
(

Anul XXXIV Nr. 6 66

**
!9'on«^
,Oa'«-0ev4|

OMAGIU Șl PREȚUIRE MUNCII

PLINE DE ABNEGAȚIE

a Învățătorilor și profesorilor
Joi 1 iulie 1965

Prima șarjă la

DE LA SLATINA

6 PAGINI

de la Consiliul de StatSolemnitatea

ETATEA ALUMINIULUI

1» uzina de Ia Slatina 
. odus prima 

De ieri, 
argintiu, 

uleie de

șarjă de 
din atomii 

desferecați 
alumină, au 

să se producă lingouri
virtînd emblema „ALRO". 
duminiu românesc. Ală- 

- “stor două cuvinte, 
,?are Drin noutatea lor, 

adînci semnificații. Fa- 
«a aluminiului romînesc se 

.i '■ a rîndul memorabilelor 
* de “dificare a măreței opere, 
iate și hinduse de partid, de 

.ustrializare a țării. Aluminiul 
re o mare puritate (peste 99,5 la 

sută) și este obținut în cuve de 
electrozi precopți — cel mai avan
sat procedeu în această ramură.

Jzina trasează noi perspective a- 
eestor locuri de lingă Olt, ne face 

gîndim în alți termeni semnifi
cația lor. Vechea Slatină, pomeni
tă ca loc de vamă într-un docu
ment încă din 1368 al lui Vlaicu 

dă, a vegetat veacuri de-a rîn- 
i ! sub colbul anonimatului, ca 
să reapară în lumină abia în anii 
noștri. De astă dată, reîntinerirea 
ei este legată de strălucirea unui 
metal tînăr. Aluminiul este, prin 
excelență, un produs al secolului 
XX. Fiindcă, în acest timp, gama 
utilizărilor lui sporește și se di
versifică, de la automobile, nave 

; produse electrotehnice pînă* 
articolele de uz casnic, mobilier, 
ibalaje, obiecte de sport și vo- 
. în producția de metal a lumii, 
„■rupă locul al doilea, după oțel.

Dar, noua semnificație a Slati- 
privită în toate conexiunile ei, 

;te-mult mai amplă. Devenind o 
odernă „cetate a aluminiului",
i im debit anual, în prima 
apă de 25 000 tone de aluminiu și 
aje, localitatea se impune impli
ca un centru de interferență a

or energii și produse ale subso- 
ui țării, valorificate superior.

. primul rînd este vorba de inter- 
erența marilor magistrale electri

ce, de la Luduș-Sibiu, Paroșeni- 
Craiova, București-Doicești, cărora 
‘ se vor adăuga liniile de înaltă 
' msiune de la Argeș, Porțile de 
“’ier, Lotru. Tot către Slatina se 
îndreaptă drumul bauxitei din A- 
nuseni, preschimbat, pe parcurs, 
la Oradea, într-un itinerar al alu
minei. De pe plaiurile moldovene, 
din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, se va îndrepta încoace cocsul 
de petrol, iar din orașul oțelarilor, 
Hunedoara, smoala.

Aici, lîngă Olt, din conlucrarea 
lor rezultă aluminiul romînesc. U- 
zina care-1 produce, realizată după 
proiectul furnizat de firma fran
ceză „Pechiney", este înzestrată 
cu utilaje și instalații de cel mai 
înalt nivel tehnic ; peste 80 la sută 
' n agregate și instalații sînt pro

se de industria noastră con- 
•uctoare de mașini. Utilajul mo- 

_m permite ca întregul proces 
ehnologic al întreprinderii să fie 
necanizat și automatizat, asigurîn- 
iu-se un consum redus de materii 
>rîme, o mare rentabilitate, fondu- 
ile investite pentru construirea 
rzinei urmînd să fie recuperate 
in mai puțin de trei ani.

Aspectul arhitectonic al clădiri- 
h e frumos, iar mărimea lor, în 
special a halelor de electroliză, 
avînd o lungime de peste o jumă- 
țte de kilometru 
onează.
Dar, mai demne 

nă, prin ineditul 
ațiile înseși, aflate în interiorul 

balelor. Aici tehnica modernă își 
spune cu elocvență cuvîntul. La 
iabricarea aluminiului metalurgia 
se apropie în mare măsură de chi
mie. Operațiile se desfășoară și se 
înlănțuie prin intermediul unor a- 
gregate mecanizate și automatiza- 

. conduse de la un tablou cen- 
. al de comandă, ca într-o rafi- 
i .ie. La fabricarea propriu-zisă a 
aluminiului, prin electroliză, ma
nevrarea materiei prime, evacua
rea metalului, deschiderea și în
chiderea cuvelor se fac cu ajutorul 
v-nui agregat complex, prevăzut cu 

pupitru de comandă.
directorul uzinei, Ioan Filip, ne 

„ț .'.ne: Uzina de aluminiu este rodul 
u iei colaborări fructuoase cu cei 
uv i. competenți specialiști în ma- 
erie. E drept că n-am mai fabri- 

aluminiu în țară, dar am ape- 
«t la cadre cu experiență care au 
rrrat în domenii înrudite, chimi- 

sau metalurgice, la Borzești, 
așov; Turda, Cluj, Tîrnăveni, 

.'• aiul Roșu, Călan. Pe unii, mi- 
1 ierul i-a trimis la specializare 

străinătate pentru a-și însuși 
■'mica fabricării aluminiului. 
Aluminiul românesc a devenit, 
. domeniul planurilor de viitor, 
realitate palpabilă. Și-n timp ce 
unci tori i uzinei elaborează pri
de lingouri cu emblema 
LRO“, proiectanții și construc-
ii se pregătesc în vederea unei 

»oi etape a șantierului: obținerea, 
in anul 1970, a unei producții de 
?5 000 tone de aluminiu.

Vasile NICOROVICI

fiecare, impre-

de luat în sea- 
lor, sînt insta-

Conferința 
organizației 
regionale 
de partid 
Oltenia

Tabloul de caandă al secției anozi de la Uzina de aluminiu din Slatina: operatorul Gheorghe Râdulescu 
urmărind tuncționarea agregatelor

Miercuri, a avut loc la Consiliul 
de Stat solemnitatea înmînării u- 
nor înalte titluri și ordine cu prile
jul Zilei învățătorului. In sala de 
marmură se aflau învățători și pro
fesori care s-au distins în nobila 
lor muncă de instruire și educare 
a tinerei generații, cadre didactice 
care au contribuit la dezvoltarea 
învățămîntului în țara noastră.

Cei prezenți au salutat cu înde
lungi și puternice aplauze pe tova
rășii Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, Ștefan Voitec, Paul Niculescu- 
Mizil.

Erau de față tovarășii Avram

LEGEA FUNDAMENTALĂ
A tOMÂNIEI SOCIALISTE

DREPTUL LA MUNCĂ
Șl LA FIRICIRE

Zilele astea, în uzină 
și pretutindeni une mă 
duc, văd cum toată urnea 
umblă cu ziarul, uii îl 
citesc pe stradă, ni nu 
mai au răbdare pîl a- 
jung acasă. în ziar scrie 
despre noi toți.

în fiecare paragif al 
proiectului noii Cottitu- 
ții este vorba de mioane 
de oameni; în cvinte 
lămurite și preee e 
parcă săpat în piati tot 
ce avem mai dragmai 
bun, tot 
scump în 
țării, drepturile 
datoriile noastre, 
poporului nostru.

Eu, și cred că 
ne dăm seama de efe a 
fost nevoie pentru cț în 
Constituție să se pată 
scrie că sîntem o țră 
SOCIALISTĂ. La tentia 
țării de azi stau lup>le 
și sacrificiile celor lai 
buni fii ai poporului și 
anii de muncă înflăs- 
rată de după eliberae, 
decenii întregi, generai 
întregi care și-au supi- 
pus eforturile ca să aduA 
România Ia înălțimea i 
socialistă de azi.

Lucrurile despre cai 
stă scris în Constituți 
sînt lucruri gata făptuite 
Să luăm dreptul la mun 
că. Dreptul acesta — p 
care nu ți-1 poate garant; 
ție, muncitor, constituții 
nici unei țări capitaliste, 
oricîte bogății și forțe e- 
conomice s-ar fi strîns a- 
colo — 
pentru 
veche, 
fiecare 
știe și

ce ne emai 
viață, cipul 

nost re, 
desnui

fiewe,

dreptul acesta este 
noi o cunoștință 
Sînt ani de cînd 
cetățean al țării 
simte că dreptul

acesta îi este garantat. 
Azi, în zilele cînd poporul 
își discută noua Constitu
ție, dreptul acesta ne gă
sește pe noi, cei de la „1 
Mai“, în hale și mai bine 
utilate, la un grad și mai 
înalt de mecanizare și la 
un nivel mai înalt al gîn
dirii noastre tehnice și al 
felului nostru de a lucra. 
Această înălțime socialistă 
de azi este dreptul la 
muncă pe care noi l-am 
folosit din plin și din toată 
inima ca să ne facem o 
viață mai bună.

Drepturile noastre sînt 
cucerite pentru vecie — 
explbatarea a fost des
ființată pentru totdeau
na — dai- vecia asta nu 
înseamnă o ședere pe loc, 
ci mersul înainte. Drumul 
nostru este în sens unic : 
tot ce a fost rău rămîne 
îndărătul nostru și nu 
există întoarcere înapoi, 
dar tot ce este bun va fi 
mîine și mai bun.
Dreptul nostru la muncă 

eu l-aș numi dreptul la 
fericire, căci din muncă 
ne clădim noi azi toata 
celelalte realizări, din ea 
ne înălțăm traiul și ne 
creștem copiii. Cu dra
goste, cu mare avînt, ne 
legăm în fața partidului 
să muncim și mai spornic! 
Drapelul care va flutura 
pe vîrful înaltelor 
fabricate la „1 Mai“ 
bligă să ne înălțăm 
ca și nivelul nostru 
tual tot mai sus, i 
mai sus.

proprietate obștească șl 
ajută pe fiecare să tră
iască în demnitate. Din 
proprietatea asta ob
ștească se trage proprie
tatea 
care 
bilă, 
cletă
fi; nu o proprietate 
care să-l sărăcească, să-l 
umilească și să-l înge
nuncheze pe altul, ci o 
proprietate de care are

pe care o are fie- 
la el în casă, mo- 

televizor, motoci- 
sau ce-o mai 

cu

nevoie pentru el, pentru 
nevastă și copii, ca să 
trăiască plăcut și ome
nește.

Viața țăranului se rea- 
zimă pe cooperativa agri
colă de producție, viața 
cetățeanului pe proprieta
tea poporului asupra bo
gățiilor țării. Acum ne dă 
mîna să vorbim despre li
bertate și demnitate. A- 
cum demnitatea, la noi în
seamnă să muncești pen-

tiu țară, pentru ai tăi, Toți, 
de toate națiile, sîntem ce
tățeni ai Republicii Socia
liste România. Asta e 
demnitatea, mîndria noas
tră și pentru asta mulțu
mim partidului celor ce 
muncesc, partidului co
muniștilor.

Carol VARGA
președintele cooperativei 
agricole de producție 
„Viață Nouă",
Episcopia Bihorului

Bunaciu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Con
stanța Crăciun, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul învă
țămîntului, Ion Teoreanu, șeful 
secției de învățămînt și sănătate a 
C.C. al P.M.R.

S-a dat citire decretelor privind 
conferirea titlului de „învățător 
Emerit al Republicii Populare Ro
mâne", „Profesor Emerit al Repu
blicii Populare Române", „Ordinul 
Muncii", clasa a IlI-a, unor învă
țători și profesori din învățămîn- 
tul de cultură generală și din învă- ■ 
țămîntul profesional și tehnic. Pre
ședintele Consiliului de Stat a în- 
mînat apoi înaltele distincții acor
date.

Luînd cuvîntul, tovarășul Chivu 
Stoica, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Român, al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române a adresat în
vățătorilor și profesorilor pârtiei- 
panți la solemnitate un călduros 
salut cu prilejul tradiționalei săr
bători a „Zilei învățătorului" și i-a 
felicitat pentru rezultatele bogate 
obținute în activitatea de educare 
și formare a tinerei generații. 
„Partidul și guvernul nostru, ca și 
întregul popor, a spus tovarășul 
Chivu Stoica, dau înaltă prețuire 
activității neobosite pe care o des
fășoară învățătorii și profesorii — 
important detașament al intelectua
lității noastre — pentru propășirea 
școlii, îndrumarea tineretului pe 
calea științei și culturii înaintate, 
educarea acestuia în spiritul dra
gostei fierbinți față de muncă, de

popor, de patria noastră socialistă, 
de Partidul Muncitoresc Român".

Arătînd că anii care au trecut au 
adăugat mărețelor realizări ale po
porului român în domeniul indus
triei și agriculturii, al întregii eco
nomii. noi cuceriri în domeniul în
vățămîntului, științei și culturii, 
vorbitorul a spus că „aceste cuceriri 
sînt consfințite în Proiectul de 
Constituție al Republicii Socialiste 
România, document istoric care re
flectă marile transformări petrecu
te în viața țării și poporului nostru 
în anii construcției socialiste.

Proiectul Directivelor Congresu
lui partidului, primit cu entuziasm 
de întregul nostru popor, prevede 
dezvoltarea și perfecționarea con
tinuă a învățămîntului de toate 
gradele, noi sarcini privind for
marea de muncitori calificați, teh
nicieni, maiștri, ingineri și econo
miști.

