; 16,30: 19; 21,30). Fiul căpitanu
lui Blood — cinemascop : Repu
blica (9,45; 11,45; 14; 16,45; 19;
21.15) , Festival (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21; Ia grădină — Pasajul Efo
rie — orele 20,30), stadionul Di
namo (Șos. Ștefan cel Mare — o- 
rele 20.15), Arenele Libertății 
(Parcul Libertății — oțele 20,30), 
Excelsior (completare Miniaturi 
în tehnică — 3; 10,15; 12,30; 14,45; 
17; 19,15; 21,30), Grivița (comple
tare Miniaturi în tehnică — 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15), Mo
dern (10; 12; 14: 16; 18; 20). Fe
mela necunoscută : Luceafărul 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina ..Doina" (Str. Doamnei nr. 9
— orele 20,15). Victoria (9; 11,30;
14; 16,30; 19: 21,30). Lunga noapte 
a lui M3 : Carpați (10; 12; 14; 18). 
Can-Can — cinemascop : Bucu
rești (9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30), 
Expoziția „Realizărilor economiei 
naționale a R.P.R." (Piața Scin- 
teil — orele 20,15). De doi bani 
violete : Capitol (9,30; 11,45; 14;
16,30; 18,45; 21; la grădină — orele
20.15) , Melodia (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21), Tomis (9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21: la grădină — 
orele 20,30). Joe limonadă s Cen
tral (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45). Neamul Șoimăreștlior — 
cinemascop (ambele serii) (com
pletare Șopîrle) : Lumina (9,30; 
12,15; 15; 18; 20,45). Regina cînte- 
eelor : Union (13,45; 16; 18,30; 21). 
Program pentru copil : Doina (0- 
rele 10 dimineața). Arena circu
lui : Doina (11,30; 14,30; 16,30.
18,30; 20,30), înfrățirea între po
poare (18; 20). Parisul vesel (com
pletare Călătorie Imaginară) : 
Timpuri Noi (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21). Winnetou — cinemascop : 
Gluleștl (16; 17,30; 20), Feroviar 
(completare Smulse din împără
ția sărit — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45), Înfrățirea între po
poare (10,30; 15,30). Floreasca (10; 
12,15; 16: 18,15: 20,30), Flamura
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
Ne asumăm răspunderea : Cultu
ral (15,30: 18; 20,30). Cîntînd în
ploaie : Dacia (9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21). Oliver Twist: Bu- 
zești (14,30; 17; 19,30; la grădină
— orele 20,30), Flacăra (15,30; 18;
20,30).  scaramouche — cinema
scop : Cosmos (13,30; 15,45; 18;
20.15) . Nuntă cu peripeții (com
pletare Noi șl soarele) : Bucegi 
(10; 12,30; 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — orele 20,15). Merii sălba
tici (completare Dincolo de cer
cul polar) : Unirea (16; 18,15; la 
grădină — orele 20,30). Veselie la 
Acapulco (completare Artiști a- 
matori) : Vitan (16; 18,15; la gră
dină — orele 20,30). O viață: Gră
dina „Progresul" (Str. Ion Vidu 
nr. 5 — orele 20,30). Fernand
cow-boy (completare Comori de 
artă românească) : Miorița (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), Lira (15; 
17,15; 19,30; la grădină — orele
20,30).  Cronica unul bufon (com
pletare Plonieria nr. 3/1965) : 
Munca (16; 18,15; 20,30). Casa Ri- 
cordi : Popular (10,30; 16; 18,30;
21). Raby Matyas : Arta (16; 18,15: 
la grădină — orele 20,30), Volga 
(10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20.30).
Gaudeamus lgitur (completare 
Șapte secole mal tîrziu) : Moșilor 
(15,30; 18; la grădină — orele
20.30) . Spărgătorul — cinemascop: 
Viitorul (16; 18,15; 20,30). lanoșik
— cinemascop (ambele serii) :
Colentina (16; 19,30: la grădină
rulează filmul „Războiul vesel"
— orele 20,30). Ferentari (16;
19.30) . Bine ați venit 1 : Rahova
(completare Drumurile celui 
de-al cincilea continent — 15;
17,30; 20; la grădină rulează fil
mul „Bufonul regelui" — orele
20.30) , Crîngașl (completare Bale
tul negru din Senegal — 16; 18,15;
20.30) . Cronica unei crime — ci
nemascop (completare Colțul 
prieteniei) • Progresul (15.30: 18;
20.15) . Asta-i tot ce s-a intîmpiat
(completare Zilele Sighișoarei) : 
Drumul Sării (16; 18,15; 20,30), 
Pacea (16; 18; 20). Animalele
(completare Petrică șl încă cine
va) : Cotroceni (15; 17; 19; 21).
Fata în doliu : Grădina „Progre- 
sul-Parc" (Piața Libertății — o- 
rele 20,30).

|TE LEV I HUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Aventurile echipa
jului Val-Vîrtej : Oaspeți de pe 
altă planetă. 20,00 — Revista spec 
tacolelor. 21,00 — Atlas folclor c 
— Zona Maramureș-Oaș-Lăpuș': 
„Zi bade cu cetera“ — program 
de cîntece șl dansuri. In înche
iere : buletin de știri, buletin 
meteorologic.

: Cum e vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cer variabil, 
mai mult senin în Muntenia, Ol
tenia și Dobrogea. Averse izolate 
de ploaie s-au semnalat in ju
mătatea de nord a țării, vîntul 
a suflat în general slab, cu in
tensificări trecătoare în Banat 
din sectorul sud-vestlc. Tempe
ratura aerului la ora 14 înre
gistra valori cuprinse între 23 de 
grade la Constanța și Mangalia 
șl 32 de grade la București. In 
București : Vremea a fost fru
moasă șl călduroasă, cu cer < 1
mult senin, vîntul a suflat ir.* ■ 
neral slab. Temperatura maxim : 
a fost de 33 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 șl 27 iunie. In țară ;• 
Vreme schimbătoare și călduroa
să, mai ales în sud-estul. țării. 
Cerul va fi temporar noros, vor 
cădea ploi locale sub formă de 
averse însoțite de descărcări e- 
lectrlce mai frecvente în nordul 
țării. Vînt slab cu unele Intensi
ficări trecătoare din sectorul 
sud-vestic. Temperatura ușor va
riabilă. Minimele vor fi cuprin
se între 10 și 20 grade, iar maxi
mele între 23 și 33 grade. In 
București : Vreme schimbătoare 
și călduroasă, cu cerul temporar 
noros. Vînt slab pînă la potrivit 
din sud-vest. Temperatura ușor 
variabilă.
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PROIECTELE DE DIRECTIVE ALE
CONGRESULUI AL IV-lea AL P. M. R.

ÎN DEZBATERE
AGRICULTURA

înțelepciunea gospodărească 
se verifică în roadele investițiilor„Propun ca ministerele și celelalte instituții centrale care produc materiale pentru a- provizionarea cooperativelor să studieze mai temeinic nevoile de utilaje și materiale pe care le impune dezvoltarea multilaterală a agriculturii noastre".în proiectul de Directive se arată că statul va acorda, în continuare, cooperativelor agricole de producție sprijin multilateral în vederea creșterii producției agricole. Noi am simțit din plin, și pînă acum, această grijă. în cooperativa noastră agricolă au fost repartizați doi specialiști cu studii superioare. Prin S.M.T. Mircea Vodă se pune la dispoziție cooperativei un număr mare de tractoare și mașini agricole cu care lucrăm bine și la timp ogoarele. Cu fiecare an am primit mai multe îngrășăminte chimice și semințe de valoare. Toate acestea au creat condiții pentru sporirea producției și a veniturilor cooperativei.De mare folos pentru întărirea economică a unității noastre au fost creditele pe termen lung acordate de stat. Numai în perioada 1960— 1963 valoarea acestora s-a ridicat la aproape 1 500 000 lei. Acești bani au fost folosiți cu mare grijă, numai în scopuri productive. La noi în cooperativă erau multe de făcut. Ne-am orientat însă spre a- cele obiective care erau absolut necesare, care o dată realizate a- veau să contribuie la sporirea producției, la creșterea veniturilor. Creditele primite au fost investite în animale de producție, construcții agricole, în utilaje pentru irigații etc.Pentru cooperativa noastră, sprijinul primit din partea statului a jucat un rol de mare importanță. Experiența de pînă acum demonstrează grăitor că merg pe un drum

bun acele unități care, folosind rațional acest sprijin, se preocupă de mobilizarea tuturor resurselor locale, de folosirea lor cu maximum de randament în vederea dezvoltării continue a proprietății obștești, a producției. Ținînd seama de a- cest considerent, am repartizat an de an la fondul de bază, între 10— 15 la sută din totalul veniturilor bănești realizate de cooperativă și 2— 4 la sută din producție. Banii au fost folosiți cu aceeași grijă ca și creditele primite de la stat. Cu ajutorul lor am mărit efectivul de animale la peste 600 de taurine din care 300 de vaci cu lapte, la 20 000 de păsări, 1 000 oi etc., am amenajat peste 800 de ha teren pentru irigat, am ridicat numeroase construcții gospodărești, am procurat utilaje de irigat, autocamioane și alte mașini. Rezultatul a fost că, pe măsura dezvoltării proprietății obștești, au crescut simțitor producția și veniturile bănești. Anul trecut, bunăoară, am obținut, în medie la hectar, peste 2 200 kg grîu, aproape 3 600 kg porumb boabe, 30 000 kg sfeclă de zahăr, iar în sectorul zootehnic 2 200 litri lapte de la fiecare vacă, precum și producții bune de carne, lînă și ouă. Comerțul pe care l-am făcut cu statul ne-a adus un venit bănesc de 4 451000 lei, adică aproape 250 000 lei la suta de hectare.în cooperativele de producție se fac, an de an, investiții importante pentru dezvoltarea producției. O preocupare a noastră este de a

realiza construcții trainice și ieftine, de a folosi pe scară largă materialele care se găsesc pe plan local — piatră, lemn, cărămidă etc. Consider că aceeași grijă trebuie 
să o manifeste proiectanții și 
constructorii. Ei au datoria să gă
sească soluțiile cele mai potrivite 
astfel ca, cu minimum de cheltu
ieli, să se realizeze o eficiență eco
nomică sporită. Ridic această problemă întrucît în prezent sînt o seamă de deficiențe, care duc la irosirea fondurilor bănești. Un exemplu edificator. In cooperativa noastră se fac lucrări de introducere a apei în sectorul zootehnic. O conductă trebuie să traverseze șoseaua. Potrivit proiectului !ntoc- mit această lucrare costă mult deoarece el nu soluționează problema pe cea mai ieftină cale.O altă problemă este și aceea a aprovizionării cooperativelor de producție cu utilaje și materiale. în general acestea se găsesc. Sînt însă cazuri cînd trec luni de zile, ne- putînd procura ceea ce avem nevoie. Ne lipsesc, bunăoară, conducte pentru irigații, garnituri pen

tru aceste conducte, oxigen și carbid pentru sudură etc.
Propun ca ministerele și celelalte instituții centrale care pro

duc materiale pentru aprovizio
narea cooperativelor să studieze 
mai temeinic nevoile de utilaje 
și materiale pe care le impune 
dezvoltarea multilaterală a a- 
griculturii noastre.Fonduri tot mai mari sînt investite de cooperative pentru mecanizarea lucrărilor în sectorul zootehnic. Acestea ușurează munca oamenilor, măresc productivitatea muncii. Utilajele folosite (bunăoară, aparatele de muls electric) au tehnicitate înaltă, pot fi montate și utilizate numai de oameni bine pregătiți profesional. Dar deocamdată nu îi avem. în această situație
socotesc necesar un sprijin mai 
mare din partea stațiunilor de 
mașini și tractoare pentru mon
tarea utilajelor și calificarea oa
menilor care le deservesc.

Oprea NEAGU
președintele cooperativei agricole 
Satu Nou, regiunea Dobrogea

Să perfecționăm metodele*
de organizare 
a muncii„Socot că pentru întărirea și dezvoltarea cooperativelor agricole, consiliile agricole să studieze formele de organizare a muncii, în funcție de condițiile pedoclimatice, de gradul de mecanizare și de forța de muncă a cooperativelor și să generalizeze experiența obținută în acest sens".în cooperativa noastră de producție se acordă o mare atenție organizării muncii. Celor 7 brigăzi de producție le sînt repartizate, pe o durată de 4 ani, terenul și inventarul agricol necesar. Producțiile sînt stabilite pe brigăzi, în funcție de condițiile pedoclimatice ale fiecăreia. O mare atenție s-a dat stabilității și permanentizării oamenilor, atît în brigăzile de cîmp, legumicole, cît și zootehnice. In cei 16 ani care au trecut de la înființarea cooperativei, toți sau aproape toți țăranii cooperatori au făcut și fac parte, în continuare, din a- celeași brigăzi și echipe. Acest lucru le-a dat putință să cunoască mai bine fiecare parcelă, să lucreze mai cu spor. Aplicînd metodele agrotehnice cele mai indicate, producția de grîu, porumb, sfeclă de zahăr etc. a crescut mult. Anul trecut, bunăoară, cooperativa noastră a obținut cîte 1 600 kg grîu la hectar, 3 800 kg porumb boabe la hectar, 27 OOQ kg sfeclă de zahăr, I 600 kg floarea-soarelui, deși con

dițiile climatice nu au fost tocmai favorabile agriculturii.
Socot că pentru întărirea șl dez

voltarea cooperativelor să se stu
dieze de către consiliile agricole 
cele mai bune forme de or
ganizare a muncii in cooperative, 
în funcție de condițiile pedoclima
tice locale, de gradul de mecani
zare a lucrărilor, de iorța de mun
că existentă și să generalizeze ex
periența obținută în acest sens. 
Propun să se studieze expe
riența înaintată a cooperati
velor fruntașe și posibilitatea per
manentizării membrilor în brigăzi 
și echipe pe o perioadă mai lungă 
de timp. Fac această propunere cunoscînd cum se organizează și cum se folosesc mijloacele de producție în alte cooperative. La vecinii noștri din Homorog, de exemplu, de la un an la altul, lipsa de stabilitate a brigăzilor duce la scăderea răspunderii personale, la necunoașterea posibilităților pe care le are cooperativa, fiecare brigadă în parte.

loon NEȘ
membru al cooperativei agricole 
Mădăras, regiunea Crișana

Retribuția chibzuită 
e cel mai mare 
stimulent in muncă„rAr fi bine ca problemele legate de cointeresarea în muncă a țăranilor cooperatori să fie mai mult studiate de către Consiliul Superior al Agriculturii și consiliile agricole. în felul a- cesta vor ieși la iveală cele mai bune forme de cointeresare".Cu fiecare an, cooperativa noastră agricolă a obținut rezultate tot mai bune în sporirea producției. In 1964, fiecare hectar cultivat cu porumb a dat cite 3 200 kg boabe, la floarea-soarelui producția medie a fost de 1 700 kg la hectar. Ca urmare au crescut și veniturile bănești. Aceste succese sînt determinate, într-o măsură hotărîtoa- re, de aplicarea justă, consecventă, a unor măsuri eficace de cointeresare materială a membrilor cooperatori în creșterea producției. Un rol dintre cele mai importante l-a avut și-l are retribuirea cooperatorilor după cantitatea și calitatea muncii și după producția obținută. Acest sistem de retribuire a muncii întruchipează o mai buna îmbinare a interesului obștesc cu cel personal. La început retribuirea suplimentară s-a aplicat doar la cultura porumbului. în urma rezultatelor bune obținute, s-a extins și la floarea-soarelui, tutun, legume, la fermele de animale. A- ceasta a contribuit la sporirea producției, cre- îndu-se astfel posibilitatea ca și plata suplimen

tară să fie mai substanțială. Anul trecut s-au repartizat membrilor cooperatori ca plată suplimentară peste 300 000 lei.Noi aplicăm acest sistem, dar poate sint cooperative agricole de producție care folosesc și alte forme de cointeresare în muncă, mai eficiente. De aceea eu propun ca în proiectul de Directive să se sublinieze necesitatea studierii, într-o măsură mai mare, de către Consiliul Superior al Agriculturii, consiliile agricole regionale și raionale, a problemelor legate de cointeresarea în muncă a țăranilor cooperatori, în felul acesta vor ieși la iveală cele mai bune forme de cointeresare. Ele vor ajuta la întărirea economică și organizatorică a cooperativelor agricole, la creșterea continuă a producției și productivității muncii, iar membrii cooperatori vor realiza venituri tot mai mari, în raport cu cantitatea și calitatea muncii depu- se de fiecare.
Nicolae ZAINEA 
vicepreședinte 
cooperativa agricolă 
de producție Ciocîrlia, 
raionul Urziceni

Manevrarea avutului 
cooperativelor 
necesită cadre 
cu pregătire 
economică„Consider necesar să se studieze posibilitatea extinderii rețelei școlilor de contabilitate agricolă și a celor tehnice-fi- nanciare. De asemenea, în cooperativele agricole mai mari să fie repartizați, la cerere, și absolvenți ai Facultății de finanțe, credit și evidență contabilă".Rezultatele bune se datoresc atît aplicării unor metode înaintate agrozootehnice, cît și atenției deosebite acordate problemelor economice și financiare. Din păcate, sînt unități unde munca contabilă este socotită în mod greșit ca ceva birocratic. Unde a dus această mentalitate ? Au fost încălcate unele norme legale și statutare, făcîndu-se cheltuieli neproductive. La cooperativa agricolă Andreești din raionul Gilort s-au făcut cheltuieli mult mai mari decît posibilitățile financiare. Consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție Cioca- dia, fără a ține seama de posibilitatea realizării veniturilor bănești și a necesităților de producție, a cumpărat 100 de adăpători automate, 100 m linie decovil, vagoneți pentru transportul nutrețului și al gunoiului. Deși au fost procurate cu trei ani în urmă, ele nu au fost instalate nici pînă în prezent.în ultimii ani s-au obținut rezultate bune pe linia pregătirii cadrelor contabile pentru agricultură. Cu toate acestea, școlile existente sînt insuficiente. Numai prin cursurile de scurtă durată de 5 pînă la 10 luni nu se pot asigura cadre cu o pregătire corespunzătoare pentru conducerea cu competență a evidenței contabile și rezolvarea problemelor economice în cooperativă. De aceea consider necesar 

ca pe plan central să se studieze posibilitatea extin
derii rețelei școlilor de contabilitate agricolă și a 
școlilor medii tehnice financiare. De asemenea, în 
cooperativele agricole de producție și mai ales în 
cele mari să fie repartizați, la cerere, și absolvenți 
ai Facultății de finanțe, credit și evidență contabilă.

Constantin IROD
inspector, sucursala regiunii Oltenia 
a Băncii Naționale
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Experiența înaintată
să circule operativ
în întreaga tară„Ar fi bine ca în Directive să se sublinieze nu numai necesitatea extinderii rezultatelor pozitive în întărirea cooperativelor agricole, ci să se insiste și asupra găsirii celor mai eficiente forme de propagandă agricolă, pentru popularizarea experienței înaintate".

SĂ FOLOSIM PE DEPLIN

URIAȘA FORȚA A INIȚIATIVEI

SI EXPERIENȚEI OBȘTEȘTI
* ■> >. >

„Propun ca în statutul cooperativelor agricole să se prevadă ca o obligație pentru consiliile de conducere, atragerea în permanență a cooperatorilor la rezolvarea problemelor mai grele pe care le ridică producția, la organizarea rațională a muncii, la valorificarea rezervelor interne".Sprijinul multilateral primit din partea statului ne-a dat putința nouă, membrilor cooperatori, să smulgem pămintului recolte tot mai bune.Anul trecut am obținut la hectar peste 1 800 kg grîu și peste 3 000 kg porumb. în prezent avem un sector zootehnic in plină dezvoltare : 800 de bovine din care 300 de vaci, 3 300 oi, 1 500 de porcine.Dacă se analizează factorii care au contribuit la întărirea econo- mico-organizatorică a cooperativei noastre, se constată că un rol însemnat îl au oamenii care conduc treburile obștești. Președintele, membrii consiliului de conducere sînt buni gospodari, oameni hotăriți, cu vederi înaintate, devotați cu trup și suflet intereselor obștești, care știu să mobilizeze masa de țărani la înfăptuirea planurilor Întocmite. Se poate spune că în unitatea noastră, consiliul de conducere lucrează bine, și-a cîștigat încrederea și stima țăranilor cooperatori.Ca să poată conduce cu succes treburile unei

mari unități, se cere ca președintele și membrii consiliului, brigadierii să cunoască temeinic problemele producției, să-și însușească și să folosească metode bune de conducere. în cooperativa noastră, toate problemele care privesc bunul mers al producției sînt dezbătute în consiliul de conducere. Numai pe a- ceastă bază se iau hotă- riri. Consiliul de conducere prezintă lunar în fața adunării generale a membrilor cooperatori dări de seamă, din care se poate vedea cum a dus el la îndeplinire diferitele sarcini, se analizează diferite probleme. Așa, de exemplu, în anul acesta s-a discutat cum s-au pregătit campaniile agricole de primăvară și vară, despre stadiul construcțiilor zootehnice, despre planul de perspectivă al cooperativei. Toți membrii cooperativei iau parte la adunările generale, știind dinainte ce probleme se vor dezbate.Faptul că consiliul de conducere folosește metode bune se dato- rește, în mare măsură muncii politice și organi

zatorice desfășurate de organizația de partid. Ea controlează în mod permanent activitatea consiliului de conducere, educă cadrele de conducere în spiritul răspunderii fată de sarcinile trasate de partid, îndrumă consiliul să ia toate măsurile pentru mobilizarea țăranilor cooperatori în lupta pentru realizarea planului de producție.Experiența noastră a demonstrat necesitatea a- tragerii tuturor cooperatorilor la elaborarea planurilor și a hotărîriior care privesc principalele probleme ale producției Procedîndu-se astfel se dezvoltă inițiativa cooperatorilor, întrucît ei cunosc condițiile locale și posibilitățile care există pentru sporirea producției. întotdeauna, cînd consiliul de conducere a solicitat părerea oamenilor asupra diferitelor probleme, s-au putut lua cele mai potrivite măsuri. A- ceasta face ca membrii cooperatori nu numai să participe la muncă, ci să fie participanti activi la conducerea treburilor ob

ștești, la îmbunătățirea continuă a organizării muncii, la valorificarea rezervelor interne de creștere a producției etc. Un timp, asemenea probleme au fost neglijate în cooperativa noastră a- gricolă de producție. Comitetul de partid a analizat această situație, s-au luat măsuri și de a- tunci treburile merg mai bine. Desigur, și noi și membrii altor cooperative agricole mai avem destule de făcut în această privință. De aceea propun ca în statutul acestor unități să se prevadă ca o obligație pentru consiliile de conducere atragerea în permanență a cooperatorilor la rezolvarea problemelor mai grele pe care le ridică producția, la organizarea rațională a muncii, la valorificarea rezervelor interne, de creștere a producției etc.
Stoian CRISTEA 
secretarul comitetului 
de partid 
din cooperativa 
agricolă de producție 
Valea Argovei, raionul 
Lehliu

Proiectul de Directive prevede că 
producția globală agricolă urmează 
să crească în perioada 1966—1970 
cu circa 20 la sută față de media ani
lor 1961—1965 corespunzător unui 
ritm mediu anual de circa 3,5 la sufă. 
Este o prevedere bine gîndită și, în 
condițiile agriculturii noastre socia
liste, posibilă de realizat și cred, 
chiar, de depășit. Aceasta impune 
însă unităților agricole să-și îm
bunătățească metodele de condu
cere, să se îngrijească mai bine de 
obținerea unor producții sporite în 
toate sectoarele de activitate. Gos
podărirea unei mari unități agricole 
nu se poate face însă decît pe baze 
științifice.

In raionul nostru, stațiunea agrico
lă experimentală Suceava a organizat 
șase puncte experimentale în coope
rativele agricole de producție. Au 
fost încercate cele mai bune soiuri 
și metode agrotehnice în cooperati
vele de producție Vlăsinești, Știu- 
bieni, Săveni și altele. Dar specialiștii 
din unități pot ei înșiși experimenta 
diferite metode științifice. Inginerul 
agronom Silvia losub, de la coopera
tiva de producție din Vlăsinești, prin 
organizarea de loturi demonstrative, 
a urmărit comportarea hibrizilor de 
porumb în condițiile existente în ca
drul unității respective. Anul trecut, 
folosind ca sămînfă numai hibrizi din 
grupa 200, a obținut în medie la hec
tar cîte 5 000 kg porumb știuleți. Tot 
în această unitate s-a urmărit efi
ciența aplicării îngrășămintelor chi
mice faziale pe cele 120 de hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr. Coope
rativa din Vlăsinești a obținut anul 
trecut de pe întreaga suprafață cu 
sfeclă de zahăr o producție medie 
de 29 700 kg sfeclă la hectar.

Și în zootehnie sînt numeroase 
exemple care confirmă importanța 
muncii de cercetare a cadrelor de 
specialiști din cooperativele agricola 
și aportul ce-l pot aduce aceștia la 
acțiunea de sporire a producției 
animale. în vederea generaliză
rii în practică a metodelor îna
intate, la plenarele Consiliului agri
col raional, ele sînt popularizate în 
rîndul specialiștilor și cadrelor de 
conducere din unități. Astfel, expe
riența făcută la Miorcani privind 
densitatea porumbului a fost larg 
popularizată și s-a trecut la aplicarea 
ei în producție în întregul raion. In 
acest scop s-au luat măsuri ca, chiar 
de la însămînjări, să se asigure den
sitatea corespunzătoare de plante la

ha. Aproape întreaga suprafață însă- 
mînțată cu porumb în cooperativele 
de producție din raion s-a tăcut cu 
semănători 2 S.P.C.-2 și S.P.C.-6.

Introducerea în practică a metode
lor științifice cere dezvoltarea unei 
vaste munci de propagandă. Aș vrea 
să amintesc însă, pe scurt, cîfeva pro
bleme. De un real folos ne sînt căr
țile, broșurile și alte tipărituri. Con
sider însă că unele broșuri editate 
pe plan central au un caracter prea 
generai și nu ajută în mod efectiv 
oamenii în producție. Altele tratează 
aceeași temă, suprapunîndu-se tema
tica diferitelor edituri. Consider că ar 
fi bine ca experiența locală să fie 
popularizată prin broșuri elaborate la 
regiuni și numai ce este deosebit de 
valoros să se editeze pe plan central. 
Atît pe plan central cît și pe pian 
regional se tipăresc foarte puține 
materiale privind problemele de eco
nomie și organizare a cooperativelor 
agricole de producție. Ar fi bine să 
se țină seama de această problemă 
și să se studieze cele mai bune for
me de organizare care apoi să fie 
larg popularizate. în ce privește 
popularizarea unor rezultate, cinema
tografia se rezumă la regiunile Bucu
rești și Dobrogea. Ar fi bine dacă ci
nematografia și-ar extinde raza de ac
tivitate și în celelalte regiuni ale 
țării.