Partidul și guvernul nostru își 
exprimă convingerea deplină că 
învățătorii și profesorii, întregul 
corp didactic, vor pune întreaga 
lor energie și pricepere, talentul 
și capacitatea de muncă pentru 
realizarea acestor sarcini mărețe, 
pentru îndeplinirea înaltei 
misiuni de, a pregăti omul de 
mîine, cetățeanul conștient 
constructorul activ al României 
socialiste.

Vă felicit din toată inima, dragi 
tovarăși, pentru înaltele distincții 
ce vi s-au înmînat astăzi și vă

lor

Și

urez multă sănătate, fericire și noi 
succ'
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Cartea de câpătîi IN PAGINA 3-a:

sonde 
‘ ne o- 
i mun-
spiri- 

mereu

Dumitru CIUCIUC 
muncitor „1 Mai“-Ploiești

PROPRIETATEA
Șl DEMNITAIEA

Citind proiectul de Con
stituție, eu am zăbovit 
mult la articolele despre 
proprietatea cooperatista.

Cînd existau boierii, 
grofii și vătafii, toa
tă viața era răsucită 

anume ca nici 
nu trăiești ca

parcă 
tu să 
lumea, dar nici pe altul 
să nu-1 lași să trăiască : 
am cunoscut țărani care 
se băteau pentru o pal
mă de pămînt, am auzit 
de certuri între frați și 
pot spune că proprieta
tea, fie că aveai ceva.

iie că n-aveai mai nimic, 
era o boală : te înjosea, 
te iăcea să rîvnești la pă- 
mîntul altuia și te punea 
mereu în situația să nu 
iii sigur pe ziua de mîine.

Acum sîntem ocupați 
cu avuția noastră ob
ștească, avem de lucru 
ca s-o sporim. Avem pes
te două mii de hectare, 
nil și mii de vite și 
lări, milioane de 
țroprietatea, care 
te" trecut boală și 
dngine pe suflet, e azi 
Snătate, pentru că e

pă- 
lei ;
era
pe-

In ambianța febri
lă dinaintea celui 
de-al IV-lea Congres 
al partidului, punc
tată de conferințe ale 
organizațiilor regio
nale după apariția 
Directivelor, de dis
cuții însuflețite la 
care participă masele 
de cetățeni ai țării 
noastre, iată și pro
iectul noii Constituții, 
găzduit cu litere fes
tive în presa cotidia
nă.

Am citit cu atenție 
cele două pagini de 
text, fiind vorba de 
un document funda
mental în viața socia
lă a țării, de schela 
juridică a întregii ac
tivități de stat. Para
grafele parcurse cu o 
curiozitate bine răs
plătită respiră o so
liditate a gîndirii, 
maturitate politică, o 
elaborare atentă a 
drepturilor și îndato
ririlor cetățenilor.

Trebuie să -spun că 
am mai apucat să fac 
asemenea lecturi, să 
mai citesc unele tex
te în care se vorbea 
despre „libertatea ce
tățenilor", despre
„garanțiile" oferite de 
regimurile trecute
sub care am trăit. Mi 
se pare că ani de-a 
rîndul am învățat la 
școală în afara „Cre
zului" și multe capi
tole ale vechilor Con
stituții, între care u- 
nele de sorginte rega
lă, documente ale a- 
sigurării puterii per
sonale, camuflate sub 
o literatură avocă
țească, cu un ușor iz 
romantic, cit permi
teau înșiruirile de 
legi, de nimeni res-

EUGEN BARBU

pectate, în numele 
cărora „libertatea de 
opinii" însemna „li
bertatea de a fi bă
gat la beci".

„Suspendarea" a- 
cestui act fundamen
tal, cum atît de bine 
o dovedește istoria a- 
nilor 20—44, avea 
spontaneitate și se 
repeta într-o aseme
nea măsură incit și 
astăzi mă mai întreb 
de ce era nevoie de o 
aparentă legalitate, 
cînd încălcarea drep
turilor elementare ale 
cetățenilor se făcea 
cu atîta cinism și a- 
tît de des ?

Nu voi înșira aici 
șirul de inechități să- 
vîrșite în numele 
„democrației* și al 
„libertății de opinii", 
nu voi aminti că „e- 
galltatea deplină" în
tre cetățenii de dife
rite naționalități se 
termina cu acte arbi
trare, asigurate de a- 
celeași paragrafe ale 
„Constituției" în vi
goare. Unor regimuri 
politice „dinamice", 
atîta timp cît erau în 
stare să stea la șu
breda cîrmă a vieții 
publice, textele legii 
fundamentale nu le 
conveneau și-atunci 
ele erau aruncate au
tomat peste bord, 
lăsind în mod fățiș 
loc bunului plac.

Dar să nu mai vor
bim despre ceea ce 
istoria a înmormân
tat definitiv și să tre
cem la discutarea 
noului proiect de 
Constituție, rod al u- 
nei judecăți profun
de, ce a ținut seama 
de realitățile la care 
a ajuns România so

cialistă, stat suveran, 
independent și unitar 
cum se precizează în
că din primul aliniat.

Ca într-o Mare 
Cîntare a drepturilor 
cucerite prin lupta 
maselor, proiectul 
precizează că „întrea
ga putere in Repu
blica Socialistă Ro
mânia aparține po
porului, liber și stă- 
pîn pe soarta sa". 
Iată cum într-o sin
gură frază se consfin
țește moștenirea ace
lui singe nemuritor 
care a curs în atîtea 
răscoale, mai apoi la 
Grivița, în „anii îm
potrivirii", în lupta 
pentru redobîndirea 
suveranității națio
nale și răsturnarea 
fascismului și în 
cursul încleștărilor 
pentru alungarea re
gimului burghezo - 
moșieresc.

Articolul 3 preci
zează sobru că „for
ța politică conducă
toare a întregii socie
tăți este Partidul Co
munist Român", lu
cru firesc într-o vre
me cînd cele mai bu
ne cadre din societa
tea noastră: munci
tori, țărani din coo
perativele agricole, 
intelectuali cu renu
me internațional, 
scriitori, artiști, ingi
neri, medici aparțin 
cu tot sufletul parti
dului, lucrînd după 
o disciplină liber con
simțită la ridicarea 
patriei, la clădirea 
unei soarte cum încă 
unii dintre noi nici 
nu bănuiesc.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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CONȘTIINȚA 
IN ANCHETĂ

în t.
dacă ne
lumi tnde„„.iai , 
omului se petrec ,

Savanți pină mai 
se grăbesc să reinsert 
cui unu al listei miraca
— pe care presa amatc 
țional Ie socotea clndva 
prea vag — devin copil, 
anchetelor de actualitate 
raid se afirmă ca una di 
mari surse de energie ale omenirii.

Pe harta morală a lumii, România
dumnea 
pusă m

— Care este Idealul dumneavoastră de vi 
Socotiți că se înfruntă în jurul dumnee 
Iurl ? Și dacă da, în ce constau ele ?

— Ce ați avea de spus cu privire la rt 
$1 colectivitate, dintre individ și ind 
fapte î

— Cum vedeți omul de mîine sau de ai 
om spre care tlndeți (dumneavoas 
voastră) 1
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Conferința organizației

regionale de partid Oltenia
în geografia economică a țării, ' 

Oltenia — în trecut unul din ținu
turile mult rămase în urmă din 
punct de vedere economic și social- 
cultural — se înfățișează astăzi ca 
o regiune înfloritoare, în plin a- 
vînt. Aici a fost creată o puternică 
industrie extractivă, au fost ridi
cate mari obiective ale industriei 
energetice, electrotehnice, chimice, 
de prelucrare a lemnului, ale in
dustriei bunurilor de consum. Re
giunea este astăzi un vast șantier.

Delegații la conferința organiza
ției regionale de partid Oltenia, 
care a avut loc în zilele de 25—26 
iunie a.c., au dezbătut aprofundat 
și multilateral proiectele de Direc
tive ale Congresului al IV-lea al 
P.M.R. și proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român, expri- 
mîndu-șî adeziunea unanimă a tu
turor oamenilor muncii din regiune 
la mărețul pregram de dezvoltare 
a țării pe calea desăvîrșirii con
strucției socialiste.

Darea de seamă prezentată de 
tovarășul Ion Stănescu, prim-se
cretar al comitetului regional de 
partid, a reliefat puternica dezvol
tare a economiei regiunii în anii 
șesenalului și largile perspective ce 
i se deschid în viitorii ani. Ca ur
mare a aplicării politicii partidului 
de industrializare socialistă a țării, 
de îmbunătățire continuă a repar
tizării teritoriale a forțelor de pro
ducție, în Oltenia se dezvoltă o pu
ternică industrie, care valorifică 
multilateral resursele naturale ale 
regiunii. Anul acesta, producția in
dustrială a regiunii va fi de 2,7 ori 
mai mare decît în 1959, înregis- 
trîndu-se în perioada șesenalului 
un ritm mediu anual de 18,4 la 
sută. Numai în 1964 și în primele 
cinci luni din acest an s-a obți
nut peste plan o producție în va
loare de 200 milioane lei.

Pentru dezvoltarea economică șl 
social-culturală a regiunii, în anii 
șesenalului, s-au alocat din fondu
rile statului investiții de peste 16,5 
miliarde lei. Harta industrială a 
regiunii s-a îmbogățit cu noi și 
importante obiective industriale. 
Combinatul chimic, termocentrala 
și întreprinderea de prefabricate 
de la Craiova, fabrica de ciment 
Tg. Jiu, complexele de industria
lizare a lemnului din Tg. Jiu și Tr. 
Severin, noile mine din bazinul 
carbonifer Valea Motrului — sînt 
numai cîteva dintre marile unități 
care au intrat în funcțiune și ur
mează să se dezvolte în continuare. 
A început construcția sistemului 
hidroenergetic și de navigație de 
la Porțile de Fier, care se realizea
ză în colaborare cu R.S.F. Iugosla
via. Au fost realizate progrese și 
în dezvoltarea agriculturii.

în ultimii ani, construcțiile de lo
cuințe și social-culturale au luat 
amploare. Numai în perioada 1960- 
1964 s-au construit din fondurile 
statului peste 8 600 apartamente, la 
care se adaugă circa 42 000 de case 
noi ridicate în mediul rural. S-au 
construit aproape 1 500 săli de 
clasă, noi cinematografe, cămine 
culturale, dispensare.

Subliniind că în toate aceste rea
lizări obținute în dezvoltarea eco
nomică și social-culturală a regiu
nii se reflectă munca rodnică a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
creșterea competenței lor, a capaci
tății lor de a mobiliza pe oameni 
la înfăptuirea politicii partidului, 
delegații la conferință s-au referit 

necesitatea ridicării continue a 
activității economice și 
de partid, în lumina sar- 
mare răspundere, cali- 
oare, legate de îndepli- 
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tea amplasării acestor unități în 
cadrul combinatului, întrucît avem 
asigurate materia primă și utilită
țile, precum și baza de construcții 
organizată pentru începerea ime
diată a lucrărilor. Consider necesar 
ca, la avizare, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini să anali
zeze posibilitățile de realizare în 
țară a unui volum mai mare de 
utilaje pentru industria chimică.

— Proiectele de Directive ale 
celui de-al IV-lea Congres al par
tidului — a arătat tov. ing. Nico
lae Mănescu, director general al 
grupului de șantiere construcții- 
investiții Porțile de Fier — au fost 
primite cu satisfacție și îndreptă
țită mîndrie de constructorii noș
tri. Cu multă bucurie am aflat că 
trei dintre cele șase grupuri hidro
energetice cu care va fi echipată 
hidrocentrala vor fi fabricate în 
țară. Aceasta va ridica prestigiul 
industriei noastre constructoare de 
mașini. Pentru grăbirea ritmului 
lucrărilor este necesar să se cree
ze încă în acest an un nou șe- 
nal navigabil și, de aceea, solici
tăm să ni se repartizeze prima 
dragă cu cupe din cele ce se e- 
xecută la Oltenița, să se urgenteze 
aducerea pe șantier a autobascu
lantelor și pieselor de schimb pen
tru mijloacele de transport.

Secretarul comitetului de partid 
de pe șantierul complexului de 
materiale de construcții Tg. Jiu, 
tov. Dumitru Mustoiu, a mențio
nat că în vederea bunei desfășu
rări a lucrărilor de construcții 
pentru etapa a doua este nevoie 
ca Ministerul Industriei Construc
țiilor să asigure contractarea din 
timp a utilajelor și corelarea li
vrării lor cu termenele de înce
pere a montajului prevăzute în 
graficele de execuție. El a cerut 
ministerului să ia măsuri ca re
cepția utilajelor și a confecțiilor 
să se facă la furnizor, ca elabo
rarea proiectelor și deschiderea 

. finanțării să fie armonizate cu in
troducerea în plan a lucrărilor de 
investiții, pentru a se putea res
pecta termenele de dare în func
țiune prevăzute în planul de stat.

Este pe deplin justificată orien
tarea stabilită prin proiectele de 
Directive privind dezvoltarea u- 
nei puternice industrii carbonifere 
— a spus tov. ing. Hariton Nicu- 
lescu, șeful exploatării miniere 
Motru. In regiunea noastră sînt lo
calizate majoritatea rezervelor de 
lignit ale țării. Pentru atingerea 
unei eficiențe maxime, Trustului 
minier Oltenia îi revine ca sar
cină imediată să rezolve proble
mele legate de modernizarea pro
cesului de producție, să aplice so
luții tehnice avansate de exploa
tare a resurselor energetice de 
care dispunem. Solicităm ministe
rului de resort să ne sprijine în a- 
sigurarea cadrelor de ingineri pen
tru activitatea de proiectare și 
cercetare, precum și de muncitori 
calificați, potrivit dezvoltării în 
perspectivă a bazinelor carbonife
re din Oltenia.