Pentru extinderea și popularizarea 
celor mai bune metode de muncă, 
noi am folosit pe scară largă ș! 
schimburile de experiență, ia care 
participă un număr însemnat de coo
peratori, cadre de conducere, spe
cialiști. De multe o« nu se urmă
rește cum sînt aplicate în practică 
cele aflate cu această ocazie. Consi
liul agricol raional, în urma unor ana
lize amănunțite, a ajuns la concluzia 
că schimburile de experiență trebuie 
pregătite temeinic și urmărită efica
citatea lor. în proiectul de Directive 
se arată : „consolidarea și extinderea 
rezultatelor obținute de cooperati
vele de producție vor contribui la 
sporirea producției, la reducerea pre
țului de cost". Ar fi bine ca în Di
rective să se insiste și asupra găsirii 
celor mai eficiente forme de propa
gandă agricolă, pentru popularizarea 
experienței înaintate.

Vasile APETROAIE
președintele Consiliului agricol 
raional Săveni, 
regiunea Suceava
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Setea de cunoștințe a maselor 

și activitatea așezămintelor culturale
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Răspîndirea culturii In rîndul maselor largi ale oamenilor muncii constituie o preocupare de seamă a partidului și a statului nostru. Atît la orașe cît și la sate a iost creată, în acest scop, o vastă rețea de instituții de cultură, înzestrate cu mijloace materiale necesare desfășurării unei bogate activități. Comitetele de cui- MUL TU M
tură și artă dispun în 
acest scop de sprijinul multilateral și competent al in
telectualității.

Generalizarea învățămîntului de 8 ani, creșterea numă
rului de absolvenți ai școlilor de toate gradele, dez
voltarea cunoștințelor tehnice ale muncitorilor și a învăță
mîntului agrotehnic la sate, răspîndirea largă a cărții, a pre
sei, a radioului și televiziunii, a cinematografului, teatrului 
și altor forme de promovare- a artei — toate aceste feno
mene explică nu numai sporirea cerințelor imediate, dar și 
trecerea pe o treaptă superioară în ce privește necesitățile 
culturale ale maselor, satisfacerea gusturilor mult mai pre
tențioase ale oamenilor muncii, a dorinței și capacității lor 
de a primi cunoștințe tot mai ample.

Ține pasul activitatea așezămintelor culturale, a miilor de 
activiști culturali, cu aceste exigențe ? S-a împrospătat con
ținutul acestei activități, s-a lărgit gama de manifestări con
form cerințelor actuale ?

Ancheta noastră arată că — paralel cu unele experiențe 
și inițiative rodnice, datorate entuziasmului și priceperii ac
tiviștilor culturali, care cunosc și înțeleg nevoile reale ale 
publicului — se constată și rămîneri în urmă, fenomene de 
tratare a problemelor muncii culturale la un nivel depășit.

Printre „acțiuni" 

și „manifestări", ce loc 

ocupă cerințele 
oamenilor ?

Nu puțini cititori ne-au vorbit 
despre programele atrăgătoare ale 
instituțiilor de cultură pe care le 
frecventează. Casa de cultură Ora
dea invita cu regularitate profesori, 
artiști, cercetători științifici pentru 
a face expuneri asupra unor proble
me la ordinea zilei. Tov. EMANOIL 
ENGHEL, secretarul Comitetului 
pentru cultură și artă al regiunii 
Crișana, ne informează că in raioa
nele Salonla, Marghita, Criș-Oradea 
au loc reușite conferințe, montaje, 
„almanahuri, turistice" pe teme ale 
educației patriotice. „Ce este muzi
ca și cum s-o ascultam?”, „Ce esle 
pictura, cum să privim un tablou ?" 
sint subiectele unor expuneri insoli
te adesea de filme documentare, de 
audiții la magnetofon.

Abundența vizitatorilor — pre
tutindeni unde-o întîlnești — e ro
dul muncii entuziaste și calificate a 
unor activiști culturali care, pe lin
gă pasiune, tragere de inimă, au și 
cunoștințe suficiente pentru a face 
față exigențelor anului 1965, caută 
mereu îorrne noi, împrospătează ne
încetat programele de activitate 
pentru a fi in pas cu viața. Repe
tarea rutinieră a acelorași manifes
tări săptămină de săptămină, înde
plinirea formală și plictisitoare a 
unor „puncte din plan”, lipsa de 
inventivitate constituie irine in ca
lea dezvoltării activității culturale 
de masă.

Tov. AL. CAZACU, directorul Ca
sei de cultură Făgăraș, constată că 
numărul spectatorilor este foarte 
redus. Și nici nu este de mirare. în 
primele două săptămini ale lunii Iu
nie n-au avut loc aici decit două 
simpozioane și nimic altceva. Să 
răsfoim „jurnalul" casei de cultu
ră pe cele cîteva luni anterioare: 
aproape numai expuneri, fie că ele 
erau intitulate simpozioane, confe
rințe, medalioane și așa mai depar
te. Cînd însă, ieșindu-și din șablon, 
casa de cultură a inițiat o întîlnire 
pe teme educativ-cetățenești, por
nind de la o discuție între cumpă
rători și vînzători, succesul a fost 
neașteptat.

Printre „acțiuni" șl „manifestări* 
unii activiști culturali ajung să nu 
mai vadă oamenii cărora li se adre
sează. „Cu excepția televizorului 
si din cînd în cînd a cite unui film, 
clubul noslru nu-ți oferă mare lu
cru, ne spune tov. ADRIAN ROȘCA. 
electrician la centrala termică Ier- 
nut-Luduș. Au avut loc și cîteva 
„seri de tineret", alcătuite de obicei 
dintr-o conferință slabă, neintere- 
săntă, după care se joacă... baba oar
ba. Inspirația organizatorilor n-a 
mers mai departe. Clubul nu are pn 
plan de activitate iar consiliul său 
figurează doar pe hîrtie. Tot în ra
ionul Luduș stăm de vorbă cu VA- 
SILE VLAD, membru al cooperativei 
agricole de producție Cipău : „Avem 
în sat un cămin cultural bine dotat, 
dar manifestări cultural-artistice sa 
lin foarte rar. In afara conferințelor 
agricol*» care se repetă an de an, 
alte expuneri pe teme politice, de 
cultură generală etc. au loc nu
mai dacă sint programate „de sus" 
deși, local, avem mulți intelectuali". 
Programele casei de cultură raionala 
din Balș sint întocmite după un cli
șeu, reprodus aidoma o săptămină 
după alta : miercuri 2 iunie: „Audi
ții la radio", miercuri 9 iunie: „Au
diții la radio" ș.a.m.d. „Studiul cu 
privire la gustul și cerințele oameni
lor este încă in fază incipientă", 
ne-a declarat tov. CONSTANTIN 
CARA, inspector al Comitetului ra
ional de cultură și artă Balș. Ne în
trebăm ce ar putea să însemne a- 
ceastă „fază incipientă”? Cunoaște
rea necesităților oamenilor cărora li 
se adresează nu poate fi o „etapă" 
temporară, ea trebuie să fie o preo
cupare permanentă a fiecărui acti
vist cultural, un proces continuu,

care să asigure concordanța deplină 
a muncii culturale de masă cu ceea 
ce interesează publicul.

Pe străzile orașului Balș am întil- 
nit numeroși tineri. Ei ne-au povestit 
că au contribuit, prin muncă patrio
tică, la amenajarea unui club alături 
de casa de cultură. Dar nimeni nu 
poale intra acolo fără avizul admi
nistratorului. Prost organizai, condus 
birocratic și Închis in cea mai mare 
parte a timpului, clubul și-a pierdut 
vizitatorii. Nu e, de altfel, singura 
instituție de cultură care-și întîmpi- 
nă publicul cu ușile zăvorite. La A- 
leșd a fost construită acum vreo 
doi ani o casă de cultură de toată 
frumusețea, dar activitatea ei e a- 
proape nulă. Ce concepție deno
tă asemenea situații din partea 
celor răspunzători de activitatea a- 
cestor instituții de cultură? Numai 
niște funcționari birocrați, lipsiți de 
pasiune, de dăruire, de dragoste pen
tru cauza raspîndirii cunoștințelor 
și a artei pot da dovadă de atîta 
nepăsare. Și cum se pot împăca or
ganele locale de partid, comitetele 
sindicale, sfaturile populare cu ne
glijarea totală a unora din instru
mentele de mare preț pentru ridica
rea nivelului cultural al maselor ?

— Cercurile de citit în colectiv 
și-au avut utilitatea lor în urmă cu 
10—15 ani — ne spune tov. NICO
LAE MATEESCU, secretarul Comi
tetului de cultură și artă al regiu
nii Argeș. Acum insă, la nivelul ac
tual de răspîndire a presei și a căr
ții, a informării politice și culturale 
prin radio, televiziune, cinematogra
fie, aceste cercuri oieră oamenilor 
mult luai puțin decit știu și au la 
îndemină și fără ele.

E datoria noastră, a celor ce lu
crăm în cadrul unităților de cultură 
și arlă — continuă tovarășul Ma- 
teescu — să studiem asemenea fe
nomene, să înlăturăm formele rare 
și-au trăit traiul și să dăm extindere 
altora, pe care experiența Ie con
firmă. Din păcate, ne ocupăm prea 
mult cu treburi administrative și ne 
trezim la un moment dat anchilozați 
in șabloane. Avem impresia că ne 
facem datoria, dar publicul este oare 
mulțumit cu ceea ce-t dăm ? Pen
tru îmbogățirea cunoștințelor oa
menilor muncii de la sate tre
buie folosite înlr-o măsură spo
rită mijloacele pe care le oferă știin
ța și tehnica modernă.

Tov. ION PREDIȘOR, prim secre
tar al Comitetului orășenesc U.T.M. 
Rm. Viicea, apreciază că, după 10 
ani de la lansarea sa, concursul „Iu
biți cartea" nu mai prezintă interes 
pentru tineret. Inițiatorii nu au 
mai făcut nimic ca să-l învio
reze. în stadiul actual cerințe
le concursului apar prea ele
mentare, nu au un caracter stimula
tor. E necesară fie revizuirea sub
stanțială a regulilor și modalității de 
desfășurare a concursului, fie gă
sirea altor forme, superioare, de 
popularizare a cărții.

îil fața lipsurilor serioase din ac
tivitatea lor, conducătorii unor insti
tuții culturale se mărginesc să aș
tepte soluții de „sus", iar organele 
superioare dau cite odată vina pe 
„condițiile obiective". Clubul „1 
Mai" din Comănești nu și-a îm
prospătat biblioteca cu cărți noi a- 
părute timp de doi ani, sala de spec
tacole are nevoie de reparații ele. 
Tovarășul DUMITRU POPA, directo
rul clubului, ca și ION FRÂȚILĂ, 
secretarul consiliului sindical raio
nal, s-au obișnuit să pună ab
solut totul, pînă și faptul că la club 
nu poli, găsi colecția ziarului regio
nal, pe seama unor condiții din afa
ra. Dar ceea ce lipsește în primul 
rind sint inițiativa, buna gospodă
rire.

Unde nu e nevoie 
de „mobilizare"

Un bun activist cultural gîndește 
cu capul său propriu, ține seama de 
specificul publicului căruia i se a- 
dresează, îi cercetează atent preocu
pările, îi vine în întîmpinare. Avem 
însă, la conducerea unor instituții 
culturale de masă, șl oameni care 
se mulțumesc să aplice mecanic me
tode de lucru recomandate cu ani 
în urmă, indiferent dacă se mai po
trivesc sau nu, oameni care se 
cramponează, din comoditate, de 
forme uzate, depășite.

De pildă, la Casa de cultură din 
Rm. Vîlcea aproape nu trece o săp- 
tămînă fără „citiri în colectiv". Tov. 
IOANA NICOLAE, directoarea clu
bului „Petrolul" din Pitești, reușeș
te chiar să facă mai multe aseme
nea lecturi săptămînal. „Oamenii vin 
la televizor, eu le pun condiția : 
dacă vor să vadă programul trebuie 
să asculte mai întîi lectura unui ar
ticol din ziarul local „Secera și Cio
canul", ne explică d-sa. Și se mai 
miră că ,,e o problemă mobilizarea 
oamenilor" ! însăși noțiunea de mo
bilizare a publicului vădește o gîn- 
dire Învechită. Cultura e astăzi o 
necesitate vitală, ea face parte din
tre cerințele imperioase ale oame
nilor muncii, care așteaptă ca ele 
să fie satisfăcute la un nivel co
respunzător. Nu publicul trebuie 
„mobilizat" să participe la diverse 
„acțiuni" plicticoase, ci organizato
rii trebuie să se mobilizeze pentru 
a realiza manifestări cu adevărat 
interesante, la care să vină lumea.

Cînd cantitatea nu se 

transformă în calitate
I.a comitetele de cultură și arlă 

există uneori date amețitoare cu pri
vire la numărul conferințelor ținute 
la sale. își ating oare toate aceste 
conferințe scopul propus? Tovarășul 
AUREL COJOCARU, secretarul Co
misiei pentru răspîndirea cunoștin
țelor cullural-științifice din raionul 
Rimnicu Viicea, no furnizează date 
interesante ; săptămînal pleacă la 
sate 15—20 de intelectuali pen
tru a face expuneri, există in 
raion și 13 brigăzi științifice. Se 
merge numai in vreb citeva locali
tăți : Păușești-Măglași, Vlădești, 
Bujoreii!, Ocnița și Încă douu-trei 
aflate in apropierea orașului, pe 
cinci in celelalte sate, aproape o 
sută, nu calcă nici picior de confe
rențiar. Cît despre calitatea unora 
dintre expuneri, ea poate fi judeca
tă după selecționarea conferențiari
lor : profesori de matematică merg 
la sate să vorbească (de fapt să ci
tească texte scrise de alții) despre 
bolile transmisibile, profesori de 
desen explică cum se cresc vacile 
iar profesori de limba franceză țin 
conferințe despre legumicultura. 
Și aceasta, în sate unde există ingi
neri agronomi1

Conferințele reprezintă un factor 
important de răspîndire a cunoștin
țelor politice, economice, culturale 
etc. Dacă ele devin uneori greu de 
absorbit, aceasta se petrece din cau
za programării lor abuzive, care 
duce la monotonie, precum și din 
cauza calității scăzute a unora din
tre ele.

— In locul unei munci vii, de pre
gătire a intelectualilor pentru a ține 
expuneri libere, bine documentate, 
bogate în idei, comisiile noastre se 
înfundă adesea într-o activitate ste
rilă de manevrare a textelor, pe ca
re apoi „conferențiarii" urmează să 
Ie citească automat, peste tot la feL 
fără a ține seama de specificul au
ditoriului, ne spune ION CIOBANU, 
secretarul comisiei de răspîndire a 
cunoștințelor cultural-științifice a 
regiunii Argeș. Ciudat este că, deși 
secretarul își dă seama de inutilita
tea unei asemenea munci, comisia 
se ocupă totuși cu elaborarea unor 
texte de conferințe despre întreți
nerea culturilor, care pe lîngă că a- 
jung tîrziu în sate, nici nu pot cores
punde condițiilor concrete din fie
care cooperativă agricolă de pro
ducție

După aprecierea tovarășului Cio- 
banu, Comisia de răspîndire a cu
noștințelor din Slatina lucrează bine. 
Aci, conferențiarii sînt ajutați din 
timp să cunoască problemele satelor 
pe care le vor vizita, să-și aleagă 
material demonstrativ adecvat. „U- 
neori — ne spune el — responsa
bilii brigăzilor științifice se depla
sează la sate pentru a strînge ei 
înșiși întrebările, pentru că se mai 
întimpiă ca unii directori de cămi
ne să fabrice peste noapte întrebări 
care nu interesează pe nimeni. în 
raionul Găeșli, însă, se tin foarte 
puține expuneri, conferențiarii sint 
„prinși" la întîmplare și trimiși să 
citească texte".

(Continuare în pag. a V-a)

ION ȚUCULESCU Schiță pentru portretul lui Gala 
Galaction

BRĂDUȚ COVALIU „Grivita Roșie" -a 
în halele ele țevi

PETRU ACHIȚENIE Flori de seară

ezvoltaree cine
matografiei na
ționale, ritmul in 
creștere al pro
ducției de filme 
artistice, docu
mentare și de 
televiziune, exi

gențele sporite față de cali
tatea lor, rolul pe care-l joacă 
filmul în formarea conștiinței 
socialiste a maseior, în infor
marea promptă, multilaterală a 
publicului. In modernizarea 
procesului de învățămînt, folo
sirea lui pe scară tot mai largă 
în cercetarea științifică implică 
o grijă susținută pentru asigura
rea, In perspectivă, a cadrelor 
de înaltă calificare artistică și 
tehnică necesare studiourilor 
noastre. Pentru a vedea cum 
se desfășoară pregătirea viito
rilor slujitori ai cinematografiei 
românești, ziarul nostru a orga
nizat o discuție în jurul mesei 
rotunde, la care au participat 
prof. George Dem. Loghin — 
prorector al Institutului de artă 
teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale", prof. dr. Mih- 
nea Gheorghiu — șeful cate
drei de artă cinematografică 
din cadrul acestui institut, regi
zorii Mircea Drăgan și Mihai 
lacob, titulari ai disciplinei de 
regie de film, operatorul Mihai 
Dimitriu (Măiestria operatoru
lui), ing. Constantin Pivniceru 
(„sensiometrie" — bazele pro
ceselor fotografice), și, din par
tea redacfiei, D. Costin.Pentru început, mai mulți 
participanți la „masa rotun
dă" au arătat că secțiile de 
regie de film, operatorie și 
filmologie ale Institutului de 
artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" și-au 
reluat activitatea în urmă cu 
doi ani. (Ele fuseseră desfiin
țate în anul 1956, ceea 
ce, după cum au arătat vor
bitorii, a constituit o gre
șeală, o subapreciere a ne-

ln jurul mesei de vorbă cu
GEORGE D. LOGHIN, MIHNEA GHEOR
GHIU, MIRCEA DRAGAN, MIHAI IACOB, 
MIHAI DIMITRIU, CONSTANTIN PIVNICERU

țină seama de diferitele aspec
te ale producției cinematogra
fice din țara noastră. Fără 
îndoială, cu toții ne-am bucu
rat de nenumăratele succese 
pe care cinematografia româ
nească le-a repurtat în ultimii 
ani, atîf pe plan național cît 
și international. Dar aceste suc
cese nu reprezintă media 
generală a producției noastre 
cinematografice. Ele sînt une
ori caracteristice pentru vîrfu- 
rile acestei producții, și cred 
că pe viitor trebuie să tindem 
spre generalizarea lor. Există 
probleme legate de tematica 
filmelor, de modul cum sînt tra
tate aceste teme prjn mijloa
cele specifice cinematografiei, 
în ața fel îneîf să declanșeze 
în spectator gîndurile și senti
mentele pe care le urmăresc 
creatorii. Toate aceste pro
bleme, al căror cerc ar pu
tea fi încă lărgit, ar fi 
trebuit să constituie, în școala 
noastră, obiectul unei temei
nice munci de cercetare știin
țifică. Aceasta ne-ar fi ajutat 
să îmbogățim și să îmbunătă
țim programele de curs, care 
în momentul de față suferă de 
un oarecare schematism și de 
lipsa unei legături îndeajuns 
de sfrînse cu practica de crea
ție cinematografică".

„în momentul de față — a 
spus MIHAI IACOB — noi a- 
cordăm, pe drept cuvînt, o 
mare atenție problemelor teo
retice ale regiei, dar asta nu 
esle nici pe departe suficient. 
Pe baza experienței primilor

firesc, ei nu-și pot aprecia în
totdeauna, obiectiv, aptitudini
le artistice, talentul. Vreau să 
spun că atracția spontană spre 
această arfă nu este dublată, 
întotdeauna, de înzestrarea 
specifică necesară. Și totuși a- 
ceastă înzestrare artistică, ta
lentul, trebuie să constituie 
principalul nostru criteriu de 
selecție. De aceea, cred că ar 
trebui ca examenul de admi
tere la institutul nostru să de
vanseze cu cîteva zile, cel pu
țin, examenele celorlalte insti
tute și facultăți. Fac această 
propunere Ministerului Învăță
mîntului pentru a se oferi unui 
număr mai mare de tineri care 
se simt atrași de cinematogra
fie posibilitatea de a se pre
zenta la admitere, fără a li se 
închide astfel poarta (dacă ap
titudinile lor artistice sînt insu
ficiente) spre acele facultăți 
pentru care au primit pregă
tirea corespunzătoare în școa
la medie. Este, cred, o condi
ție a depistării talentelor au
tentice".

G. OEM. LOGHIN face și o 
altă sugestie, decurgînd din 
cele constatate, cu prilejul stu
dierii experienței unor institu
te similare de peste hotare : 
„In cursul anului care precede 
concursul de admitere la insti
tutul nostru, să aibă loc o pre- 
selecționare a candidaților din 
punct de vedere al aptitudi
nilor artistice pe baza anumi
tor probe practice. Se va pu
tea constata, astfel, cu luni îna
inte de concursul de admite-

cesităților de cadre ale cine
matografiei). Cerințele mari 
care stau în fața acestui im
portant domeniu al învăță
mîntului artistic impun exa
minarea problemelor apăru
te pe parcursul primilor doi 
ani de studiu și de a căror 
rezolvare depinde îmbună
tățirea continuă a pregătirii 
cadrelor necesare.

»t
Pasiune, 
dar și studiu 
multilateral

„Este cunoscută pasiunea ti
neretului pentru cinematografie 
și, dintre acești tineri pasionați, 
institutul a selecționat ți va se
lecționa talente autentice, a 
spus MIRCEA DRĂGAN. Măr
turie stau o serie de lucrări de 
reală valoare ale studenților din 
anii I și II regie și operatorie. 
Este semnificativ că aceste lu
crări (scenarii, decupaje regi
zorale etc.) vădesc un interes 
viu pentru teme izvorîte din 
realitățile noastre. Mă gîndeam 
chiar că unele dintre aceste lu
crări ar merita să fie publicate 
în reviste ca „Cinema", Luceafă
rul" ș.a. Cu referire la rapor
tul dintre învățămînful cinema
tografic și producția studiouri
lor, cred că la ora actuală se 
fac simțite o serie de lipsuri ale 
filmelor noastre pe linia nu nu
mai a regiei, dar și, de pildă, 
a sunetului, a machiajului, a jo
cului actorilor și a altor com
partimente de creație — ca
rențe în mare măsură explica
bile, după părerea mea, prin 
inexistența, cu ani în urmă, a 
unui sistem de pregătire a ca
drelor. Cred că situația aceasta, 
pe care am accepfaf-o multă 
vreme — de a aștepta apariția 
„spontană” a specialiștilor, de- 
săvîrșirea talentelor în cadrul 
producției, recrutarea cadrelor 
pe baza unor criterii înfîmplă- 
toare, deseori sub imperiul ne
cesităților producției — a adus 
serioase prejudicii filmului ro
mânesc. Este necesar ca 
școala noastră să-și lărgească 
profilul, pentru a putea pregăti 
cadre cu înaltă calificare în 
domeniul, de pildă, al monta
jului, al machiajului, pentru a 
putea specializa Ingineri de 
sunet. Institutul va trebui să 
facă Ministerului învățămîntu
lui propuneri în acest sens.

„Evident — a adăugat G. 
DEM. LOGHIN — programul 
pedagogic al școlii naționale 
de cinematografie trebuie să

doi ani de muncă, consider că 
trebuie să introducem o serie 
de îmbunătățiri în activitatea 
catedrei noastre, și în primul 
rînd în direcția aspectelor 
concrete ale regiei cinemato
grafice, a problemelor practice, 
de meserie. Pentru aceasta 
s-ar putea folosi și experiența 
unor institute similare de peste 
hotare. Astfel, am avut recent 
prilejul să cunosc îndeaproape 
activitatea Institutului de înalte 
studii cinematografice din ca
pitala Franței ; între altele, mi 
s-a părut deosebit de intere
sant modul în care se stimu
lează și se verifică aptitudi
nile viitorilor regizori. încă 
în al doilea semestru al anu
lui I, studenții primesc o temă 
unică, a cărei tratare duce la 
rezultate cît se poate de con
cludente : li se cere să reali
zeze o replică proprie, perso
nală, la o secvență dinfr-un 
film al unui autor cunoscut. Cu 
alte cuvinte, toți pornesc de la 
aceleași date privind subiectul, 
scenariul etc. Și fiecare în 
parte recompune tema, o re
creează regizoral, putîndu-și 
demonstra în practică viziunea 
proprie, originalitatea — pe 
peliculă, filmînd. Experiența 
ar merita să fie preluată de ca
tedra noastră. în același scop 
aș mai semnala — dintre 
cursurile institutului amintit — 
pe cel care se ocupă de ana
liza filmelor ; este un fel de 
„disecție" cinematografică, pri
lej pentru studenfi de a stu
dia și dezbate în profunzime, 
multilateral, arta unor realiza
tori, de a intra în cele mai 
subtile detalii ale creației. 
M-am convins că ar fi util și 
studenților noștri un curs de 
estetică cinematografică (nu 
estetică generală, cum se face 
la noi).

Talentul, 
aptitudinile — 
pe primul plan

Selecția viitorilor studenți 
are o importanță esențială: 
din institut vor putea ieși ca
dre talentate, numai dacă in
tră în el talente autentice. 
„Afluența de candidați la exa
menul de admitere este, de 
la un an la altul, mai mare — 
spune MIRCEA DRĂGAN. Și 
dacă la admiterea în alte fa
cultăți candidafii se bizuie pe 
pregătirea lor anterioară, pe 
munca depusă în școala me
die, la cinematografie, în mod

re, cine are însușirile necesa
re acestui domeniu al artei ; 
cei preseleefionați se vor, pu
tea perfecționa în vederea ad
miterii, iar cei care nu vor tre
ce probele respective se vor 
puiea pregăti pentru alte 
ramuri ale învățămîntului su
perior, Rectoratul și consiliul 
științific al institutului vor tre
bui să elaboreze neîntîrziat o 
propunere pentru soluționarea 
acestei probleme".