Cu mult interes au ascultat par- 
ticipanții la conferință cuvîntul 
tov. Mihai Liculescu, inginer șef 
al fabricii de transformatoare de 
la Uzinele „Electroputere“-Craiova.

— Consider că în viitor impor
tul de transformatoare electrice ar 
trebui sistat cu totul. Dispunem în 
țară de suficiente posibilități de a 
fabrica practic orice tip de trans
formatoare, nu numai pentru ne
voile interne ci și pentru export. 
Ținînd seama de importanța deo
sebită ce o prezintă producția de 
transformatoare pentru dezvolta
rea energeticii în țara noastră; 
socotesc util ca în -scurtă vreme 
organele de resort să studieze te
meinic și să precizeze necesarul de 
transformatoare pentru perioada 
pînă în 1975, precum și măsurile 
concrete care vor trebui luate pen
tru fabricarea lor la noi în țară.

Darea de seamă și numeroși de
legați, printre care Ion Zăvăleanu, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Craiova, Constan
tin Ghenciu, de la Uzinele me
canice Tr. Severin, Viorica Stăn- 
ciuc, muncitoare la Fabrica de con
fecții din Craiova, s-au oprit asupra 
problemelor legate de asimilarea în 
fabricație a noi tipuri de mașini 
și utilaje în pas cu cerințele pro
gresului tehnic contemporan, de 
ridicarea continuă a nivelului ca
litativ al produselor. Vorbitorii s-au 
referit la necesitatea ca organiza
țiile de partid, conducerile între
prinderilor să se ocupe cu toată 
răspunderea de perfecționarea teh
nologiei și respectarea disciplinei 
tehnologice, ridicarea calificării 
cadrelor, întărirea controlului teh
nic de calitate. Tov. Virgil Bratu, 
director al Trustului de foraj 
Tg. Jiu, a făcut propunerea ca 
Ministerul Industriei Construcțiilor
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pentru 
de fa-

de Mașini să ia măsuri 
perfecționarea tehnologiei 
bricație a sapelor și prăjinilor 
grele, pentru asimilarea în fabri
cație a echipamentului necesar 
probelor de producție la sondele 
de mare adîncime.

în cadrul lucrărilor conferinței, 
un loc important l-au ocupat pro
blemele dezvoltării agriculturii în 
lumina sarcinilor prevăzute de 
proiectele de Directive. Darea de 
seamă și numeroși delegați au re
marcat faptul că, spre deosebire 
de anii anteriori, a crescut numă
rul unităților care au obținut pro
ducții mari. Tov. Vasile Sandu, 
directorul Trustului Gostat Tr. 
Severin, a propus ca în vederea 
adîncirii acțiunii de concentrare a 
producției în unități specializate, 
organele de resort, specialiștii să 
reanalizeze profilul fiecărei gospo
dării, să asigure o eficiență eco
nomică optimă în îmbinarea ra
murilor de producție.

A crescut producția de cereale 
și în cooperativele agricole de pro
ducție. Tov. Dumitru Roșea, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Cioroiu, a subliniat im
portanța aplicării retribuției su
plimentare pentru sporirea co
interesării materiale a cooperatori
lor în creșterea producției.

Conferința a subliniat că rezul
tatele obținute în producția agri
colă vegetală nu sînt pe măsura 
posibilităților existente în regiune. 
Tov. Petre Golea, prim-secretar al 
Comitetului raional de partid Co
rabia, Walner Dinescu, prim-se
cretar al Comitetului raional de

Cuvîntarea tovarășului Ștefan Voite:
Permiteți-mi ca în numele Co

mitetului Central al partidului, al 
Biroului său Politic și personal al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
primul secretar al C.C., să transmit 
delegaților și invitaților la Confe
rința organizației regionale de par
tid, tuturor comuniștilor, oameni
lor muncii din Oltenia, un călduros 
salut tovărășesc.

Lucrările conferinței noastre se 
desfășoară în preajma deschiderii 
celui de-âl IV-lea Congies al Parti
dului Muncitoresc Român, eveni
ment de importanță istorică în via
ța partidului, a întregului nostru 
popor. Apropiatul Congres va dez
bate și adopta proiectele de Direc
tive cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în perioada 
1966—1970 și cu privire la valori
ficarea surselor energetice și elec
trificarea țării în perioada 1966— 
1975, precum și proiectul de Statut 
al Partidului Comunist Român.

Arătînd că în întreaga țară aces
te documente, care înfățișează ima
ginea tot mai înfloritoare a Româ
niei de mîine, au fost primite cu 
mare însuflețire de întregul nostru 
popor, vorbitorul a subliniat opti
mismul și încrederea nemărginită 
cu care conferința a exprimat acor
dul unanim al comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din re
giunea Oltenia față de documen
tele pe care le-a dezbătut. Preve
derile proiectelor de Directive sînt 
așezate solid pe temelia marilor 
succese obținute în înfăptuirea pla
nului de 6 ani, perioadă de impor
tanță primordială în desăvîrșirea 
construcției socialiste.

Oglindind imaginea de azi, plină 
de strălucire a patriei noastre, 
noua denumire propusă a se da 
țării : Republica Socialistă Româ
nia — exprimă în cel mai înalt 
grad profundele transformări re
voluționare care au avut loc în 
economie, în cultură și în con- 

‘știința oamenilor muncii, în orîn- 
duirea noastră socială și de stat.

După ce a înfățișat principalele 
prevederi ale proiectelor de Direc
tive cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale în viitorii ani, 
vorbitorul a subliniat importanța 
vitală a lărgirii bazei energetice și 
creșterea producției de energie 
pentru progresul întregii economii.

Relevînd că la realizarea obiec
tivelor planului de șase ani o con
tribuție substanțială au adus oa
menii muncii din regiunea Oltenia 
în frunte cu comuniștii, vorbitorul 
a făcut un amplu tablou al pro
fundelor transformări petrecute în 
anii șesenalului în regiune.

în cadrul dezvoltării de ansam
blu a economiei naționale, în vii
torii ani regiunea Oltenia va cu
noaște, în continuare, un puternic 
avînt industrial.

Vorbitorul a insistat asupra ne
cesității ca organizațiile de partid

subliniat 
cuprinse 
partidu- 

privire la 
de valo-

partid Vînju Mare, au relevat că o 
serie de unități agricole obțin pro
ducții diferite în aceleași condiții 
de climă și de sol. Producțiile 
mari realizate de gospodăriile de 
stat și cooperativele agricole frun
tașe oglindesc cu putere că în agri
cultura regiunii există mari re
zerve pentru a se realiza o însem
nată creștere a producției agricole 
vegetale. Tov. Gheorghe Gheorghe, 
prim-secretar al Comitetului raio
nal de partid Oltețu, a 
însemnătatea măsurilor 
în recenta hotărîre a 
lui și a guvernului cu 
îmbunătățirea regimului 
rificare a produselor agricole, mă
suri care constituie un puternic 
stimulent pentru creșterea produc
ției vegetale și animale.

Atît darea de seamă cît și mulți 
vorbitori s-au ocupat pe larg de 
problemele creșterii animalelor și 
ale sporirii producției 
Tov. ing. Mihai Băluță, 
tele consiliului agricol 
a arătat că organele și 
țiile de partid, consiliile agricole 
trebuie să sprijine unitățile agri
cole in dezvoltarea bazei furajere, 
piin extinderea suprafețelor culti
vate cu trifoliene, folosirea pe sca
ră mai largă a metodelor moderne 
de conservare a furajelor, crește
rea producției de furaje concen
trate, valorificarea în mod mai ju
dicios a pășunilor și fînețelor.

Mai mulți delegați, printre care 
tov. Gheorghe Peștișanu, directo
rul Școlii medii din Peștișani, 
Călin Florian, directorul Teatrului 
Național din Craiova, medicul Ion 

acestora, 
președin- 
regional, 

organiza-

din întreprinderile regiunii să ma
nifeste o grijă deosebită pentru 
mărirea eficienței economice a in
vestițiilor, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a calității tu
turor produselor, pentru creșterea 
productivității muncii și reducerea 
prețului de cost.

Relevînd succesele obținute în 
creșterea producției agricole și în
tărirea economico-organizatorică a 
unităților agricole din regiune, vor
bitorul a subliniat necesitatea ca 
organele și organizațiile de par
tid, consiliile agricole să se ocupe 
cu perseverență de mobilizarea lu
crătorilor de pe ogoare pentru pu
nerea în valoare a marilor rezerve 
existente în fiecare unitate, pen
tru folosirea rațională, cu maxi
mum de eficiență a pămîntului, 
mașinilor și utilajelor, a îngrășă
mintelor, pentru aplicarea pe sca
ră largă în producție a metodelor 
științifice agrozootehnice.

Succesele mari obținute de po
porul romîn în dezvoltarea econo
mică și social-culturală a țării se 
datoresc înainte de toate întăririi 
continue a partidului nostru. De 
la Congresul al III-lea pînă azi, 
rîndurile partidului au sporit 
simțitor, a crescut nemăsurat de 
mult rolul său de forță conducă
toare în întreaga viață a țării.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la Proiectul de Statut al 
Partidului Comunist Român, do
cument care, sintetizînd experiența 
de luptă a partidului nostru, re
flectă creșterea forței și maturită
ții sale, a rolului său 
în opera de construcție 
profundul democratism 
activități a partidului.

împreună cu dumneavoastră am 
ascultat cu firească emoție cuvin
tele pline de căldură, rostite de la 
tribuna conferinței de numeroși 
delegați — tovarăși cu îndelungat 
stagiu în partid sau în mișcarea 
muncitorească din țara noastră, 
precum și ale unor tineri membri 
de partid — care și-au exprimat 
adeziunea deplină la Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.M.R. de a su
pune Congresului al IV-lea pro
punerea ca partidul să poarte de
numirea de Partid Comunist 
Român. Denumirea de partid co
munist este legată de cele mai 
glorioase pagini ale istoriei mișcă
rii muncitorești din țara noastră. 
In anii grei, înfruntînd teroarea 
regimului burghezo-moșieresc, 
partidul comunist s-a afirmat 
permanent ca forța politică cea 
mai înaintată, în jurul căreia s-a 
unit tot ceea ce era mai buh, mai 
conștient din sînul poporului în 
lupta împotriva politicii antina
ționale a claselor exploatatoare, 
pentru apărarea intereselor celor 
ce muncesc. Partidul Comunist 
Român a organizat și condus in- 

conducător 
socialistă, 

al întregii

Bîrzu, au reliefat realizările și 
perspectivele în domeniul dezvol
tării învățămîntului, culturii și ar
tei, ocrotirii sănătății. Prof. dr. 
Mircea Oprean, rectorul Institutu
lui agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu“ din Craiova, a subliniat că 
întîlnirea recentă a conducătorilor 
de partid și de stat cu oamenii de 
știință a determinat în rîndul ca
drelor din institut un imbold fără 
seamăn pentru dezvoltarea în con
tinuare a cercetării științifice și a 
activității didactice. Vorbitorul a 
propus ca în proiectul de Directive 
să se precizeze necesitatea inten
sificării activității de cercetare 
în învățămîntul superior.

Darea de seamă și mai mulți 
participanți la discuții, prin
tre care tov. Mihail Ivan, se
cretar al comitetului regional 
de partid, Mihai Smarandache, 
prim-secretar al Comitetului ra
ional de partid Gilort, Gheor
ghe Paloș, secretar al comite
tului regional de partid, scoțînd 
în evidență experiența acumulată 
în munca de partid, au arătat că 
sarcinile mari și complexe legate 
de îndeplinirea obiectivelor în
scrise în proiectele de Directive 
impun creșterea continuă a rolu
lui organizator și mobilizator al 
organelor și organizațiilor de 
partid, perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă, întărirea 
controlului îndeplinirii hotărîrilor. 
ridicarea propagandei de partid la 
un nivel mai înalt.

în cuvîntul lor, tovarășii Dumi
tru Ivanovici, membru al biroului 

surecția armată la 23 August 1944, 
care a descătușat energia revolu
ționară a maselor populare. Pur
tător al idealurilor de unitate or
ganizatorică și politică a clasei 
muncitoare, partidul comunist a 
militat neobosit și consecvent 
pentru unitatea tuturor detașa
mentelor mișcării muncitojjg^i din 
țara noastră. După încheierea 
Frontului Unic Muncitoresc la 
1 Mai 1944, lupta pentru unitatea 
muncitorească a fost încununată 
de succes deplin prin crearea în a- 
nul 1948 a Partidului Muncitoresc 
Român, rezultat al unirii Partidu
lui Comunist Român cu Partidul 
Social-Democrat.

Partidul Muncitoresc Român a 
condus poporul nostru Ia victoria 
deplină a socialismului, a ridicat 
și promovat din rîndurile celor ce 
muncesc sute de mii de cadre va
loroase devotate trup și suflet 
cauzei socialismului. în mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională partidul nostru și-a cîș- 
tigat un binemeritat prestigiu.

Recenta Plenară a Comitetu
lui Central a hotărît să supună a- 
probării Congresului al IV-lea 
propunerea făcută de primul se
cretar al Comitetului Central ca 
membrilor Partidului Muncito
resc Român care, fără a fi mem
bri de partid, au desfășurat o ac
tivitate permanentă în mișcarea 
revoluționară și au avut o com
portare demnă față de dușmanul 
de clasă, să li se acorde vechimea 
în partid din momentul intrării 
lor în mișcarea revoluționară. De 
asemenea, ținînd seama că Parti
dul Muncitoresc Român este re
zultatul unirii Partidului Comu
nist cu Partidul Social-Democrat, 
s-a propus ca membrilor P.M.R. 
proveniți din fostele partide So
cial-Democrat și Socialist, care au 
făcut parte din aceste partide în 
anii regimului burghezo-moșieresc, 
să li se recunoască vechimea 
partid de la data înscrierii lor 
Partidul Social-Democrat sau 
Partidul Socialist. Prin aceasta 
dă o binemeritată prețuire acti
vității desfășurate de militanții 
revoluționari ai clasei muncitoare 
în anii grei ai regimului burghe
zo-moșieresc, pentru afirmarea 
forței și tăriei mișcării muncito
rești din țara noastră.

După ce a arătat că în conferin
ță a fost relevată creșterea numă
rului de membri de partid în toate 
sectoarele de activitate, întărirea 
organizațiilor de bază din regiune, 
tovarășul Ștefan Voitec a insistat 
asupra unor sarcini ce revin comi
tetului regional pentru întărirea 
organizațiilor de bază care au încă 
un număr mic de membri și pen
tru educarea partinică a noilpr 
membri de partid în spiritul eticii 
revoluționare, pentru însușirea te

în 
în 
în 
se

S

comitetului regional le partid, 
Petre Bîrnavă, secretari comite
tului de partid de la . F. Novaci, 
Emil I. Ștef, vechi simpatizant al 
mișcării muncitorești, u arătat că 
proiectul de Statut < Partidului 
Comunist Român reffctă consec
vența neabătută cu jre partidul 
nostru aplică normei și princi
piile leniniste cu priire la orga
nizarea și activitate partidului 
revoluționar, exprin creșterea 
forței și maturității 'artidului, a 
rolului său conducătdîn toate do
meniile vieții social-:onomice.

în încheiere a luafcuvînt.ul to
varășul Ștefan Voile, membru 
supleant al Biroului olitic al C.C. 
al P.M.R., președinte Marii Adu
nări Naționale.

*
alesipoi membrii 
regiei de partid, 
revik precum și

Conferința a 
noului comitet 
ai comisiei de _
delegații la Congres în prima sa 
ședință plenară, cornetul regional 
a ales în funcția dcrim-secretar 
pe tovarășul Ion Shescu.

Delegații la conferită au adop
tat textul unei tegrame adre
sate C.C. al P.M.] în care se 
exprimă hotărîrea imuniștilor, a 
tuturor oamenilor luncii din re
giunea Oltenia dda-și consacra 
întreaga energie și pacitate crea
toare înfăptuirii nrețelor obiec
tive ce vor fi trasă de Congresul 
al IV-lea al partiilui.

MirceiANGELESCU 
VictoitELEANU

meinică a politiclpartidului. Apoi, 
vorbitorul s-a octat de unele pro
bleme privind nbunătățirea și 
perfecționarea îpontinuare a sti
lului și metodelolie muncă în ac
tivitatea de pârtii

Lumea contenșrană înfățișează 
un tablou comply de adînci trans
formări ; au loc jzvoltarea și în
tărirea economic a țărilor siste
mului mondial tialist, creșterea 
forței mișcării diuniste și munci
torești interncrțiale. se intensi
fică și crește îiprofunzime miș
carea de elibere națională, se 
desfășoară tot ai puternice ac
țiuni ale forței? antiimperialiste. 
încercînd să e opună mersului 
înainte al sociății, să-și mențină 
dominația și sînăbușe prin forță 
aspirațiile de Jertate ale popoare
lor, imperialiști desfășoară în 
mai multe pifte ale globului ac
țiuni agresivsrmate, recurge tot 
mai mult la presiuni colonialiste, 
la imixtiuni îtreburile interne ale 
altor popoa, încalcă normele 
dreptului iernațional, suverani
tatea și indsndența statelor, ex
tinde focare] de neliniște pericli- 
tînd pacea rndială. Intervenția 
imperialismul american în Viet
namul de si, bombardarea teri
toriului Replicii Democrate Viet
nam — stat dependent și suveran 
— sînt actee agresiune deschisă 
care stîrnesprotestul tuturor po
poarelor iutoare de pace. Linia 
politică agrevă a imperialismu
lui americaieste demonstrată, în 
același timpie încălcarea suvera
nității Rep’licii Dominicane, de 
prezența trielor de represiune a- 
mericane îiaceastă țară. Dar, așa 
cum arată fcria, o asemenea linie, 
condamnatele popoare, este sor
tită eșeculi și va duce inevitabil 
la izolareairomotorilor ei.

Vorbind espre politica externă 
a țării ngtre și despre poziția 
partidului! mișcarea comunistă 
și muncirească internațională, 
tovarășul tefan Voitec a spus că 
baza de Clintit a politicii statu
lui noștri? constituie prietenia și 
alianța fțească cu toate statele 
socialiste,ntărirea și dezvoltarea 
continuă acestor relații. Totodată 
statul nofu militează pentru dez
voltarea elaborării cu toate sta
tele, inerent de orînduirea lor 
social-ptftică.

îngădți-mi, dragi tovarăși, a 
spus în ‘pheiere vorbitorul, să ex
prim diipartea Comitetului Cen
tral al jrtidului, a Biroului său 
Politic, învingerea că organizația 
regional de partid Oltenia, comu
niștii, ti oamenii muncii din re
giune t-și vor precupeți efortu
rile peiru a da viață, cu pasiune 
și devoment, mărețelor obiective 
stabilitiîn proiectele de Directive 
ce vorfi dezbătute de cel de-al 
IV-lea partidului.Congres al

Teatrul de operă și balet : Băr
bierul din Sevilla (orele 19,30) 
Teatrul de stat de operetă : Țâre 
surîsuiui (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din B-dul Schitu Măgureanu nr. 
1) : Clipe de viață (orele 20), (Țea- 
trul de vară din parcul Herăstrău): 
Fii cuminte, Cristofor 1 (orele 
20,30). Circul de stat : Allo, ici 1 
Paris I (orele 20).

CINEMATOGRAffl

Laleaua neagră — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30). Săritură în 
întuneric : Capitol (completare 
Arta chineză de decupare — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21; la gră
dină orele 20,30). America, Ame
rica (ambele serii) : Luceafărul I 
(10; 13,15; 16,30; 20), Grivița (10; 
13,15; 16,30; 19,45), Modern (10; I 
13,15-, 16,30; 20). Fiul căpitanului 
Blood — cinemascop : Republica 
(9,45; 11,45; 14; 16,15; 19; 21,15) 
Festival (8,45; 10,45; 13; 15,45; If v 
20,15), Arenele Libertății (Parcul' 
Libertății — orele 20,45), Melodia 1 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). Flamura 
(10; 12; 14; 16; 18; 20). Ordinul 
Ana : Carpați (10; 12; 14; 16; ')
18,15; 20,30). Can-Can — cinema- | 
scop: București (9,30; 12; 16; 
18,30; 21). Stadionul Dinamo (Șos 
Stefan cel Mare — orele 20,30 
De doi bani violete : Expozi 
realizărilor economiei naționale 
R.P.R. (Piața Scînteii — or 
20,15), Feroviar (9,30; 11,30; 13 
16; 18,15; 20,30), Excelsior ( 
12,15; 16,15; 18,45; 21,15). Feir 
necunoscută : Victoria (8,45; 11. 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15), Grăd- 
„Progresul'" (Str. Ion Vidu nr.
— orele 20,30), Tomis (8,30; 11;
13,15; 16; 18,30; 21; Ia grădină 
orele 20,30), Floreasca (10,30; 13: 
15,30; 18; 20,30). Raby Mătyăs : 
Central (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Giulești (16; 18,15; 20,30).
Scaramouche — cinemascop : Lu
mina (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Unirea (completare Gelozie — 16; 
18,15; Ia grădină orele 20,30). 
Hanka : Union (15,30; 18; 20,30). 
Program pentru copii: Doina (o- 
rele 10 dimineața). CInd Martin 
avea 14 ani : Doina (completare 
Sănătate Țakov — 11,30 ; 14,30 ; 
16,30; 18,30; 20,30). Secolul gîn- 
dirii omenești — Locuința — Soa
re în sticlă — Pictînd natura — 
losef Kelmonski — Artiști ama
tori : Timpuri Noi (10—17 în con
tinuare ; 19; 21). Pe urmele lui 
Ahmed : Cultural (completare
Scoarțe populare — 16; 18,15;
20.30) . Asta-i tot ce s-a întîmplat:
înfrățirea între popoare (10,30; 16 
18; 20), Volga (10; 12; 14,15; 16,30 
18,45; 21). Nuntă cu peripeții 
Dacia (completare Hjsțșingway — 
9,15; 16,15 în continuare ; 18,45 
21), Drumul Sării (completare 
Celule amețite — 16; 18,15; 20,30) 
Jo« llmonadă — cinemascop : Bu 
zești (14;" 16,15; 18,30). NeVast. 
nr. 13 : Crîngași (16; 18,15; 20,30) 
Nu te atinge de fericire : Cosmo: 
(completare Comandantul reg 
mentului — 16; 18,15; 20,3f
Winnetou — cinemascop : Buce; 
(completare Eu și oglinda — IC 
12,15; 16; 18,30; 21 ; la grădim 
orele 20,30), Miorița (completare 
Gelozie — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45). Arena circului : Fla
căra (completare Smulse din îm
părăția sării — 16; 18,15; 20,30). 
Bine ați venit 1 Vitan (completare 
Baletul negru din Senegal — 16; 
18; 20). Spre culmi: Munca (10,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Rahova 
(15; 17; 19; la grădină orele 20,30). 
Doi băieți ca pîinea caldă : Popu
lar (completare Drumurile celui 
de-al cincilea continent — 16; 
18,15; 20,30). Roșu și negru (am
bele serii): Arta (11; 16; 19,15;
la grădină orele 20,15). Oliver
Twist: Grădina „Doina" (Str.
Doamnei nr. 9 — orele 20,30), Mo
șilor (15,30; 18; la grădină orele
20.30) . Butonul regelui : Grădina 
„Festival" (Pasajul Eforie — orele
20.30) Războiul vesel : Grădina 
„Buzești" (Str. Buzești nr. 9—11
— orele 20,45). Logodnicele vădu
ve : Viitorul (completare Gura 
lumii — 16; 18,15; 20,30). Rache
tele nu trebuie să decoleze — 
cinemascop : Colentina (completa 
re Șaple secole mai tîrziu — 16; 
18; 20). Ne asumăm răspunderea : 
Progresul 15,30; 18; 20,15). Croni
ca unui buton : Lira (completare 
Noi și soarele 15,30; 18; la gră
dină orele 20,30). Fernand cow
boy : Ferentari (completare Co
mori de artă românească — 16 ; 
18,15; 20,30). Regina cîntecelor : 
Cotroceni (13,45; 16; 18,30; 21).
Neamul Șoimăreștllor — cinema
scop (ambele serii) : Pacea (com
pletare Șopîrle - 10; 16,15; 19,30). 
Diavolul deșertului : Grădina „Vi
tan" (Calea Dudești, orele 20,30). ■ 
Ucigașii de iemei: Grădina „Pro- 
gresul-Parc (Piața Libertății — 
orele 20,30). Cerul șl mocirla : 
Grădina „Colentina" (Șos. Colen
tina nr. 84 — orele 20,15).

T E L EV1ZIUNE

Orele 19,00 — Jurnalul televi
ziunii. 19,20 — Pentru tineretul 
școlar : „Oaspeții noștri". 20,00 — 
Debuturi. 21,15 — Orizont ' 70. 
21,45 — Cîntece și jocuri popu
lare românești, în interpretarea 
formațiilor Casei de cultură a stu
denților din București. In încheie
re : buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum va fi vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 2, 3 și 4 iulie. In țară : Vre
mea continuă să se încălzească. 
Cerul va fi variabil. Local vor 
cădea ploi sub formă de averse. 
Vînt slab, pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 11 și 21 de grade, iar maxi
mele între 23 și 33 grade. In 
București: Vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fi va
riabil Vîntul va sufla slab, pînă 
la potrivit Temperatura în creș
tere.
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In timp ce astronomii 
se întreabă dacă ne vin 
sau nu semnale ale u-
nor lumi 
în lumea

îndepărtate, 
lăuntrică a

de maximă 
numărul de

omului se 
Iuții.

petrec revo-

lumii. România socia
listă este azi unul din 
teritoriile 
densitate :
entuziaști pe kilome
trul pătrat e dintre cele 
mai ridicate ; climatul

Savanți pînă mai 
deunăzi blazați se 
grăbesc să reînscrie

construcției noii socie
tăți priește dezvoltării 
omului nou. Nimeni nu

sufletul pe locul unu 
al listei miracolelor.
Idealurile — pe care 
presa amatoare de sen
zațional Ie socotea 
cîndva un subiect prea 
vag — devin copilul fa
vorit al anchetelor de
actualitate. Forța mo
rală se afirmă ca una
din cele mai mari surse
de energie ale ome
nirii.

Pe harta morală a

poate înțelege nimic 
din ce se petrece în a- 
ceastă țară, nici în teh
nică, nici în economie, 
nici în ambianța spiri
tuală, dacă nu ține sea
ma de natura și forța 
idealurilor care îl a- 
nimă pe oameni. Inchi- 
puiți-vă însă că cineva, 
înarmat cu un carnet, 
ar pătrunde în viața 
dumneavoastră și v-ar 
întreba pe nepusă 
masă :

1.

2.

3.

— Care este idealul dumneavoastră 
de viață, cum s-a format el? Socotiți 
că se înfruntă în jurul dumneavoastră 
mai multe idealuri ? Și dacă da, în ce 
constau ele ?