MIHNEA GHEORGHIU : Ap
titudinile, bagajul de cultură 
generală și artistică sînt esen
țiale. Insistînd asupra faptului 
că pentru a păși pe calea a- 
cestei arfe de sinteză, exfrem 
de complicată, care este cine
matografia, tînărul trebuie să 
tie înarmat de la început cu 
solide elemente de cultură ge
nerală, de filozofie (incluzînd 
în aceasta cunoștințele de es
tetică, de istoria artelor, con
tactul cu mișcarea cinemato
grafică, cu via(a culturală na
țională și internațională), aș 
vrea să fac o observație cu 
caracter mai general. La exa
menul de admitere am cpnsta- 
tat cu toții că un număr destul 
de mare de candidați au a- 
vut un nivel cultural scăzut, și 
aceasta nu numai din punctul 
de vedere al exigențelor ci
nematografiei. Cred de aceea 
că ar fi bine ca în invăță- 
mîntul nostru mediu să se 
pună un accent mai mare pe 
cultura generală a elevilor, pe 
contactul lor din vreme cu 
operele de arfă, un contact 
bine îndrumat. Dar ceea ce ne 
mine m-a mirat de fiecare 
dată a fost modul în care scriu 
și se exprimă în limba română 
unii candidați — care este 
de-a dreptul îngrijorător. Din 
acest punct de vedere, ar tre
bui ca gramaticii să i se dea 
importanța cuvenită".

MIHAI DIMITRIU : Se face 
simțită, de asemenea, necesi
tatea unei îmbunătățiri a în
săși structurii concursului de 
admitere, în sensul tocmai al 
asigurării unei selecții eficien
te. Așa cum se întimpiă, de 
pildă, la concursul de admitere 
la Arhitectură, și la noi ar tre
bui ca în clasificarea candida- 
(ilor, nota privind proba de 
specialitate (actorie, regie, o- 
peratorie, etc.) să aibă o pon
dere mai mare decit notele 
celorlalte discipline.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Semnarea Acordului comercial de durată 
și a Acordului de plăți 

intre Republica Populară Română și Iranîn ziua de 23 iunie, la Ministerul Comerțului Exterior a avut loc semnarea Acordului comercial de durată și a Acordului de plăți între Republica Populară Română și Iran.Din partea română a semnat M. Petri, ministrul comerțului exterior, iar din partea iraniană, A. Alikhani, ministrul economiei.Acordurile semnate prevăd livrarea din Republica Populară
La Uniunea Artiștilor Plastici

DEZBATEREA PROIECTELOR DE DIRECTIVE
ALE CONGRESULUI AL IV-lea AL PARTIDULUILa Uniunea Artiștilor Plastici din R. P. Română a avut loc plenara lărgită a Comitetului de conducere al Uniunii consacrată dezbaterii proiectelor de Directive ale Congresului al IV-lea al partidului, la care au luat parte un mare număr de pictori, sculptori, graficieni, critici de artă.Lucrările plenarei au fost conduse de pictorul Brăduț Covaiiu, secretar al Uniunii Artiștilor Plastici.în cadrul plenarei au luat cu- vîntul artiștii plastici Ion Jalea, Boris Caragea, H. Catargi, Vasile Dobrian, Sanda Nițescu, Ion Vla- siu, Alexandru Ciucurencu, Florin Pirvulescu, Mariana Petrașcu, Jules Perahim, Corneliu Baba, Ion Sălișteanu, Ion Vlad, Val Muntea- nu, Constantin Piliuță, Vasile Ka- zar, Ioana Kassargian, Virgil Preda, Cik Damadian.în încheierea discuțiilor a luat cuvîntul tovarășa Constanța Crăciun, membru al C.C. al P.M.R., președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.Vorbitorii și-au manifestat adeziunea deplină la mărețul program de dezvoltare a țării cuprins în proiectele de Directive, au exprimat în cuvinte calde sentimentele lor de înaltă mîndrie patriotică pentru marile succese obținute de poporul român sub conducerea partidului. Ei și-au exprimat hotărîrea de a participa activ la traducerea în viață a Directivelor, spre binele și propășirea patriei, pentru continua ei înflorire.Permanenta grijă pe care partidul și statul o acordă dezvoltării culturii, științei și artei, au subliniat vorbitorii, întîlnirea și schimbul de păreri cu conducătorii
Fotbal

.Cupa balcanică'

FARUL-VARDAR SKOPLJE 1—0La Constanța s-a disputat ieri meciul retur Farul-Vardar Skoplje (Iugoslavia) pentru „Cupa balcanică" (grupa a II-a). Fotbaliștii con- stănțeni au cîștigat cu 1—0 prin golul marcat de Pleșa.
CERNO MORE—RAPID 3—1în cadrul „Cupei balcanice' (grupa I), miercuri s-au întîlnit la Varna echipele „Cerno More" și 

Română în Iran de instalații, mașini și utilaje, ciment, diverse produse chimico-farmaceutice, iar din partea iraniană în Republica Populară Română, bumbac, orez, minereuri, piei și alte mărfuri.Cu prilejul semnării documentelor menționate, ministrul comerțului exterior a oferit o masă în cinstea delegației guvernamentale iraniene. (Agerpres)

partidului și guvernului, ideile cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, prim-secretar al Comitetului Central al partidului, constituie pentru artiștii plastici un puternic îndemn de a ridica necontenit nivelul artistic al creației lor. Ei au subliniat răspunderea deosebită pe care o au față de sarcinile ce le revin artiștilor plastici pentru realizarea unor opere de înaltă ținută artistică, bogate în idei, reprezentative pentru epoca pe care o trăiește poporul nostru, frumoase și emoționante, în care să fie oglindit chipul omului nou, cu multiplele și majorele sale preocupări, trecutul de luptă al poporului, frumusețile patriei noastre socialiste.Participanții au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român în care se subliniază că politica partidului nostru, exemplu de înalt patriotism, de fidelitate față de ideile fundamentale ale marxism-leninis- mului constituie un imbold în dezvoltarea spiritului creator, în făurirea celor piai îndrăznețe aspirații ale poporului. Vom sorbi din apele limpezi ale izvoarelor - tradiției noastre naționale și ale realității socialiste — se spune în continuare în telegramă — puterea de a crea pe măsura aspirațiilor din totdeauna ale clasei noastre muncitoare, ale partidului nostru, ale veșnic tînărului și talentatului nostru popor. Artiștii plastici din Republica Populară Română asigură Comitetul Central al partidului că vor fi la înălțimea eforturilor întregului nostru popor în opera de desăvîrșire a construcției socialiste.(Agerpres)

Rapid București. Victoria a revenit fotbaliștilor bulgari cu 3—1 (1—0). în primul meci Rapid cîștigase cu 2—0.
STEAUA—STADE FRANCAIS 

5—1 (3—1)Pe stadionul „Republicii' din Capitală s-a disputat aseară, la lumina reflectoarelor, meciul amical de fotbal Steaua București-Stade Fran-

Organizarea și funcționarea
Băncii Naționale a Republicii Populare RomâneUn recent decret al Consiliului de Stat stabilește organizarea și funcționarea Băncii Naționale a Republicii Populare Române.în decret se arată că Banca Națională are sarcina realizării politicii guvernului R. P. Române în domeniul monetar și al creditului, fiind bancă de emisiune, de creditare și centru de decontări interne și externe al economiei naționale. Ea emite și pune în circulație, în exclusivitate, bilete de bancă și monede metalice, potrivit hotărîrilor Consiliului de Miniștri; organizează circulația bănească și efectuează operațiile de casă pentru organizațiile socialiste; păstrează mijloacele bănești ale organizațiilor socialiste, organizează și efectuează operațiile de creditare a economiei naționale. Printre celelalte atribuții ale Băncii Naționale se numără : operațiile privind executarea de casă a bugetului de stat; exercitarea controlului asupra realizării veniturilor de stat, asupra utilizării fondalui de salarii; finanțarea reparațiilor capitale și investițiilor necentralizate ale organizațiilor de stat în limitele și condițiile stabilite prin dispoziții legale ; stabilirea cursu

țais. Cele două formații au jucat degajat, cu acțiuni deschise, spectaculoase. Atacurile fotbaliștilor de Ia Steaua, bine dirijate de Constantin, au dus la realizarea unor faze mult aplaudate. Din formația franceză o frumoasă impresie a lăsat atacantul Pottier prin numeroasele sale incursiuni derutante. Golurile au fost înscrise, în ordine, de Sorin Avram, Constantin (din 11 m), Peri (din 11 m), Voinea, Pavlo- vici și Raksi. 

lui oficial al valutelor străine ; organizarea și efectuarea decontărilor cu străinătatea și efectuarea operațiilor Valutare etc.în îndeplinirea atribuțiilor sale, Banca Națională exercită controlul bancar asupra îndeplinirii planurilor economice și financiare, folosirii de către organizațiile socialiste, potrivit dispozițiilor legale, a mijloacelor proprii și împrumutate, precum și asupra respectării disciplinei operațiilor bancare.Banca Națională a Republicii Populare Române este condusă de un consiliu de administrație care se compune din președinte, vicepreședinți, secretari generali șl membri. Președintele consiliului de administrație este și guvernatorul Băncii Naționale, are rang de ministru și se numește prin decret. în regiuni, raioane și orașe, Banca Națională are sucursale regionale, sucursala orașului București, direcții orășenești, filiale raionale, filiale și agenții în unele localități și casierii pe lîngă unele organizații socialiste. Banca Națională îșl desfășoară activitatea potrivit Statutului aprobat de Consiliul de Miniștri.
Atl etlsm

Noi recorduri mondiale 
la 2 mile și 3000 m.în cadrul unui concurs internațional desfășurat la Melun, atletul francez Michel Jazy a doborît recordul mondial în proba de două mile, realizînd timpul de 8’22” 6/10. Cu același prilej, el a corectat recordul mondial și Ia 3 000 m cu timpul de 7'49”.

EXAMENUL 
CAPACITĂȚII 
Șl VALORII 
POPORULUI

(Urmare din pag. I-a)

Proiectele de Directive reprezintă 
programul de desfășurare a capaci
tăților noastre după etaloanele cali
tative cele mai înalte. Fîntîni și ză
căminte ascunse își vor găsi împlini
rea, lumini noi vor smălfui întinderea 
patriei, iar din șuvoiul nesecat al ta
lentelor se vor ridica alții care să se 
așeze la masa ambasadorilor noștri 
universali, unde îi așteaptă Eminescu, 
Enescu, Caragiale, Brîncuși. Gîndirea 
științifică și tehnică întărită prin cer
cetări fundamentale, gîndirea artis
tică întărită prin contacte selective 
se vor înălța fot mai sus.

Dramaturgia noastră, vreau s-o 
cred ca slujitor al ei, va ridica pro
blemele epocii, orîndulrll șl tării a- 
cesteia la o expresie artistică 
superioară, așa cum se ridică 
multe alte direcții ale efortului 
poporului nostru. Munca rodni
că a celor trei colegi pe care 
i-am pomenit nu întîmplător confine 
pentru colegul lor dramaturg sugestii 
relevabile : să ducă asemenea utila
jului nostru petrolier forajul spre 
straturi fot mai adinei ale personali
tății omenești ; să obfină, asemenea 
industriei prelucrătoare a lemnului, o 
valorificare superioară a materialului 
de viafă ; să recreeze plastic, aseme
nea antropologiei, fizionomia, morfo
logia, dinamica și sufletul societății 
noastre socialiste plecînd de la izvo
rul decurgerii noastre istorice.

Am convingerea că, prin elanuri 
reînnoite, dramaturgia va alerga mai 
bine în noua etapă de cinci ani, în 
marea competifie a valorilor univer
sale și că ștafeta anului 1970 o va 
găsi într-o poziție vieforioasă.

CE GENEREAZĂ 
„FATALITATEA" 
IN MATERIE
DE CIRCULAȚIE

(Urmare din pag. I-a)Să ne mai mirăm că unii șoferi noi nu cunosc regulile elementare de circulație ? Sîntem de părere că este nevoie să se reexamineze modul cum se desfășoară procesul de învățămînt în școlile Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Improvizația, superficialitatea în pregătire a cadrelor de șoferi nu pot fi de fel tolerate.O serioasă selecție se impune chiar de la înscrierea tinerilor în școli; e nevoie în plus să se facă un control medical exigent, deoarece ies șoferi oameni lipsiți de aptitudinile fizice corespunzătoare acestei meserii. Practica a- rată că și cumulul de ore ale directorilor împiedică normala desfășurare a procesului de învățămînt. Suferă și controlul pe traseele- școală unde elevii fac practică.O problemă căreia nu i s-a acordat pînă acum atenția cuvenită este studierea mașinilor aflate în dotarea garajelor și autobazelor. Neconcordanța dintre teorie și practică împiedică tînărul absolvent să facă față de la început la 

locul do muncă. Tot p» băncii» 
școlii trebuie format șoferul șl ca 
om, adică să înțeleagă ce răspun
dere are față de societate.

Și acum o propunere a medicu
lui PAUL BLIDARU, de la 
Spitalul de urgență nr. 1 Bucu
rești :

„In timpul școlarizării conducă
torilor auto să se predea și cîteva 
elemente de asistență de prim-aju- 
tor. Au fost cazuri tind acciden- 
tații au decedat pentru că nu s-a 
găsit nimeni să le aplice imediat 
un garou pentru a opri hemora
giile sau Să imobilizeze o fractură".