— Ce ați avea de spus cu privire la rapor
turile dintre individ și colectivitate, 
dintre individ și individ, dintre prin
cipii și fapte ?

— Cum vedeți omul de mîine sau de azi, 
mai bine zis tipul de om spre care 
tindeți (dumneavoastră sau copiii 
dumneavoastră) ?

zi, știu tot ce se întîmplă 
la C.F.R., de la 80 de sem
nale, cite erau înainte, cu
nosc acum 170, iar cind îl 
întrebi pe fiu-meu Răducu 
„De ce face acum locomo
tiva ps, ps?“ el știe: „Bagă 
regulatorul aer". Știe de 
ce fluieră scurt și de ce 
fluieră lung, cunoaște toa
te, sper să-l fac mecanic.

— Dar dacă or exista 
alte nevoi ?

— La 18 august 
1963 am devenit 
membru de partid. 
M-am simțit întot
deauna comunist, am 
crescut după 23 Au
gust, Ia Grivița, și 
dacă am devenit 
membru abia la 25 de 
ani, asta e numai 
pentru că am știut că 
am atîtea de învățat. 
Așadar, întotdeauna 
o să cintărească pen

tru mine mai mult 
interesul general.

— Crezi că toți judecă la 
fel ?

— Există și șmecheri 
care vor să trăiască ușor, să 
se strecoare ușor. S-ar pu
tea ca în unele locuri si 
izbîndească — știu eu prin 
ce birouri și pe ce cori
doare. Dar aici, pe șantier, 
idealurile astea de șmeche
rie — sau chiar ale unor 
oameni corecți, care visea
ză insă la o tihnă mărun
tă — nu țin. Există obiec
tive, termene, cine nu mun
cește cu mare dăruire e un 
om care îți sare în ochi, de

care te izbești. Nu zic nea
părat că șîntem noi niște 
oameni deosebiți. E poate 
mai curînd felul muncii.

— înseamnă că n-ai de 
muncit pentru formarea 
morală a oamenilor : îi for
mează munca.

— Am de muncit, dar și 
în privința asta n-am vrut 
să procedez la întîmplare. 
Am citit și cîteva manuale 
de pedagogie. Am căutat 
să stabilesc cîteva mici tra
diții ale echipei mele.

— De pildă.
— In ziua de leafă, iau 

tinerii și îi duc eu la lo
cal, că altfel tot s-ar duce. 
In ziua aceea eu sînt a- 
cela care face cinste. Pe 
urmă, se amestecă unul și 
zice: „Să mai vină un rînd, 
pe socoteala mea!" „Ba nu, 
îi răspund eu, azi e des
tul, mîine faci tu cinste".

— Cum vezi omul de 
mîine?

— Așa cum îl prevede 
contractul. Nu glumesc. Noi, 
aici, vom lucra pînă în 
1980. De ce n-am avea voie 
să spunem că și noi sîn- 
tem oameni de mîine? In 
1980 o să am 42 de ani.

— Dar în anul 2000, cînd 
o să fie cel puțin doi ani 
de cînd ai fost pensionat? 
Cu ce crezi că se vor deo
sebi de noi oamenii de a- 
tunci?

— Firește că mintea te 
duce să spui mai întîi că 
vor fi mai armonioși, mai 
sănătoși, mai bine dezvol
tați și așa mai departe. Dar 
eu în primul rînd mă în
treb dacă vor putea să se 
țină la curent. Eu sînt 
abonat la „Știință și teh
nică", citesc și altele, șl 
ce mă fierbe e că n-am

timp să mă țin la curent 
cu tot ce apare nou in teh
nică. Apar- prea multe nou
tăți, în prea multe dome
nii, toate îți stau la înde
mână, dar ar trebui să ai 
nu știu cite ore într-o zi 
și nu știu cîți creieri în
tr-un cap. Poate că omul 
de mîine va găsi o soluție.

— Dar din punct de ve
dere al calităților morale?

— După cum am spus, 
omul de mîine se formea
ză azi. Alături de contrac
tul economic, pe care eu îl 
văd în complexul siderur
gic și în general în Di
rectivele partidului, există 
și un contract moral. Deși 
se spune că morala este 
„codul nescris" al relațiilor 
dintre oameni, eu socot că 
acest nou contract e în 
prevederile principale gata 
scris și se încheie cu în
cepere din 19 iulie, data 
Congresului, cînd va fi a- 
doptat noul statut al co
muniștilor.

— S-a vîrît la cele mai 
grele lucrări, ne spune 
MIRCEA RADULESCU. 
Cele mai complicate, de a- 
tîta complexitate că unora 
le era pur și simplu tea
mă să se angajeze la ele.

E vorba despre Ștefan 
Popescu. Dar, desigur, cînd 
acesta nu e de față. Mircea 
Rădulescu, tovarășul care 
ne vorbește acum, este se
cretarul comitetului de 
partid al întreprinderilor de 
pe marele șantier gălă- 
țean.

— O să vă mirați, îmi 
declară el, dar cînd am fost 
la marginea unei defecțiuni 
grave, aproape că m-am 
bucurat. De ce? O să vă 
explic imediat.

Poți să te pătezi 
pe haine, pe mîini 

sau pe creier

„Nevastă,
aici dejugăm"

— Dacă-i vorba de un 
seminar, răspunde ION 
GHEORGHE, să știți că nu 
m-am pregătit. De altmin
teri, sînt în concediu.

— In concediu... cu idea
luri cu tot ?

— Dacă ar fi așa, nu 
m-aș afla aici, răspunde 
el și îmi arată cîmpia în
conjurătoare, o cîmpie 
stranie, populată de cîteva 
ciuperci cu diametrul de 
doi metri, ciuperci de be
ton, așa numitele „ciu
perci experimentale". Sînt 
plantate de mîna topogra
filor pentru a încerca re
zistența solului gălățean la 
apăsarea marilor agregate 
ale combinatului siderur
gic. Ne aflăm pe șantier ; 
nu e locul cel mai liniștit 
pentru a sta de vorbă, dar 
Ion Gheorghe e un om de 
șantier, legat de șantier 
mai tare decît prin otgoa- 
ne. E al patrulea concediu 
pe care, cu toate criticile, 
refuză să și-1 ia.

...Cine merge în comuna 
Românești (nu departe de 
Titu) află de o casă nou- 
rouță. nelocuită.

— Cei mai mulți oameni 
cin Românești, de cînd 
mă știu, sînt fierari beto- 
niști. Întotdeauna plecau 
în căutarea unui șantier, 
cit de mic; umblau ca 
marinarii prin porturi; 
Româneștii erau cămi
nul de-acasă, unde îți 
aveai nevasta, copiii, rostu
rile. Acolo sînt născut, a- 
c.olo mi-a fost drag să mă 
întorc. Visul meu a fost 
întotdeauna să-mi fac o 
căsuță. Trebuie să mă în
țelegeți : casa nu e pen
tru mine numai casă. Era 
putința de a le da copiilor 
un, reazem. M-ați întrebat 
'» ^,'leal am pentru copiii

În 1980 o să-mi 

schimb meseria

— Pe vecii vecilor ?
— Se-nțelege : mi-am fă - 

cut mutația definitivă la 
Galați. Și mă socotesc un 
om fericit, ceea ce nu-i tot 
una cu mulțumit. Vreau să 
văd mai repede combinatul. 
Pînă la 17 ani am fost și 
lăcătuș. In 1980, la 51 de 
ani, cred că o să redevin 
lăcătuș în complexul side
rurgic, 

mei. Poate ar trebui să 
spun de omenie, de suflet 
și de altele asemenea, dar 
eu vreau ceva care sună 
modest și totuși înseamnă 
grozav de mult. Vreau ca 
omul să fie calificat. Ce 
înseamnă calificat ? Noi 
slăvim munca, eu nu pot 
trăi o zi departe de munca 
mea, dar de copil am vă
zut munci care nu-l lăsau 
pe om să fie om. Eu am 
avut o mare emoție citind 
în Directive despre meca
nizarea muncilor grele. 
Pentru mine, a fi calificat 
înseamnă putința de a fi 
om întreg. Eu, încă de 
cînd nu eram însurat 
mi-am dorit să am copii 
care să poată ști mai mul
tă carte decît mine. învă
țând, poți avea totul. Neîn- 
vățînd, nu poți avea nimic. 
Tinerilor cu care am de-a 
face tot asta le cer.

Acum cîțiva ani, ca să 
revin la ce spuneam, idea
lul meu era să câștig bani 
și să am o casă. Am lucrat 
la vreq cinci șantiere ale 
Bucureștiului, la Hunedoa
ra și nu mai țin nici eu 
minte în cite locuri mai 
mici și pretutindeni mă 
gîndeam la casa mea de 
mîine. Bucelea — îl știți 
pe Bucelea, unul din fie
rarii betoniști cei mai cu- 
noscuți, deputat în Marea 
Adunare Națională — cînd 
a venit prima oară la O- 
nești, cum se numea orașul 
în 1359, m-a găsit pe șan
tier. Eu i-am împrumutat 
primele scule cu care a lu
crat. După un timp Bu
celea mi-a propus să con
topim echipele noastre. 
Cînd a aflat că vreau să 
plec de pe șantier i-a părut 
foarte rău. S-a căznit

— Și cu casa din 
Românești cum a ră
mas ?

— Ce să mai fac 
cu ea ? Dacă fiică- 
mea, Verona, o să 
vrea zestre... dar și 
în privința asta s-au 
schimbat obiceiurile. 

mult cu mine să mă facă 
să înțeleg că e mai bine să 
rămân într-un loc pînă la 
capătul construcției. Eu 
însă le aveam pe ale mele : 
aveam trei copii — abia 
mai târziu mi-a sosit al pa
trulea, — știam că sînt lu
crări destule și în Bucu
rești, unde nu se plătește 
prost și unde eram aproa
pe de casa pe care voiam 
să mi-o fac. Am plecat. 
Am început să-mi constru
iesc casa. Mă costa mai 
puțin, că sînt de meserie. 
M-a costat 17 mii. Casă 
frumoasă cu trei camere, 
l-am mai pus în jur un 
gard de trei mii și pe urmă 
au început mobilele. Am 
mobilat-o cu garnituri noi- 
nouțe. ...Dar n-am apucat 
să stau în ea nici o zi.

— Dar ce s-a întîmplat ?
— Nimic. Cînd am văzut 

ce se construiește la Ga
lați, și combinatul, și ora
șul, m-a răzbit. Știți dv., 
constructorii au de-a face 
tot mai rar cu barăcile : am 
primit un apartament de 
trei camere la Țiglina și, 
fiindcă stăteam cu familia, 
mi-am făcut gospodărie, 
aragaz, frigider, televizor, 
mașină de spălat. In oraș 
există tot felul de școli din 
acelea la care am visat 
să-mi trimit copiii. Dar cel 
mai mult a cîntărit șantie
rul. Sînt om cu patru copii, 
trecut de jumătatea vieții, 
de mic n-am văzut de
cît șantiere; acum însă, 
parcă mă trezisem pentru 
prima oară pe un șantier. 
Omul nu se întîlnește de 
multe ori în viață cu ase
menea lucrări. Intr-un cu- 
vînt, în 1962 am spus : 
„Nevastă, aici dejugăm !“

— Nu s-au găsit ama
tori ?

— Nu — acolo sînt multi 
constructori. Și nici n-am 
căutat.

— Nu ți-ai adus măcar 
mobila ?

— Mi-am luat alta. O 
mobilă transportată, mai 
mult se strică.

— Și nu ți-a părut rău de 

toți banii care s-au dus în 
casa nelocuită ?

— Nu. Pentru societate 
nu e bine să irosești bunu
rile. Pentru mine însă a 
meritat din plin. Doar m-ați 
întrebat de ideal. Cu casa 
din Românești, cum să 
spun, mi-am făcut gustul.

Abia după aceea 
mi-am dat seama cit 
sînt de liber. Ce în
seamnă liber ? Nu mă 
ține nici o teamă: pot 
să privesc viitorul în 
față, e o mare plă
cere să te simți

Principiile
și micrometru I

— Principiul meu de 
viață, dacă se poate numi 
principiu, a stat întotdea
una în cîteva cuvinte: 
„Oare o fi avînd cutare 
șapte capete și eu unul sin
gur?". Plăcerea mea cea 
mai mare în muncă și în 
afara muncii a fost și este 
să mă măsor cu oamenii 
mai buni decît mine, că 
ceilalți au ei singuri grijă 
să vină după mine. Cind am 
de-a face cu un om mai 
cult decît mine, de pildă, 
eu îi spun pe față că aș 
dori să-l exploatez.

— Ai putea da un 
exemplu?

Ștefan Popescu întinde 
brațul său lung spre una 
din marile ciuperci de be
ton:

— Uite, topografia e o 
știință pe care eu, ca mon- 
tor. n-am nevoie și nu-s 
obligat s-o cunosc. S-ar 
zice că pot trăi foarte bine 
fără ea. Aici însă începe 
partea nostimă, s-ar putea 
zice lipsa mea de cumpă
tare, că nu poți afla toate 
cite sînt pe lume. Mă 
apucă într-o zi un fel de 
nervi, simt că nu mai pot 
trăi fără topografie, că 
dacă nu aflu ce și cum îmi 
stric toate principiile.

— Cum adică?
— Eu socotesc că mulți 

muncitori de ieri puteau 
lucra o viață întreagă la 
un cuptor sau la o mașină 
fără să se întrebe ce se pe
trece acolo înăuntru. Eu 
mă consider un om al ge
nerației tinere formate 
după eliberare, care a avut 
condiții să învețe la școală.

Principiul meu de 
muncă poate suna 
cam orgolios, dar 
ăsta e și n-am de 
gînd să mi-1 schimb : 
cînd fac un lucru, ni
meni să nu-l poată 
cunoaște mai bine 
decît mine. Dacă mi 

una cu poporul. Ești 
bogat. Am milioa
ne de tone de oțel 
— parcă le-aș avea de 
pe acum — și pe dea
supra tot ce ne tre
buie în apartamentul 
nostru de bloc. Iar 
căsuța cred că o să 
rămină ca un fel de 
muzeu personal al ti
nereții mele, că Ve
rona are abia cinci 
ani și pînă o crește ea

se cere balet, nu mă 
amestec. Dar la o in
stalație montată 
mine, să fiu rege 
curte de casație.

Inchipuiți-vă însă că 
de montat un ax uriaș, 
truzeci de metri lungime, 
care n-are voie să fie mai 
sus sau mai jos decît ce
lălalt cu cinci sutimi de 
milimetru, adică o namilă 
de metal întinsă cit jumă
tate dintr-un teren de fot
bal, care să nu se abată de 
la orizontală cu mai mult 
decît grosimea unui fir de 
păr, căci acesta e diame
trul părului nostru.

— Credeam că părul oa
menilor e de grosimi di
ferite.

Ochii lui Ștefan Popescu 
se aprind de plăcere.

— Am spus: cînd afirm 
ceva, îmi place să știu ce 
vorbesc. Am făcut son
daje la diferiți oameni și 
am găsit 
4,5 și 5,2 
mai mare

Pe loc, 
ne smulgem părul din cap. 
Micrometrele intră în func
țiune. Ștefan e confirmat, 
îmi vine să-1 întreb ce le
gătură are asta cu idealu
rile' lui, dar răspunsul mi 
se pare evident, 
îndrăgostit de un anumit 
stil de viață: 
corectitudine, i 
iar toleranța să nu fie mai 
mare decît firul de păr.

— Cum spuneam, reia el,
pentru instalarea unor a- 
gregate, ai nevoie 
de specialiști 
Fiecare echipă 
în ajutor. Am început să 
mă lipesc de 
întrebat cit e de grea me
seria lui, cum se face mă
surătoarea, i-am spus în 
glumă că-i fac cinste dacă 
mă învață să mînuiesc teo- 
dolitul — și la ora actuală _ ___
am la mine în baracă un dacă n-ar fi nevoie de mine 
teodolit al meu. Montorii pe șantier. M-am ținut la

de 
Și

am 
pa

diametre între 
sutimi: variație 
n-am găsit. 
începem toți să

Omul e

precizie, 
cunoaștere.

mereu 
topometri.. 

îi cheamă 

unul, l-am

importanța zestrei o 
să scadă de tot.

Montorul ȘTEFAN PO
PESCU, un bărbat mai înalt 
decît Gheorghe — are un 
metru optzeci și cinci — 
poartă în permanență o 
mustață și un zîmbet; e 
foarte volubil, s-a ameste
cat adesea în discuție, dar 
aici, în textul scris, abia a- 
cum îi vom da cuvîntul. Are 
27 de ani, dar oameni mai 
în vîrstă decît el îi spun 
pe șantier „nea Popescu"; 
felul său degajat de a fi nu 
îl împiedică să se bucure 
de un mare prestigiu. Dă 
răspunsuri imediat, fără 
nici un efort.

ridicăm 
acesta

din alte echipe, cind văd 
că le întîrzie topometristul, 
mă roagă pe mine să le 
fac măsurătoarea, iar mie 
îmi place.

— Cu alte cuvinte, spre 
deosebire de casa lui Gheor
ghe, dumneata ai avut în
totdeauna centrul de greu
tate al idealurilor în muncă.

— Nu orice muncă. Toți 
avem același ideal: să slu
jim poporul, să 
țara. Dar idealul 
mare, repartizat pe persoa
ne, cunoaște deosebiri. Mie 
îmi place nu numai să mă 
știu folositor cu munca 
mea, dar să simt că aflu și 
fac mereu ceva nou. Totuși, 
există cazuri cînd prefe
rințele personale vin în 
conflict cu interesul gene
ral. Atunci, cauți să te iei 
după interesul general.

— Cum adică ?
— Eu sînt din Perișoru- 

Fetești. Tata mă punea să 
păzesc o vacă și patru miei. 
Priveam mereu trenul care 
trecea. Aveam poftă să mă 
fac mecanic de tren. O fi 
avînd mecanicul șapte ca
pete și eu unul singur ? De 
copil, mi-am jurat să mă 
fac mecanic. Tatăl meu n-a 
vrut să mă dea la meserie. 
A fost o luptă mare, și în 
sfîrșit am ajuns la Grivița. 
Am absolvit însă ca topi- 
tor. Eram elev bun — oa
menii mă puneau nu acolo 
unde voiam eu, ci unde a- 
veau ei mai mare nevoie. 
Eu am înțeles. Așa am a- 
juns maistru montor. E o 
meserie frumoasă, nicioda
tă nu repeți ce-ai făcut 
înainte, mereu sînt cazuri 
noi. M-am îndrăgostit de 
ea. Acum n-aș mai putea 
lucra într-o hală, aș simți 
că mă înăbuș.

— Și dacă ar fi să-ți iei 
viața de Ia început, 
te-ai 
mecanic de locomotivă ?

— Mecanic de locomoti
vă chiar și azi m-aș face,

ce
Montor sauface ?

— Am transportat o pie
să atît de grea, urmează 
tov. Rădulescu, incit era 
nevoie de un tren întreg, 
de întărirea terasamentu- 
lui, pentru că într-o țară 
nordică o asemenea piesă 
a înfundat în pămînt șine
le și a căzut; a trebuit să 
treacă o lună ca să poată 
fi ridicată și încărcată la 
loc. La un moment dat, te- 
rasamentul s-a lăsat și la 
noi. Iar noi aveam baltă 
de-o parte și de alta, deci 
mîl pe fund. Apucă-te și 
scoate 200 de tone; a fost 
nevoie de un port spe
cial numai pentru în
cărcarea piesei pe vas. 
Din numai cîteva tele
foane, la ora unu noap
tea s-a adunat pe șantier 
toată lumea, în păr. Eu, cit 
de amărît eram și mai a- 
les îngrijorat, aveam to
tuși în fundul sufletului o 
mulțumire, văzînd cît pun 
oamenii la inimă soarta 
construcției, ce avînt e în 
ei: erau gata să facă orice, 
peste o mie de oameni la 
ora unu noaptea, și ve
neau mereu alții. Se afla 
pe șantier un oaspete străin 
care văzuse celălalt caz și 
socotea că situația e gravă. 
Eu, după cum puteți vedea 
uitîndu-vă la mine, sînt un 
om foarte obișnuit și n-am 
nimic de profet. Singurul 
meu avantaj este că am lu
crat ca activist pe multe 
șantiere și știu ce înseamnă 
eroismul de masă.

M-am uitat la ceas și i-am 
spus: Cam în 33 de ore, a- 
dică pînă joi la orele zece 
dimineața, o să facem o 
platformă cu dale de be
ton, o să cărăm vreo mie de 
metri cubi de balast, iar joi 
pe la zece dimineața trenul 
o să se repună în mișcare. 
Au fost oameni care n-au 
pus capul jos în tot acest 
timp. La zece și un sfert, 
joi dimineața, garnitura 
pornea. Oricît aș fi vrut să 
mă uit la ea, mai tare încă 
era spectacolul din ochii 
oamenilor. Sînt inși din a- 
ceia tăbăciți, trăiți prin ge
rul și noroaiele șantierelor, 
cu mîini asprite de muncă 
grea, dar am văzut în ochii 
multora lacrimi, ceva gin
gaș, ca și cînd nu s-ar fi 
uitat la o huidumă de sute 
de tone, ci la un cărucior 
de copil.

Idealul meu de via
ță este să văd întot
deauna oamenii ac- 
ționînd în felul aces
ta, nu în sensul de 
intervenție urgentă 
sau de efort maxim, 
dar în sensul pe care 
îl oglindeau ochii lor, 
adică să văd mereu 
tot ce au mai bun oa
menii în ei.

Se construiește un obiec
tiv nou, dar și un om nou.

— Ce înseamnă vechi și 
ce înseamnă nou ? Să nu 
vă pară curios că pun a- 
semenea întrebări, parcă 
de copil, dar uneori lucru
rile se înțeleg superficial. 
Cum se manifestă, după 
părerea dumitale, menta
litatea veche la unii oa
meni de rînd, care nu ies 
din comun prin cine știe 
ce isprăvi? Cum se mani

festă ciocnirea dintre idea
lurile lor vechi și noi ?

— Despre lucrurile as
tea, dacă vorbești în for
mule generale nu se mai 
înțelege nimic. O să vă în
fățișez fapte mărunte, dar 
care vorbesc foarte bine 
despre profilul spiritual. 
Masa la cantină, pe o zi 
întreagă — dimineața, 
prînz și seara — costă șase 
lei și nu-i o masă rea de 
loc. Totuși am observat că 
unii tineri veniți de la țară, 
la primii bani căpătați, 
nu-și mai cumpără bonuri, 
ci își iau o tigaie, un chil 
de cartofi, mai știu eu ce, 
și își fac singuri o mâncare 
ca vai de lume. I-am luat 
la întrebări pe cîțiva, 
le-am făcut socoteala cu 
creionul în mină. Mi-au 
răspuns că nea cutare, tot 
din sat de la ei, face la fel, 
și dacă face el, înseamnă 
că știe el de ce, are el so
coteala lui. Procedează așa 
nu din calcul material, ci 
de teamă ca nu cumva să 
rîdă consătenii de ei, să-i 
ia la ochi ca pe niște mină 
spartă. După șase luni 
însă, îl vezi cu pantofi as- 
cuțiți și nu ți-ar purta o 
tigaie în mină să-l pici cu 
aur. De ce ? De data asta 
i-e frică să nu rîdă de el 
tinerii de pe șantier, că e 
mațe fripte, că „face foa
me" pentru a pune la cio
rap. La început, urmărește 
mai ales cîștigul imediat, 
pe urmă se observă o 
schimbare radicală a idea
lului său de viață.

— în ce constă ea ?
— întîi vrea să se 

întoarcă cu economii 
la el în sat, să se fă
lească cu banii, apoi 
vrea, dimpotrivă, să 
rămină la oraș și să 
se califice. Califica
rea nu e o simplă toa
nă de moment, ci un 
mare ideal, un ideal 
de o mare forță, pen
tru care omul luptă 
cum nu vă închipuiți.

— Dar de ce trebuie să 
lupte atît ?

— Din cauza școlii. Știți 
că acum calificații se re
crutează numai din rîndul 
tinerilor absolvenți de 
profesională. Avem ma
șini moderne, pretențioa
se, chiar și pentru oamenii 
cu studii e un efort mare 
să le stăpânească. Un om 
care a trecut de 18 ani, și 
n-a apucat perioada ac
tuală, de generalizare a în
vățământului de opt ani, 
are un handicap. In fața 
acestui obstacol însă, unii 
desfășoară minuni de ener
gie, muncesc și învață 
splendid, iar părinții lor, 
țărani care altădată ve
deau orașul ca un loc de 
pierzanie, vor neapărat 
să-i știe muncitori la o- 
raș : chiar dacă îi văd mai 
rar, au cu cine să se mîn- 
drească.

— înseamnă că țăranul 
nu mai are idealul „reaze
mului la bătrînețe".

— Exact. Reazemul lui e 
cooperativa. El știe că 
există fondul de doi 
la sută. In ziua cînd 
au apărut Directivele, un 
țăran a intrat cu ziarul la 

mine în birou, „să-mi cea
ră socoteală". M-a și mi
rat, cînd avusese timp să 
citească ziarul atît de re
pede. Mi-a arătat că pon
derea în țara noastră tre
buie s-o dea muncitorii, că 
în agricultură numărul 
brațelor de muncă va scă
dea prin mecanizarea lu
crărilor și că eu, secretar 
de partid, aș fi... contra, de 
vreme ce cer pentru cali
ficare tot felul de certifi
cate.

— Dar la oraș ?
— Sînt și unii care vor 

să facă neapărat muncă de 
funcționar. N-aveți pe a- 
colo vreun post, ceva, pe 
la contabilitate, pe la de
sen ? Nenorocirea nu e că 
vor să fie funcționari, ci 
mobilul — sînt gata să 
facă orice, nu urmăresc 
ceva anume, nu au prefe
rințe, criterii de selecție, 
pasiuni; orice, numai să 
fie funcționari. Eu cred că 
sub numele de funcționar 
se ascund cîteva zeci sau 
sute de meserii. Pentru 
unii însă, a fi funcționar 
nu înseamnă decît putința 
să stai într-un birou, să ai 
mîncarea în sertar, să aș
tepți ora trei și să nu 
pătezi pe degete d, cît r 
cerneală.

Dacă omul ar sim 
că are ceva d“ 
în specia’ 
mist z 
sau 0 
dac?
m
re în munca _ 
birou, mi-aș su - 
pălăria, pentru că e- 
vidența și lucrul cu 
hîrtiile au o impor
tanță extrem de ma
re, de ele depind 
multe din acțiunile ce 
se petrec afară, pe 
șantier. Așa însă, o- 
»nul izbutește să nu 
se păteze pe haine 
sau pe mîini, dar se 
pătează pe creier: 
pentru că mintea u- 
nui om care n-are alt 
scop decît acela de 
a sta la ' ;că și 
de „a oți
colegii in stârv i 
amenințe locul de 
schemă sau de pe lis 
ta primelor, mintea 
unui asemenea om 
capătă cu vremea o 
pedeapsă îngrozitoa
re, ruginește, se pros
tește,

tânărul curățel devine după 
cîțiva ani un tipicar som
noros și ursuz, care îi plic
tisește și pe cei de acasă.