A doua treaptăCe se întîmplă cu șoferul după absolvirea școlii ? De regulă primul „popas" este autobaza de transport — garajul. Timp de trei luni, proaspătul absolvent lucrează aici ca ajutor de șofer sub supravegherea unui tovarăș experimentat. Mulți veterani își fac datoria, transmit tinerilor experiența lor. Se mai întîmplă însă și altfel; iată ce spun cîțiva tineri de la garajul Rotunda al I.C.H.DUMITRU AVRĂMESCU : „Cînd 
cer unui mecanic Să-mi dea o 
sculă, se face că nu mă aude și 
trebuie să-i dau de-o... țuică".TOMA GRECU: „Mi s-a dat o 
mașină, hîrbuită. Cunoștințele pri
mite în școală fiind insuficiente 
față de cerințele de-aici, apelăm la 
cei mai pricepUți să ne lămureas
că. Dar toți sint foarte ocupați!“Șeful garajului, ION ENESCU, ne pusese în gardă că noii angajați — foști elevi la școlile din Curtea de Argeș și Cîmpulung Muscel — sînt prost pregătiți, nu se încadrează în plan. Dar încheie :

„Din păcate, nu avem timp să ne 
ocupăm de ei".Și iată-i pe tineri suind la volan fără pregătirea necesară, fără îndrumare și fără control. Iată părerea tovarășului D. BADEA, directorul autobazei 2 Giulești:

„Se cere din partea organizații
lor Sindicale o mai mare grijă pen
tru pregătirea noilor angajați. La 
sosirea noilor absolvenți trebuie 
organizate cursuri de calificare".O altă problemă : conducătorii autobazelor au sarcina de a organiza cu cea mai mare răspundere controlul tehnic al vehiculelor înainte de plecarea în cursă. Să se sancționeze cu severitate revizorii tehnici și șefii de tură care din comoditate lasă să treacă pe poartă mașini fără sistemul de frinare pus la punct, cu joc la volan, cu lămpi de stop defecte. Accidentele cauzate de aceste neglijențe sînt numeroase.
La drum...Șoferul a plecat în cursă : a verificat mașina, este odihnit. Și totuși... accident la „km x“. Cauzele ?Creșterea numărului vehiculelor a impus măsuri de asigurare a rulajului pe drumurile publice, în special pe șoselele naționale. Dar iată, pe șoseaua București-Pitești nu s-au construit pasaje denivelate la intersecțiile cu calea ferată, marcajul orizontal nu e terminat, lipsesc pasajele pentru parcare. Controlul circulației lasă de dorit: motoci- cliștii trec în viteză, bicicliștii circulă pe mijlocul șoselei.

„Noaptea — ne spune șoferul PAUL AIOANEI, din Craiova, cir
culația e și mai grea, periculoasă 
chiar. Sint marcaje și indicatoare 
rutiere care nu se disting. întîl- 
nești, ca ieșite din pămînt, biciclete 
fără „ochi de pisică”, căruțe fără Deși posesor al unui carnet de conducere, șoferul dă, de fapt, cu fiecare cursă, un examen de măiestrie, de competență și de spirit de răspundere. Șoferii conștiincioși, disciplinați și exigenți știu foarte bine că în materie de circulație nu există fatalitate sau hazard > Un om stăpîn pe volan, cunoscînd temeinic regulile de circulație nu poate avea surprize decît dacă i le produce un confrate care se comportă contrariu. Se fac eforturi deosebite pentru asigurarea unei bune circulații atît în localități cît și pe căile rutiere. Pietoni, șoferi, motocicliști, vatmani, tractoriști, sînt cu toții interesați să respecte regulile. Astfel, cu certitudine accidentele de circulație pot fi evitate.

felinare, tractoare fără lămpi de 
stop la remorcă. Trebuie să se 
pună ordine l“.

Unele aspecte privesc forurile de resort ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. I-am relatat cele de mai sus tov. ing. G. LICA, director adjunct al Direcției întreținerii drumurilor. El a precizat :
„Ne-am preocupat, pe cei 11 000 

km de șosele care-i avem in admi
nistrare. în primul rînd de punc
tele și zonele periculoase : s-au eli
minat unele curbe inutile, s-au e- 
xecutat lărgiri pe anumite por
țiuni, s-au construit parapeți grei 
pe rambleele înalte, s-a înlocuit 
piatra devenită lucioasă cu o alta 
care face mai multă aderență".— Mulți șoferi se plîng de prezența căruțelor și bicicletelor pe șosele...

— Este foarte primejdioasă. Ar, 
trebui să se reglementeze circula
ția lor mai ales pe timp de noapte. 
Organele de control trebuie să fie 
mai exigente. In ceea ce ne pri
vește, în problema descongestionă
rii șoselelor, vom construi pentru 
început o pistă specială între Plo
iești și Buzău.Cu prilejul anchetei întreprinse, am constatat că numărul indicatoarelor de circulație este redus ; pe unele drumuri multe dintre ele sînt deteriorată, altora nu li se mai distinge desenul sau culoarea.Capitolul bunei organizări a circulației pe șosele rămîne veșpic deschis : un control exigent, luarea măsurilor din vreme previn neajunsurile.
Publicitate și educațieAm cerut și părerea unor pietoni cu privire la circulație. Vorbitorii au spus că afișele și instrucțiunile cu regulile dc circulație trebuie să fie mai răspîndite. Cei mici pot fl familiarizați cu aceste reguli în școală. Cercetătoarea NICOLETA MORARU din Cluj afirmă că a învățat multe lucruri folositoare la emisiunile „Pe teme de circulație" de la radio. Dar că aceasta nu-i totul; se impune mai multă operativitate în popularizarea normelor de circulație, a schimbărilor și adăugirilor recente, „Să a- jungă, de exemplu, și în provincie — ne-a spus — materiale privind noile norme de circulație a vehiculelor în București, unde marcajele îi derutează pe noii veniți".
Și „amatorii..."O serie de șoferi de la I.T.B. ne-au relatat că serile, și în special sîmbăta și duminica, trebuie să procedeze cu mare băgare de seamă din pricina unor posesori de autoturisme, îndeosebi a petrecăreților care se întorc de la „pădure".Nerespectarea regulilor de circulație se datorește slabei pregătiri. Unii posesori de autoturisme se laudă că reușesc să obțină carnet de conducere fără o prea strălucită cunoaștere a normelor de circulație și a motorului.Unii împrumută mașina cu- noscuților care nu totdeauna au pregătirea și experiența de conducere auto necesare; aceștia de regulă comit accidente. Pentru formarea reflexelor sînt necesare un „rodaj" îndelungat, o experiență mal mare decît cea acumulată în treizeci de ore de conducere. Cu atît mai inadmisibile sînt actele de bravadă.

VIAȚA CULTURALĂ
NON MULTA SED MULTUM Cine și cum va face filmul anilor viitori ?
(Urmare din pag. a IV-a)Poate ar fi timpul să se pună ca teviză : nu conferințe, ci conferențiari. Avem nevoie de buni conferențiari chiar din rîndurile intelectualilor de la sate, legați strîns de realitățile comunei lor și capabili astfel să dea expunerilor un caracter activ, militant, să vină în întîmpi- narea preocupărilor țăranilor, nu să se limiteze la idei generale. O problemă principală este formarea unor conferențiari care să vorbească liber, degajat, pentru că buchisirea textului scade jumătate din puterea de pătrundere și de convingere a unei conferințe.Fără a ignora aportul prețios pe care l-au avut pînă acum concursurile în dezvoltarea vieții artistice, în afirmarea talentelor și educarea publicului, multi dintre activiștii culturali cu care am stat de vorbă sînt de părere că fazele de masă ale acestor concursuri, fazele care cuprind marea majoritate a formațiilor artistice și a spectatorilor, sînt neglijate, desfășoară la un nivel scăzut „în fazele de masă ale concursurilor — la comune, uzine și chiar la raioane — se prezintă programe mediocre, slab interpretate, spune tov. NICOLAE MATEESCU, secretarul Comitetului pentru cultură și artă al regiunii Argeș. Bătălia pentru calitate începe abia în fazele finale. Forurile organizatoare de la regiuni se orientează de ia începutul concursului, sau chiar înainte ca acesta să înceapă, spre anumite formații, „care au mai multe perspective", se ocupă de instruirea lor, le asigură 

costume, instrumente etc. —• lăsînd restul echipelor să meargă de la sine. Noi insistăm foarte mult asupra cantității, deoarece se cere în mod mecanic ca regiunea sau raionul să nu aibă mai puține formații decît la concursul anterior. Dar multe dintre aceste echipe artistice improvizate la repezeală se destramă îndată după ce a trecut faza respectivă a concursului și nu mai figurează decît în dările de seamă. Sint organe locale care dau sarcina să se înființeze în fiecare comună toate genurile de formații, fie că sînt sau nu forțe. Noi am avut o astfel de experiență în raionul Drăgănești-Olt, unde s-a încercat ca în fiecare brigadă de producție să ia ființă și cîte o brigadă artistică de agitație. N-a fost cu putință. Creșterea numerics a formațiilor depășește uneori și capacitatea noastră de a la asigura îndrumarea metodică. Eu cred că ar trebui ca, pe marginea concursurilor desfășurate în ultima vreme, să se tragă anumite concluzii*. De altfel, numeroși activiști culturali se întreabă de ce Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă șl Consiliul Central al Sindicatelor n-au pus nici pînă acum în dezbatere rezultatele celui de-a) VII-lea concurs al formațiilor artistice de amatori, după atîtea luni de la încheierea lui ?Mișcarea artistică de amatori constituie o largă manifestare a sensibilității poporului, un prilej de cultivare a însușirilor artistice ale maselor, de afirmare a talentelor — iar prin conținutul spectacolelor, prin aportul lor la educația estetică a spectatorilor, un mijloc de formar» a conștiinței omului nou. Unele organe $1 activiști culturali fac 

însă din activitatea echipelor artistice de amatori preocuparea centrală, miezul întregii munci cultural-educative. Intensitatea și bogăția muncii cultural-educative nu pot fi măsurate, în primul rînd, după numărul echipelor de jocuri sau al tarafurilor. Cerințele actuale impun folosirea unei complexități de mijloace și canale menite să îmbogățească multilateral bagajul de cultură al oamenilor, să contribuie la dezvoltarea conștiinței lor socialiste.Tovarășul Mateescu • de părere că în cadrul concursurilor de creaDin ancheta noastră rezultă că sindicatele, comitetele pentru cultură și artă, organele U.T.M. ar trebui să analizeze temeinic in ce măsură diversele forme ale activității culturale de masă corespund stadiului actual de dezvoltare, să renunțe la ceea ce est» depășit, să dea extindere experiențelor valoroase, veriiicate de viață.„Nu multe, ci mult*. Acest dicton latin, pe caz» l-am ales ca titlu al anchetei noastre, se aplică mal bine ca oriunde în cultură. Cifrele, în acest domeniu, n-au nici o valoare dacă îndărătul lor nu stă o activitate de bună calitate, cu adevărat eficientă.Goana după rezultate numerice pleacă uneori de la o premisă bună — dorința de a cuprinde cît mai larg masele. Ceea ce trebuie să înțeleagă toți activiștii culturali este că 
ASTĂZI CUPRINDEREA LARGA A MASELOR POATE FI REA
LIZATA NUMAI PRIN CALITATE, IAR NU PRIN URMĂRIREA 
CANTITĂȚII IN SINE. Accentul unilateral pe cantitate împinge la formalism, la superficialitate, îndepărtează oamenii în loc să-i atragă și devine astfel o frînă în calea extinderii activității culturale, a creșterii puterii ei de pătrundere In mase. Cu atît mai mare va fi afluența publicului, cu atît mai amplu va fi ecoul manifestărilor organizate la așezămintele culturale, cu cît ele vor deveni mai bogate în conținut, mai atent selectate, mai apropiate exigențelor mereu crescînde ale oamenilor muncii.

(Anchetă întreprinsă de Ion CIUCHI, Radu CON- 
STANTINESCU, Adrian ANGHELESCU, Victor DE- 
LEANU, Lorand DEAKI, H. GROSU)

ție „Vasile Alecsandri* (pentru piese intr-un act) și „Ion Vidu" (pentru cîntece de mase) nu există suficientă exigență față de calitatea lucrărilor premiate.Mulți dintte cititorii cu care am stat de vorbă, bibliotecari, activiști culturali etc. au arătat că felul în care e organizat, concursul pe țară „Biblioteca în slujba construcției socialiste" împinge la formalism, la goana după înregistrarea birocratică a unui număr cit mai mare de cititori, neglijindu-se latura calitativă a muncii de popularizare și răspindire a cărții.

(Urmare din pag. a IV-a)

Vorbitorii s-au referit, în conti
nuare, la necesitatea unei mai 
bune coordonări a secțiilor insti
tutului între ele. „La ora actuală
— a spus MIRCEA DRAGAM
— institutul, deși este un in
stitut de artă teatrală și cinema
tografică, pregătește, la secțiile de 
actorie, numai actori de teatru. Există 
obiecții justificate ale publicului și 
ale criticii față de jocul actorilor în 
filmele noastre. Cred că ar fi nime
rit să se studieze posibilitatea intro
ducerii unui curs de pregătire a 
actorilor de film, obligatoriu pentru 
toți studenții institutului de artă tea
trală și cinematografică, la secția ac
torie. Cred că ar fi util, de aseme
nea, ca institutul să invite spe
cialiști, cineaști străini do presti
giu, care să țină conferințe șl 
chiar cursuri regizorilor, operatorilor, 
criticilor de film. De exemplu, la ora 
actuală se află la noi în țară un grup 
de cineaști de vază în frunte cu Reni 
Clair, care sînt convins că ar oferi 
studenților cîteva conferința intere
sante, privind anumite aspecte ale 
creației cinematografice. In aceeași 
ordine de idei aș vrea să menționez 
că buna pregătire a viitorului crea
tor de filme impune ridicarea la un 
nivel superior a învăfămîntului ci
nematografic, și aceasta nu numai din 
punct de vedere al aspectelor care 
s-au menționat pînă acum, dar și din 
punct de vedere al asigurării con
dițiilor tehnice, care la ora actuală 
lasă foarte mult de dorit. Ministerul 
invățămîntului ar trebui să înzestreze 
institutul cu materiale, aparatură, la
boratoare necesare însușirii temeinice 
de către studenți • profesiei lor ți 

fără de care aceștia vor fi pregătiți 
unilateral*.