Tov. Rădulescu ne-a în
fățișat un tablou vast al 
afluxului de brațe spre 
uriașul de la Galați și al 
deplasărilor echivalente din 
conștiințe — dar cum se 
petrec lucrurile la sate ? 
S-o pornim deci la fața 
locului.

Continuarea 
anchetei într-un 

număr viitor
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față cu spectatorii
„Dorim filme inspirate din ac

tualitate, iar acesta nu este deloc 
un capriciu al unei anumite cate
gorii de spectatori — a precizat 
interlocutorul nostru. Cinemato
grafia nu va putea atinge, pe un 
front larg, o adevărată maturita
te, decît în contact direct cu rea
litatea socialistă, cu problemele 
mari ale vremii noastre, cu as
pectele și conflictele cele mai ca
racteristice acestei vremi".

„Am văzut în ultima zi a 
tivalului un film documentar 
m-a zguduit și m-a pus pe 
duri — ne-a mărturisit șoferul- 
mecanic gălățean PETRU POPA. 
Acest film („A cui e vina ?“) dez
văluie unele consecințe ale divor
țului, condamnă lipsa de grijă 
față de copii. De ce nu face cine
matografia noastră și un film ar
tistic pe această temă ? 
film artistic bun poate 
mare influență asupra 
oamenilor. Sînt supărat
— pentru care se cheltuiesc mulți 
bani — ocolește problemele noas
tre de viață. Am văzut acum cîtăva 
vreme „Casa neterminată", un 
film care încerca să spună ceva 
despre tineret, dar o făcea pre
tențios și neconvingător. Și la

din

și limitează în același timp posibi
litățile de creație ale actorilor".

Discutînd cu EUGEN MANDRIC, 
directorul studioului „București", 
l-am întrebat dacă pentru a- 
sigurarea scenariilor necesare ci
nematografiei noastre la un ni
vel calitativ corespunzător n-ar 
putea fi adoptat sistemul mai mul
tor autori, dacă nu s-ar putea achi
ziționa Idei originale, schițe de su
biect, în așa fel îneît scenariul să 
devină rodul inspirației, al ideilor 
și al competenței mai multor cola
boratori.

— Evident, ar merita să experi
mentăm acest sistem — ne-a răs
puns interlocutorul. Avem și mij
loacele de retribuție necesare. Se 
impune insă ca mecanismul stu
dioului să funcționeze fără opin
teli, eliberat de povara rutinei, a 
prejudecăților. Esențial în această 
direcție nu este cîți autori vor 
scrie la un scenariu, ei pot fi 2 
sau 12, după nevoie. Esențial însă 
în viața studioului nostru este ca, 
trecînd peste comodități intelectu
ale și peste infatuări pe cît de 
dăunătoare pe atît de ridicole, de- 
pășindu-se curajos pe ei înșiși, ab

solut toți regizorii noștri, și 
în primul rind cei mai buni 
dintre ei, să militeze în prac
tică pentru contemporaneitate 
pe ecranele românești. Con
diția primordială a unor pași 
înainte este ca regizorii să 

să gîndească

Duminică seara „Pelicanul alb" 
și-a dezvăluit preferințele, după ce 
a degustat timp de o săptămînă — 
la Festivalul de la Mamaia — o 
selecție de filme de lung și de 
scurt metraj din producția pe ulti
mul an a studiourilor noastre. Se 
poate afirma că pentru cea mai 
mare parte a distincțiilor acordate 
există o acoperire calitativă și se 
cuvine subliniat — ca un „detaliu" 
foarte semnificativ și, în același 
timp, ca un certificat al obiectivi
tătii juriului — că premiul pentru 
scenariu n-a fost decernat anul a- 
cesta la Mamaia.

Desigur că festivalul și manifes
tările pe care le-a prilejuit ar pu
tea constitui obiectul unui amplu 
articol. Am considerat însă că lu
crul cel mai important este nu 
concursul propriu-zis, ci concluzii
le sale, menite să rodească în pro
ducția de viitor a cinematografiei 
românești. Am solicitat de aceea 
mai multor spectatori, precum și 
unor cineaști din țară și de peste 
hotare, oaspeți ai festivalului, să ne 
împărtășească — în cadrul unei 
anchete — părerile lor privind fil
mele artistice pe care le-au văzut 
sau... ar fi dorit să le vadă cu o- 
cazia recentei întîlniri de pe litoral.

A doua ediție a Festivalului 
de Ia Mamaia a scos în evi- 
dență o creștere a nivelului a; 
profesional al realizatorilor, 
progrese sensibile în folosirea *" * 
tehnicii, a mijloacelor de ex- > :‘ 
presie cinematografică.

„Am văzut toate filmele
festival — ne spune ing. ELENA 
MARTINESCU, proaspătă absolventă 
a politehnicii bucureștene. „Pădu
rea spînzuraților" m-a impresionat 
la fel de puternic ca și la prima vi
zionare, iar în „De-aș fi... Harap 
Alb" am recunoscut cu plăcere fan
tezia și umorul lui Ion Popescu 
Gopo. Aș mai aminti filmul „Runda 
a șasea" — un film polițist care, 
fără a-și pune mari probleme, se 
face urmărit cu interes. Dar m-am 
așteptat ca la un festival al cine
matografiei noastre să fie prezen
tate și filme mai îndrăznețe, inspi
rate din actualitate. Nu am în ve
dere, desigur, producții cum a fost 
„Sărutul", care a rulat mai de 
mult; autorii lui au încercat să 
iasă din șablon, dar această încer
care s-a consumat într-o bravadă 
erotică, în dezvoltarea unei poves
tiri artificiale și confuze. Prin în
drăzneală înțeleg tratarea ascuțită 
a unor aspecte actuale ale vieții, 
care ne preocupă, ale luptei dintre 
vechi și nou, a unor probleme de 
etică. La Mamaia, din șapte filme, 
doar unul singur a avut drept ca
dru anii de după eliberare 1"

Am stat de vorbă cu arh. STAN 
BORTNOVSCHI, de la Institutul 
„Proiect-București", despre festival 
și despre unele exigențe ale filme
lor de actualitate, în general. El a 
remarcat că unele filme „se nasc 
gata obosite" din pricina faptului 
că materialul de viață pe care-l 
cuprind este tratat formal. „Cu 
un plus de economie a mij
loacelor de expresie utilizate și 
cu o mai severă selecție a acesto
ra, și, îndeosebi, cu o mai profun
dă înscriere în ceea ce actualita
tea are ca tendințe, cred că vom 
putea avea mai multe izbînzi".

„Cinematograful este prima și 
"ai statornică dragoste a mea 

mărturisit maiorul de a- 
’’E P. IOAN. Succesele 

■ ânesc mi-au mers în- 
’ inimă iar nereușitele 
necăjit. La Mamaia, 

,i ansamblul lor, m-au 
. descumpănit. Unul sau două 

-au detașat de pluton, dar majo
ritatea lor mi-au dat sentimentul 
unei stagnări, al unei munci de 
creație cu orizont îngust. Fără în
doială că în fiecare film poți dis
tinge și ceva bun: imaginea, jocul 
unui actor, o soluție regizorală 
neașteptată. Un specialist poate ad
mira diverse subtilități de tehnică 
cinematografică, făcînd abstracție 
de gradul de interes al unui film. 
Dar mie, ca spectator, nici un fel 
de virtuți tehnice nu-mi pot da sa
tisfacție dacă subiectul filmului îmi 
rămîne străin, dacă drama eroilor 
nu mă interesează sau este poves
tită neinteresant. Aici intervin și 
probleme de gust personal, dar și 
probleme de concepție privind în
săși orientarea producției cinema- 
togr Bunăoară, filmul „Din-

oarieră" mi s-a părut bine 
., in timp ce colegul meu de 

^meră a afirmat contrariul. În
trebarea este însă dacă era nece
sară această ecranizare (folosesc 
acest exemplu, dar aș putea da și 
altele). Dacă nu era mai bine ca 
talentul și energia cheltuite pentru 
evocarea mahalalei de odinioară 
să fie folosite pentru un film la 
fel de bine făcut, 
bil să ne pasioneze 
stanța sa actuală ?“ 

întrebarea de mai 
formulată, în termeni 
tori, și de chimistul N. TEODO- 
RESCU, de la Tîrgoviște, de VA- 
SILE HORBOTA, merceolog din Ca
pitală ș.a. GEZA MULLER, cercetă
tor științific la laboratorul de ocea- 
nologie al Academiei R.P.R., ne-a 
spus că în pofida talentelor de 
care dispune și a progreselor în
registrate, sub raport tehnic înde
osebi, cinematografia a rămas în 
urma altor domenii ale creației 
artistice. în ce privește esențialul: 
legătura cu viața de azi, menirea 
de a răspunde preocupărilor omu
lui contemporan.

festival a fost un film despre ti
nerii de azi („Gaudeamus igitur"), 
care mi s-a părut mai bun. Dar 
aș vrea să văd un film în care 
problemele educației tineretului 
să fie tratate cu toată seriozitatea. 
Nu ne putem hrăni numai cu po
vești de demult".

Iată deci părerile unor specta
tori, păreri pe care lucrătorii din 
cinematografie le cunosc, de alt
minteri, foarte bine. Cum se ex
plică însă persistența neajunsuri
lor semnalate și ce ar trebui fă
cut pentru remedierea lor ?

Am auzit adeseori, și nu numai 
la Mamaia, chemarea sau angaja
mentul unor cineaști: „Trebuie 
să luptăm pentru a face filme de 
actualitate !“. Foarte bine. Să 
luptăm ! Dar cu cine ?

— Cu inerția, cu rutina ce per
sistă încă la studioul „București" 
— ne răspunde scriitorul IOAN 
GRIGORESCU — și cu îngustimea 
ce se manifestă uneori aci în 
procesul de definitivare a scena
riilor. Cred că proporția între fil
mul istoric și cel de actualitate tre
buie răsturnată. Mamaia 1965 a de
monstrat profesionalismul regizo
rilor, capacitatea actoricească a 
unor interpreți dar, din păcate, 
mult mai puțin a demonstrat pre
zența scenariștilor în actualitate. 
Sper că la ediția a 111-a Mamaia 
se va prezenta mai bine din acest 
punct de vedere.

Referindu-se la filmele pe care 
le-a văzut, cunoscutul regizor 
maghiar MARTON KELETY a 
făcut observația că spre deo
sebire de înalta ținută a imagi
nii filmelor noastre, dramaturgia 
i se pare a fi o latură deficitară, că 
și în filme reușite ca tratare re
gizorală, scenariul urmărește une
ori prea multe intrigi, este prea 
complicat. „Aceasta are drept con
secință fie lungirea filmului, fie o 
insuficientă consistență dramatică,

este
declare mai puțin și 
mai mult.

Distribuitorul de 
ADALBERTO CONTE
prilejul unei discuții, pentru „ca
racterul comercial" al filmului, în- 
țelegînd prin aceasta puterea de 
seducție a operei cinematografice. 
Deși punctul de vedere al oaspete
lui nostru a fost unilateral, cerința 
atractivității merită să stea în aten
ția cineaștilor. în legătură cu aceas
ta, prof. VLADIMIR ROBU, prorec
torul Institutului pedagogic din 
Constanța, ne-a spus : „Și înainte 
de festival am observat că atracțio- 
zitatea pare a constitui preocuparea 
îndeosebi a autorilor unor filme de 
gen — comedii muzicale, filme de 
mare montare etc. Or, ci
neastul trebuie întotdeauna să-și 
pună întrebarea dacă intențiile sale 
vor fi recepționate de public, dacă 
filmul va plăcea celor cărora le este 
dedicat. In felul acesta s-ar împu
țina producțiile plate sau aride, 
filmele excesiv de lungi, obositoare 
care n-au lipsit nici din competiția 
de la Mamaia".

Regizorul polonez JERZY HOFF
MANN (cunoscut la noi din filme 
ca „Gangsteri și filantropi" sau 
„Legea și forța") ne-a vorbit cu 
multă căldură despre „Pădurea 
spînzuraților", apreciind totodată 
că filmul ar fi putut fi pe alocuri 
scurtat. „Mi-au plăcut și scenele 
de bătălie din „Neamul Șoimăreș- 
tilor", ca și scenografia acestui 
film. Psihologia personajelor mi 
s-a părut însă tratată cam sumar. 
Problema filmului de actualitate 
ne preocupă și pe noi, în Polonia 
Ca și dv, și noi sîntem încă datori 
publicului în această privință".

★

Iată cîteva păreri ale spectato
rilor. Concluziile urmează să le 
tragă creatorii.

D. COSTIN

dar capa- 
prin sub-

sus a fost 
asemănă-

Cu mai mulți ani în urmă, 
cind magnetofonul- își fă
cea apariția în studiourile 
radio, iar apoi începea să 
pătrundă în casele meloma
nilor, se vorbea despre sfir- 
șitul carierei discului. Astăzi, 
în urma perfecționărilor 
succesive (turație lentă, gra
vură micro, stereofonie etc.), 
dar și datorită faptului că 
majoritatea caselor de discuri 
nu se mai mulțumesc să im
prime doar una sau alta din 
marile interpretări, din cele 
mai „căutate", ci desfășoară 
o activitate editorială com
plexă, devenind adevărate 
instituții de îndrumare a 
gustului muzical, placa nu 
poate lipsi din casa iubitoru
lui de muzică, chiar dacă a- 
cesta folosește cel mai mo
dern magnetofon.