Institutul șl exigențele 
tehnice ale creației 
de filme

Asociindu-se celor care au ridicat 
problema înzestrării tehnice a insti
tutului, MIHNEA GHEORGHIU a 
adăugat : „Este foarte greu să faci o 
secție cinematografică a institutului, 
fără a ține seama că ea trebuie 
slujită printr-un utilaj corespunzător, 
un utilaj modern, la cel mai înalt ni
vel tehnic, așa cum au colegii 
noștri de la institutele politehnice. 
Din proiectele de Directive ale ce
lui de-al IV-lea Congres al partidu
lui reiese foarte clar ce importanță 
se acordă acestor mijloace de pro
pagandă și de răspindire a culturii, 
care sînt cinematografia și televiziu
nea, prin lărgirea bazei tehnice, prin 
investiții foarte însemnate. Aceste in
vestiții trebuie făcute să rodească 
cu oameni nu numai talenfați și 
bine pregătiți, dar și capabili 
să pună în valoare competent 
mijloacele tehnice din cele mai 
perfecționate. Bazele acestei calificări 
trebuie puse în anii de studiu și im
plică asigurarea bazei fehnico-mate- 
riale a facultății de cinematografie, 
— fie că aceasta depinde de Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
sau de Ministerul Invățămîntului *.

„Consider că problema aceasta a do
tării tehnico-materiale — a spus ing. 
CONSTANTIN PIVNICERU — are o 
importanța deosebită pentru buna 
desfășurare a programei analitice 
prevăzute în planul de învățămînt. 
Astăzi nu se mai poate vorbi 
la modul calificat despre cine
matografie fără participarea unor 
discipline, cum ar fi, de pildă, foto- 
chimia, electronica și electrotehnica, 

folometria și spectroscopia, mecanica, 
optica etc. Știința și tehnica cea mai 
avansată colaborează acum la crea
ția de filme, un regizor sau un ope
rator au de rezolvat probleme me
reu mai complexe privind formatul 
imaginii, redarea din ce în ce mai 
fidelă a culorii, înregistrarea și re
darea stereofonică a sunetului mag
netic etc. Toate acestea se cer ex
perimentate, învățate în anii de stu
diu, dimpreună cu stăpînirea diferite
lor mijloace, procedee, fenomene-re- 
clamă, un nivel științific corespunzător 
și o aparatură adecvată. Noi astăzi 
realizăm la institut lucrări și filme cu o 
aparatură demodată, anacronică față 
de realitățile studiourilor noastre, iar 
asta prejudiciază grav atît formarea ar
tistică a studentului, cît și pregăti
rea lui de specialitate pe linie teh
nică. Desigur că înzestrarea tehnică 
a institutului nu se poate face cît ai 
bate din palme. Și studiourile vor pu
tea da, între timp, un ajutor — dar 
aceasta ar fi un paleativ. Supun Mi
nisterului Invățămîntului, ca for tute
lar, și Comitetului de Sfat pentru Cul
tură și Artă, ca beneficiar, această pro
blemă, în vederea studierii și treptatei 
ei rezolvări’.

MIHAI DIMITRIU a adăugat: 
„Institutul ar primi însă un sprijin deo
sebit de important dacă ar fi înzes
trat cu un platou de filmare, cu a- 
paratura și materialele de studiu res
pective, care să stea la dispoziția 
Studenților, deci a desfășurării nor
male a procesului de învățămînt*.

în discuții s-a sugerat ca, pînă 
la dotarea integrală a institutului 
cu aparatura complexă necesară 
procesului de învățămînt, să se 
realizeze o colaborare coordonată 
cu studiourile cinematografice — 
ele însele interesate să sprijine 
buna pregătire a viitoarelor lor 
cadre.



Situația din Algeria

GENEVA

Concluziile
unui raport
A.E.L.S.într-un raport dat ieri publicității, Asociația europeană a liberului schimb (A.E.L.S.), al cărei secretariat se află aici. Ia Geneva, își exprimă îngrijorarea față de efectele împărțirii Europei occidentale în blocuri economice. Lucrul este cu atît mai remarcabil cu cît A.E.L.S. este, ea însăși, unul dintre aceste blocuri, inițiat și condus de Anglia, ca o ripostă dată Pieței comune (C.E.E.). Din A.E.L.S. fac parte, după cum se știe, următoarele șapte țări : Anglia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Elveția, Austria și Portugalia. Cu începere din septembrie 1963, Finlanda a stabilit și ea legături cu A.E.L.S., în calitate de stat asociat.Raportul face, de fapt, analiza schimburilor „celor șapte", în primul trimestru al anului în curs. Creșterea schimburilor dintre țările A.E.L.S., în raport cu primul trimestru al anului trecut, a fost de 14 la sută. Menținerea de către guvernul englez a suprataxei asupra importurilor a constituit o frînă în calea exportului A.E.L.S. spre insula britanică. în ansamblu, importurile țărilor A.E.L.S. au marcat o creștere de 5 la sută, iar exporturile un spor de 7 la sută. Față de perioada corespunzătoare din 1964, importurile A.E.L.S. din țările Pieței comune au sporit cu 11 la sută, dar exporturile spre blocul „celor șase" au înregistrat o creștere sută.După opinia A.E.L.S., cauzacestui decalaj evident defavorabil ar fi diminuarea cu 7 la sută a exportului britanic spre Piața comună. Aprecierea nu este, fără îndoială, eronată — instabilitatea economiei engleze menținîndu-se într-un stadiu cronic. în același timp exportul englez suferă de pe urma restricțiilor impuse de Piața comună.Nu întîmplător, ținînd seama de evoluția și contradicțiile comerțului dintre țările occidentale, presa elvețiană se arată mereu mai preocupată de „creșterea spectaculoasă" a comerțului Est-Vest. Se subliniază că în anul 1964 exportul Europei occidentale, Canadei, Japoniei și S.U.A. spre țările socialiste a sporit cu peste 25 Ia sută în raport cu 1963. Progresele cele mai importante le-au înregistrat R.F.G., Japonia, Suedia și S.U.A. Spre deosebire de R.F.G., care a realizat volumul cel mai ridicat al exporturilor — respectiv livrări de 866 milioane dolari — Marea Britanie a înregistrat un regres, valoarea livrărilor fiind cifrată la aproximativ 340 milioane dolari, adică cu 70 milioane mai puțin ca în 1963.Publicarea acestor cifre constituie, prin ea însăși, o indicație asupra tendințelor ce își fac loc în cercurile economice din centrul și vestul continentului european în favoarea unui comerț internațional lipsit de bariere.

Discuții 
și resentimente 
la Marlborough
House

Conferința primilor miniștri ai 
Commonwealthului, care își desfă
șoară lucrările la Marlborough 
House, a abordat miercuri problema 
cipriotă. în ajun, în ședințele oficia
le s-a vorbit, pentru a doua zi în 
șir, despre Rhodesia de sud, proble
ma neputînd fi epuizată într-o sin
gură zi. Unele ziare londoneze scriu 
astăzi că guvernul englez ar fi făcut 
unele concesii în fața frontului co
mun al țărilor afro-asiafice, privind 
solutionarea problemei rhodesiene. 
Comunicatul final ar urma să con
țină un angajament al guver
nului britanic de a lua măsuri în 
cazul cînd negocierile cu guvernul 
de la Salisbury ar eșua. în acest 
caz se va hotărî, după consultări cu 
celelalte țări ale Commonwealth
ului, să se convoace o conferință a 
mesei rotunde, la care să fie invitați 
reprezentanții principalelor tendințe 
politice din Rhodesia, pentru a se 
discuta viitorul politic al acestui 
teritoriu. Comunicatul va reafirma 
voinfa țărilor Commonwealthului de 
a se opune unei declarări unilate
rale a independentei de către gu
vernul rhodesian. Acest text va re
înnoi precedentele „puneri în gar
dă” ale guvernului britanic contra 
unei asemenea acțiuni din partea 
guvernului rhodesian și va atrage

de numai 1 la
La Dar es Salaam a luat sfîrșit se

siunea subcomitetului pentru proble
mele apărării a „Comitetului celor 9“ 
al Organizației Unității Africane, care 
a dezbătut planul de măsuri pentru 
cazul în care guvernul minorității 
albe din Rhodesia de sud va pro
clama în mod unilateral independența.secretariatului principală a a-
atenția asupra consecințelor care ar 
putea decurge din aceasta. în 
sfîrșit, comunicatul va exprima hotă- 
rîrea unanimă, și deci și aceea a 
Angliei, de a se căuta căi care să 
ducă la independenta Rhodesiei sub 
o guvernare a majorității africane.

în cercurile conferinței se apre
ciază totuși că prin aceasta diver
gentele dintre Anglia și țările afro- 
asiatice ale Commonwealthului în 
problema rhodesiană nu au fost 
aplanate. Se crede că guvernul en
glez continuă să nu împărtășească 
punctul de vedere ce predomină 
în rîndurile guvernelor afro-asiafice, 
potrivit căruia o conferință a mesei 
rotunde ar trebui să fie convocată 
imediat, iar fată de guvernul rasist 
al Rhodesiei ar trebui să se adopte 
o atitudine fermă.

în culisele conferinței se discufă 
în continuare despre șansele „mi
siunii Commonwealthului" în pro
blema vietnameză formată din șefii 
guvernelor Angliei, Ghanei, Nige
riei și Trinidadului. în cercurile 
diplomatice și ziaristice de aci se 
vorbește despre un „curent afro- 
asiatic’ care cere înlocuirea lui 
Harold Wilson din fruntea misiunii 
și încredințarea acestei funcfii lui 
Kwame Nkrumah, președintele Gha
nei.

în cursul dimineții de miercuri 
dezbaterile au fost consacrate pro
blemelor cipriote iar după-amiază 
s-a examinat situația economică in
ternațională și, strîns legat de a- 
ceasfa, relațiile comerciale din ca
drul Commonwealthului. Cu acesf 
prilej Anglia a cerut partenerilor 
săi o contribuție mai substanțială în 
vederea reducerii deficitului său co
mercial.

„Spargerea zidului tăcerii", „Dezvăluiri cu implicații multiple", „Se face lumină". Sub aceste titluri a apărut astăzi în presa ateniană noua depoziție a căpitanului de jandarmerie Capelonis. Depoziția ridică vălul care pînă acum acoperea în bună parte cazul asasinării deputatului E.D.A. Lambrakis, la 22 mai 1963, în timpul guvernării partidului de dreapta E.R.E.Pînă în prezent răspunderea principală pentru comiterea acestui asasinat plana asupra căpitanului Capelonis, principalii autori ai crimei reușind să scape de urmărirea judiciară. Acum Capelonis declară : „Tot ce scriu în acest memoriu este purul adevăr. Depoziția precedentă a conținut numai minciuni, dictate din ordinul șefului meu. Dolkas".Capelonis relevă că incidentele care au precedat asasinatul au fost organizate de jandarmeria din Salonic, pe baza unor planuri elaborate în timpul guvernelor E.R.E., pentru asemenea cazuri și care prevedeau ciocniri și acte c‘h violentă. înaintea începerii mitingului păcii din Salonic, la care a vorbit și Lambrakis, teroriștii, printre care și autorul direct al crimei, Godzamanis, au fost mobilizați și conduși la direcția securității naționale din Salonic, unde a avut loc o întrunire în vederea stabilirii modului în care să fie ucis Lambrakis. S-a hotărît organizarea unui con- tramiting cu scopul de a se provoca incidente pentru a se facilita crima. Jandarmeria avea sarcina de a proteja și apăra pe teroriști.Căpitanul Capelonis relevă că generalul Mitsu, inspector general al jandarmeriei, și colonelul Ka- mutsis, au asistat din umbră la felul cum este pus în aplicare ordinul asasinatului. O motocicletă, pe care se aflau Godzamanis și Etna- noilidis, a apărut după colț și, în mare viteză, l-a izbit pe deputatul Lambrakis. Cei doi au fost lăsați să fugă de jandarmerie, dar au fost prinși de un grup de civili. Autoritățile au fost nevoite să-i închidă, dar în același timp s-a întocmit un plan de evadare, care a eșuat. „Eu, scrie căpitanul Capelonis, am primit mite celor doi lor că, înainte de rănirea gravă a Iui Lambrakis, plecat de la o circiumă și că l-au lovit pe deputat fără să vrea".Acest ordin venise de la conducerea politiei locale din Salonic. Godzamanis a primit apoi suma de 5 000 de drahme pentru felul în care și-a executat misiunea.în mărturia semnată de Capelonis, sînt indicați 25 de martori care pot confirma exactitatea depoziției sale. Totodată sînt citate numeroase persoane cu grade înalte din politie, jandarmerie, corpurile de ordine și securitatea națională care au contribuit la realizarea planului.în urma depoziției căpitanului Capelonis, procurorul Curții de apel din Salonic a prezentat tribunalului propunerea anchetei.Opinia publică ziarul „Eleftheria",

ordinul de a trans- să declare instante-băuseră vin, că au

de extindere a
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greacă, scrie este sigură de vina pe care o poartă fosta conducere E.R.E. pentru monstruoasa crimă din Salonic. Pentru partidul E.R.E. se creează de astă dată răspunderi politice și penale, care, după cum scrie presa de centru, „nu mai pot fi prescrise, așa cum au fost prescrise scandalurile financiare ale acestui partid".
Constantin ALEXANDROAIE

ALGER 23 (Agerpres).— După cum anunță agenția „Algerie Press Service", Consiliul Revoluționar al Algeriei a interzis orice fel de demonstrații și a adresat populației chemarea de a menține calmul și ordinea. într-un apel al Ministerului algerian al Informațiilor, populația este prevenită să nu dea ascultare celor care „doresc să creeze dezordini" și se avertizează

împotriva „campaniei de zvonuri care ia amploare cu menirea de a semăna îndoială și neliniște".Ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdel Aziz Bouteflika, a făcut o vizită de o zi la Cairo, unde a avut convorbiri cu președintele Nasser și s-a întîlnit cu Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, care se află intr-o vizită în R.A.U.
La a 700-a aniversare
a creării primului parlament britanic
Cereri pentru modernizarea Camerei ComunelorLONDRA 23 (Agerpres). — Marți s-au desfășurat la Londra festivitățile marcînd cea de-a 700-a aniversare a creării primului parlament britanic. în cursul dimineții, Camera Comunelor și Camera Lorzilor s-au întrunit în- tr-o ședință comună la care a participat regina Elisabeta a Il-a a Angliei, precum și primii miniștri ai țărilor membre ale Com-

monwealthului, aflați la Londra la Conferința la nivel înalt a a- cestui organism.în aceeași zi, însă, un grup de deputați laburiști au depus în Camera Comunelor o moțiune cerînd o completă modernizare a parlamentului . și să se pună capăt „arhaicelor și depășitelor" proceduri care au fost elaborate acum 700 de ani.

SCURTE ȘTIRI
SVERDLOVSK. Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, și membrii delegației iugoslave, care fac o călătorie prin Uniunea Sovietică, au părăsit Ia 23 iunie orașul Sverdlovsk, plecind cu avionul la Irkutsk.

Declarația guvernului
R. P. D. CoreenePHENIAN 23 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană, la 23 iunie a fost dată publicității la Phenian declarația guvernului R.P.D. Coreene în care se spune că guvernul R.P.D. Coreene declară ca fiind nevalabile „tratatul" și „acordurile" încheiate de guvernul Japoniei cu clica Pak Ci- jan Hi în timpul tratativelor dintre Coreea de sud și Japonia. în declarație se subliniază că guvernul R.P.D. Coreene nu va recunoaște niciodată aceste documente și se va pronunța pînă la capăt împotriva lor. Guvernul R.P.D. Coreene a cerut ca guvernul Japoniei să renunțe la „tratatul" și „acordurile" care contravin intereselor generale ale popoarelor coreean și japonez, și care amenință pacea în Extremul Orient și Asia.

LA SEUL
CONTINUĂ
MANIFESTAȚIILE

de deputați60
în greva foamei(Agerpres). — Opinia sud-coreeană continuă

NOI BOMBARDAMENTE
ASUPRA TERITORIULUI R. 0. VIETNAMHANOI 23 (Agerpres). — Misiunea de legătură a înaltului comandament al Armatei Populare din R. D. Vietnam a adresat un mesaj Comisiei internaționale de control condamnînd violarea teritoriului acestei țări la 22 iunie de către a- vioane aparținînd S.U.A. și guvernului de la Saigon, care au bombardat și mitraliat populația pașnică din regiunile Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An și Quang Binh. în mesajul misiunii de legătură se arată, de asemenea, că avioanele americane și sud-viet- nameze au bombardat în ul-

timele trei zile localitatea Son La. Forțele armate nord-vietna- meze au doborît în cursul zilei de 22 iunie două avioane americane de tip F-105 și au avariat multe altele. Agenția V.N.A. anunță, de asemenea, potrivit primelor rapoarte sosite din provincia Son La, că trei avioane americane fost doborîte miercuri numai cursul primului raid efectuat avioanele inamice. în ultimelezile, armata și populația din provincia Son La au doborît 12 avioane americane și au avariat altele.
au în de10
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MOSCOVA 23 (Agerpres). — Din însărcinarea Conferinței țărilor Commonwealthului de la Londra, ambasadorii Angliei, Gha- nei și Nigeriei au adresat la 23 iunie guvernului sovietic rugămintea de a primi o misiune a șefilor guvernelor Angliei, Ghanei, Nigeriei și Trinidadului și Tobago, în problema Vietnamului. Potrivit informației transmise de agenția TASS, guvernul soyietic a respins această propunere, declarînd că el nu este împuternicit de nimeni să

ducă tratative pentru reglementarea situației din Vietnam. Potrivit acelorași informații, guvernul sovietic consideră că cele patru state ar trebui să se adreseze victimelor agresiunii — guvernului R. D. Vietnam și Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Ele ar trebui, de asemenea, după părerea guvernului sovietic, să se adreseze guvernului S.U.A., che- mîndu-1 să înceteze amestecul în Vietnam.
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PARIS. Miercuri a avut loc la Paris o ședință a Consiliului de Miniștri al Franței, prezidată d« generalul de Gaulle, în cursul căreia au fost trecute în revistă probleme privind situația din Algeria și vizita vicepreședintelui S.U.A., Humphrey, în capitala Franței.
LONDRA. Ministrul de finanța al Marii Britanii, James Callaghan, va face o vizită la Ottawa între 26 și 28 iunie. El va avea întrevederi cu colegul său canadian, Walter Gordon, cu care va examina a serie de probleme de interes comun, precum și situația lirei sterline, ai cărei curs a înregistrat în ultima vreme scăderi îngrijorătoare.
BRUXELLES. După negocieri care au durat luni de zile, miniștrii transporturilor din țările membre ale C.E.E. au ajuns la un acord de principiu în controversata problemă a creării unei piețe comune a transporturilor. Urmează ca această piață comună a transporturilor să fie realizată pînă la sfirșitul anului 1972.

MORTALITATEA INFANTILĂ 
IN AMERICA LATINA

RIO DE JANEIRO. Potrivit da
telor publicate de cel de-al 
lll-lea seminar interamerican de 
alimentație a copiilor, care își 
desfășoară în prezent lucrările 
la Rio de Janeiro, mortalitatea 
infantilă în America Latină este 
între 10 și 40 de ori mai ridi
cată decît în Europa, Statele U- 
nife și Canada. în raportul dat 
publicității se arată că „puterea 
de cumpărare a populației lati- 
no-americane esfe extrem de 
scăzută* și, în consecință, „po
sibilitățile de alimentare consis
tentă sînt reduse”.

SEUL 23 publică să-și exprime protestul față de semnarea la Tokio a tratatului privind stabilire^ relațiilor diplomatice dintre Japonia și Coreea de sud. Miercuri dimineața, a treia zi consecutiv, studenții de la universitățile și colegiile din Seul au organizat din nou demonstrații și a- dunări de protest pe străzile orașului. Ei au fost împrăștiați de polițiști cu ajutorul gazelor lacrimogene.în același timp, aproximativ 60 de parlamentari au declarat în clădirea Adunării Naționale o grevă a foamei de 24 de ore. Ei au spus că tratatul încheiat la Tokio îl consideră ca nul și neavenit și vor continua lupta pentru a împiedica ratificarea sa de parlamentul sud- coreean. Demonstrații de protest ale studenților au avut loc și în orașele Taejon, Taegu, Pusan și altele.

Washington. Un pichet de manifestanți in fața Pentagonului, exprimin- 
du-și protestul Împotriva acțiunilor agresive ale S.U.A. în Vietnam

ATTACK PD'w

MOSCOVA. Comitetul de stat pentru comerț de pe lînă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a hotărît să înființeze un institut unional de cercetări pentru studierea cererii de mărfuri de consum și a conjuncturii comerțului.
WASHINGTON. Șapte participant! la mișcarea pentru drepturile civile ale negrilor, care au organizat la 11 martie, pentru prima oară în istoria Statelor Unite, o demonstrație în holul Casei Albe, au fost condamnați de un tribunal din Washington la cîte șase luni închisoare.
SOFIA. La 23 Iunie, a avut loa o convorbire a delegației P.C. Francez condusă de Roland Leroy, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., care a sosit în vizită în R. P. Bulgaria, cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., și alți conducători bulgari. Au fost discutate probleme legate de activitatea celor două partide. S-a făcut un schimb da păreri privind principalele probleme ale politicii internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
ADDIS ABEBA. In Etiopia au început alegerile pentru Camera de- putaților a parlamentuldi etiopian. La vot participă peste cinci milioane de alegători. Pentru cele 250 de locuri în camera deputaților au fost desemnați 2 300 de candidați, între care 15 femei.

ACORD BULGARO
VIETNAMEZ

Santo Domingo Sindicatele sprijină 
guvernul constitutionalist

DACA MAI LEȘINA UNUL?

LONDRA. 21 de ore și 37 mi
nute a durat o dezbatere în Ca
mera Comunelor, în legătură cu 
proiectele fiscale ale guvernu
lui... Ritmul de lucru extrem de 
intens nu a putut fi suportat de 
doi deputați laburiști bolnavi, 
Fletcher și Solomons, care au 
leșinat și au trebuit să fie trans
portați la spital.

O asemenea suprasolicitare se 
daforește faptului că guvernul 
dispune de o majoritate de 3 
locuri în parlament și deci li 
obligă pe toți parlamentarii săi, 
chiar dacă sînt bolnavi, să parti
cipe la ședințe, pentru a nu fi 
surprins de un vot de încredere 
cerut de opoziția conservatoare, 
în această situație observatorii 
politici se întreabă ce va face 
guvernul englez dacă mai leșină 
un deputat de-al său ?
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SOFIA 23 (Agerpres). — La Sofia a fost semnat un acord între delegațiile de partid și guvernamentale ale R. D. Vietnam și R. P. Bulgaria în care se exprimă dorința celor, două părți pentru lărgirea și întărirea și mai mult a contactelor reciproce pe baza internaționalismului socialist. Cele două delegații au căzut de acord asupra lărgirii relațiilor economice și acordării de ajutor material poporului frate vietnamez în lupta sa dreaptă.Acordul a fost semnat de conducătorii delegațiilor — Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Stanko Todorov, membru al Biroului Politic al C.C. vicepreședinte Miniștri.
★23
al al P. C. Bulgar, Consiliului de
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• 72 ore de grevă generală
• Caamano acceptă in principiu planul O.S.A.SANTO DOMINGO 23 (Agerpres). — în ciuda represiunilor polițienești întreprinse de junta militară de dreapta, din Santo Domingo se anunță că chemarea la grevă generală lansată de Confederația sindicatelor creștine autonome, Uniunea muncitorilor dominicani și Confederația națională a muncitorilor din Republica Dominicană a fost totuși urmată în principalele orașe ale țării. Această grevă, declarată pentru o durată de 72 de ore, a început luni în sprijinul guvernului constitutionalist și în semn de protest împotriva intervenției armate a S.U.A. în Republica Dominicană. După cum transmite agenția Prensa Latina, deși autoritățile imbertiste, cu ajutorul armatei, dețin controlul în provincie, activitatea a fost paralizată, în special în regiunile producătoare de zahăr.Manuel Soto, președintele „comandamentului suprem" sindical,

care a organizat greva, a făcut o declarație în care protestează împotriva represiunilor poliției și armatei imbertiste, care a împiedicat extinderea acestei greve asupra tuturor sectoarelor. Comunicațiile telefonice cu provincia continuă să fie întrerupte din ordinul juntei militare. Un mare număr de muncitori au fost arestați.După cum transmite agenția Reuter, postul de radio constitutionalist din Santo Domingo a a- nunțat marți că în orașul Santiago de los Caballeros, al doilea oraș din țară, ar fi început o răscoală populară împotriva juntei de dreapta.Potrivit agenției France guvernul constitutionalist,de colonelul Caamano, a făcut cunoscut miercuri Organizației Statelor Americane că acceptă în principiu planul propus în vederea soluționării actualei crize din Republica Dominicană.

BUDAPESTA La 23 iunie a sosit delegație de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. în aceeași zi, Jănos Kă- dăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc ungar l-a primit pe Le Thanh Nghi.

O rezoluție a O. I. M.GENEVA 23 (Agerpres). — Organizația Internațională a Muncii a adoptat o rezoluție în care condamnă guvernul portughez pentru introducerea muncii forțate pe teritoriile de sub administrația sa, cere să se pună capăt practicii muncii forțate și însărcinează pe directorul general și organul de conducere al O.I.M. să ia măsurile de rigoare.
★în ședința plenară au fost notate, de asemenea, proiectele de rezoluție privitoare la condițiile de muncă ale personalului casnic, readaptarea profesională a invalizilor, activitatea O.I.M. în domeniul industrial, realizarea de către O.I.M. a unor studii asupra consecințelor economice și sociale ale dezarmării, etc. Toate proiectele de rezoluție și recomandările au fost aprobate cu mare majoritate de voturi.

POINTE-A-PITRE (Guadelupa). Reprezentanții diferitelor organizații autonomiste grupate în cadrul Frontului guadelupez pentru autonomie au tinut o conferință de presă la care s-a dat citire unui a- pel adresat poporului din Guadelupa. Apelul cere acordarea unui statut „care să înzestreze țara cu o putere de stat autohtonă deosebită de puterea de stat franceză și constituită dintr-o adunare legislativă și un guvern responsabil".
OSLO. Președintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, și ministrul de externe, Amintore Fanfani, își continuă vizita oficială în Norvegia. Marți seara, ei au fost pri-/ miți de regele Norvegiei.
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