întreprinderea „Electre- 
cord" oferă amatorului ca și 
specialistului un catalog cu 
imprimări interesante. Edita
rea în serie a operei lui Geor
ge Enescu, a simfoniilor lui 
Beethoven în execuția lui 
George Georgescu, a marilor 
interpreți români de operă, a 
creației multora dintre com
pozitorii noștri vădește preo
cuparea de a pune la dispozi
ția melomanilor un material 
muzical valoros.

Unele dintre imprimări, ca 
acelea cu operele „Oedip", 
„Bărbierul din Sevilla", 
cîntece interpretate de 
ria Tănase, „Antologia
zicii populare românești" și 
altele, s-au bucurat de 
primirea elogioasă a criti
cii de specialitate de peste 
hotare, ducînd pe multe me
ridiane ale lumii mesajul mu
zicii noastre.
performante

„Electrecord”, Îmbogățind fon
dul de aur al discografiei ro
mânești. Un cuvînt de laudă 
merită calitatea mereu mai 
bună, sub aspectul 
discului românesc, 
rea sa originală,

Cunoașterea mai 
a exigențelor publicului nos
tru în materie de 
comparație sumară 
tiei „Electrecord" 
case de discuri cu 
experiență de peste hotare 
pun în lumină însă o serie de 
deficiențe peste care nu se 
poate trece cu vederea.

în ultimii ani, în domeniul

tehnic, a 
prezenta- 
modernă 
apropiată

muzică, o 
a produc
eți a unor 
mai mare

lucrări 
pildă, apărute la 
luni și chiar ani 
nevoia de a avea 
cît mai completă

disc-două 
Mozart, de 
distanțe de 
nu satisfac 
o imagine 
despre stilul, genurile, univer
sul marelui compozitor. Este 
timpul ca „Electrecordul" 
să-și propună publicarea 
într-o colecție de „Capodope
re ale muzicii universale" sau 
„Din istoria muzicii" a mari
lor compozitori Vivaldi, Co
relli, Rameau, Couperin, Bach, 
Haendel, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Brahms, Ceaikovski 
etc., cu lucrări importante, în 
interpretări variate sau în

paralel cu reeditarea marilor 
interpretări românești.

în domeniul muzicii ușoare 
este necesară o mai mare 
exigență pentru selectarea 
lucrărilor valoroase, în in
terpretările cele mai bune. 
Paralel cu editarea „șlagăre
lor" lansate de Radiotelevi- 
ziune, Teatrul „C. Tănase", 
studiourile cinematografice 
(muzica din filme este slab 
reprezentată pe discurile „E- 
lectrecord”) așteptăm din par
tea casei noastre de discuri 
să lanseze și creații proprii. 
O colecție „Din istoria muzicii 
ușoare' ar fi binevenită.

cu 
Ma- 
mu-

Ele constituie 
ale editurii

soțul n-are foc 
sacru?’.

— Dacă nu scrii o 
capodoperă, îmi iau 
bagajele și mă duc la 
mama la Ptoiești... A- 
mestecă-le și tu mai 
[personal, fă-le mai fi
lozofice, cum le face 
Camus... Frica... Nu 
uita de sentimentul 
ăsta pentru nimic în 

șlume. Puțin Kafka face 
(întotdeauna impresie... 
’ Fă și tu critica limba
jului cum a făcuf-o lo- 
nescu... Și nu uita son- 
gurile lui Brecht...

De uitat, bietul om 
n-a uitat nimic. Nici 
neliniștea lui Camus, 

pariuri. , nici spaima lui Kafka, 
nici ironia lui lonescu, 

. dar de ieșit fot n-a ie
șit nimic. Așa că, jig- 

' ' , soția
;ș și-a luat bagajele și 
i s-a dus la Ploiești.

Y, regizorul, e și mai 
.energic — a luat fau-

nu dau 
pe tot 

Diirrenmatf...
— Dragă, eu te iu

besc foarte mult, dar 
nu cred că grotescul 
m-ar prinde, 
un jovial, un doritor de 
echilibru...

Cei doi cred că arta 
e un joc; toată proble
ma e 
mergi, 
tesc", 
surd", 
bol”, „mergi pe umo
rul negru”. Substan
ța vie a artei, substan
ța sufletului omenesc, 
e înlocuită cu tot fe
lul de calcule, pro
nosticuri și 
„Kafka a mizat pe izo
larea individului și a 
ciștigat”. ,...... ..... , .

Soția nu se dă ușor U nită și înșelată, 
bătută. hsi-a luat baqai

X și Y sînt frați, și 
încă frați gemeni; de 
mici au iubit arfa ți 
s-au dedicat acesteia. 
Ochii, nasul, gura, con
cepțiile estetice, tabie
turile, măreția omului 
care simte că are ceva 
de spus, interviurile și 
neliniștea creatoare, la 
toate se aseamănă ca 
două picături de apă. 
De fapt avem de-a face 
cu o 
critate 
cat în 
ferite 
e scriitor, Y e regizor. 
Amîndoi sînt căsăto
riți, își divinizează so
țiile, amîndoi 
dea „lovituri", 
dopere adică, 
ei, o capodoperă e tot 
una cu o lovitură, a- 
mestec de tupeu și 
șansă. „Măi ce lovitură 
a dat Thomas Mann cu 
«I 
sînt băieți ci 
curent cu toate, n-au ■------  ---  --
încredere în propria " nu ne-au ajuns. Sau
lor experiență, în | .
pria lor neliniște și : bol, nu mai sta așa
substanță; de aceea se țț tăntălău, sau fă o dra-
hrănesc cu substanța ț mă de idei, zău așa...
altora, <1—----  —
ivi capodopera. Căci
deși experiența e a ,
altora, capodopera vor 5 
să tie a lor.

Cum ___ ,______,
se cam lasă așteptate, ț dar nu știe cum.;, 
soțiile — oameni sîn- , în timp ce el se zba
tem — dau semne de în neliniști crea- 
nerăbdare. | toare, soția vine cu

— Dragă, de ce nu ( 
te maturizezi artistic 
o dată? 
stăpîn 
tale de 
ții mai 
tine au 
un stil, un timbru per
sonal...

Bineînțeles, amîndoi 
urăsc acum mediocrita
tea. Ei ar fi lăsat-o 
în pace, dar soțiile au 
venit cu ideea exigen
tei. Cîndva ei aveau 
chiar un fel de mîn- 
drie a mediocrității lor. 
„Nu-i nimic... Pe sea
ma noastră, a celor 
mulți și mediocri, se 
va ridica omul de ge
niu".

Orgolioasele soții 
le-au insuflat încredere 
în propriile lor forje.

— Nu, voi sînfefi cei 
chemați să faceți o 
artă mare... Dar fiți și 
voi mai moderni că 
doar n-o fi moarte de 
om... Dacă nu detești 
mediocritatea, eu îmi 
fac bagajele și mă duc 
la mama la Ploiești...

în fața cumplitei a- 
menințări, amîndoi 
n-au altă solujie decît 
să se vaite de atîfa 
mediocritate și să do
rească o artă mare.

Sofiei scriitorului îi 
face o mare plăcere să 
creadă în steaua soțu
lui. Nici chiar mersul 
la coafor nu-i face a- 
tîfa plăcere...

— Ascultă-mă pe 
mine, eu sînt foarte 
sensibilă la tot ce e 
nou In artă... Află că

j nu-mi
(Inimic 

doar-doar s-o n Nu mai scrie romanul r Nu e
nu e
dern... Ar 
ca ea să

Dragă, 
place...

imperceptibil... 
tragic... Și dacă 
tragic nu e mo- 

fi frumos 
rămînă sln- 
ceva a la

’(ăla frescă, ai văzut că 
nu se mai poartă...

X oftează. Sigur că ca ea sa 
__  £ s-ar ridica la simbol, gură, așa 
capodoperele de ce să nu se ridice, l ’ Antonioni, sau o halu- 

---- cinație... a la Fellini.
Chiar cînd vrea să 

fie original cu orice 
preț, Y are întotdea
una un model

— Am găsit 
Fac finalul 
„Lanțul”...

în zadar 
că lumea 
șantier din 
tră nu e tot una 
lumea lui Antonioni și 
Fellini...

Și bineînțeles fil
mul a fost un insuc
ces. Nici măcar un pas 
înainte... Y e convins 
că a calculat greșit... 
„Nu trebuia să merg 
pe mina lui Anto
nioni... Dacă jucam pe 
cartea lui Fellini, cîșfi- 
gam".

Dar, bineînțeles, nici 
prin cap nu-i frece să 
fi jucat pe cartea lui, 
să fi apelat la propria 
lui substanță. Una e 
să folosești anumite 
procedee artistice, lu
cru foarte posibil, și 
alta e să împrumuți 
substanța artei, să iei 
de ici, de colo, o du
rere de la Antonioni, 
o spaimă de la Kafka, 
o bucurie de la Fel
lini. Originalitatea ar
tistului stă în propria 
lui substanță, în pro
priile lui convingeri 
estetice și politice, în 
propria lui experien
ță umană; cine caută 
substanța arfei în altă 
parte decît în el în
suși, în altă parte de- 
cîf în pămîntul căruia 
îi aparține, nu găsește 
decît ratarea și vlă
guirea.

Teodor MAZILU

in- ; 
de CJe in 

sj toare, 
* idei.

— Scrie și tu o pie
să în două persona
je... Așa, o dramă mai 
intimă... Ai văzut că 
vine lumea. S-a dus 

i cehoviană... 
Lumea vrea altceva.

A încercat bietul om 
ceva grotesc a la Dur- 
renmatf. A încercat și o 
dramă de idei — că 
de muncitor e băiat 
muncitor. Pe cît e de 
gol, pe atît e de har
nic. Capodopera însă 
tot nu s-a născut. Și 
cît o aștepta soția I...

Dar nici de data asta 
credincioasa sofie nu 
dezarmează. „Trebuie 
să avem răbdare... 
Arta e complexă".

— Te-ai trezit prea 
fîrziu cu grotescul 
tău, fi-au luat-o alții 
înainte. Așa pățești 
cînd nu mă asculți pe 
mine... Mergi pe ab
surd. Acum se poartă 
absurdul. Am eu pre
simțire, cu absurdul 
o să avem noroc.

Nici cu absurdul n-a 
avut noroc.

A pățit ce-a pățit cu 
grotescul.

Bineînțeles, de 
colo din Elveția 
Diirrenmatf era 
vină.

— Dracu m-a pus să 
mă iau după Diirren- 
matt... Mai bine mă 
certam cu nevastă-mea 
și rămîneam original.

Soția dă semne 
nerăbdare. începe 

îndoieli.

de prezentări scrise, în gene
ral, cu pricepere și cu grija 
de a înlesni înțelegerea mu
zicii.

S-ar părea că „Discoteca 
pentru toți" a pășit cu dreptul 
și că este menită să se bucure 
de un succes permanent de 
public, ca o realizare edito
rială de răsunet. Dar și aici se 
resimte lipsa unei concepții 
clare. Discofilii care au cum
părat primele numere își ma
nifestă dezamăgirea pentru 
felul în care colecția își ono
rează promisiunile.

Repertoriul de perspectivă 
nu este nici pînă acum

nerală a culturii muzicale nu 
se poate lipsi de ilustrarea 
tendințelor actuale 
zicii, a folclorului 
românesc, a școlilor 
a folclorului negru, 
sonetei etc. 
ar putea să prezinte

ale mu- 
autentic 

de jaz, 
a șan- 
discuri 

ge
nuri ale muzicii (concer
tul „grosso", concertul in
strumental, madriqalul, liedul, 
etc).

Noutatea colecției se poate 
afirma și printr-o mai mare 
varietate de interpretări. „E- 
lectrecordul" ar putea să soli
cite cu mai multă inițiativă pe 
interpreții noștri, cerîndu-le

Unele

magazi- 
de cata- 

scrise

Discul și cultura muzicală
editării uriașului tezaur al 
valorilor literare din toate 
țările și din toate timpurile 
s-au obținut la noi rezultate 
remarcabile. în ce privește 
discul, editarea clasicilor și 
contemporanilor de prima 
mărime nu s-a bucurat de 
aceeași atenție. Nu ne gîndim 
să judecăm lucrurile sub as
pectul cantității — capacita
tea de editare a întreprinde
rii „Electrecord" neputîndu-se 
compara cu aceea a două sau 
trei edituri de literatură Dar 
răsfoind catalogul casei noas
tre de discuri nu putem să nu 
fim surprinși de caracterul 
lntlmplător al editării. Un

interpretarea unui singur ar
tist, a unei singure formații 
și care 
versiune
anume 
n-ar trebui să lipsească din 
magazinele de specialitate.

Există o preferință a disco- 
filului pentru interpretările 
„istorice", epocale, pe care 
radioul, benzile de magneto
fon, discurile au format-o 
de-a lungul anilor. E cazul să 
solicităm casei „Electrecord" 
o preocupare mai susținută 
pentru a obține în cadrul 
schimburilor cu case de 
discuri de peste hotare mai 
multe asemenea interpretări,

să ofere în suită o 
integrală într-un 

gen. Aceste titluri

Răspunzînd interesului larg 
al amatorilor pentru cunoaș
terea sistematică a stilurilor, 
a evoluției genurilor, a mari
lor realizări în interpretare, 
„Electrecordul" a inițiat, la 
începutul acestui an, o nouă 
colecție — „Discoteca pentru 
toți". Model, după cum este 
lesne de observat, i-a fost „Bi
blioteca pentru toți".

Avem în față primele discuri 
din noua colecție. Pentru în
ceput, au fost alese cîteva lu
crări de Paul Constantinescu, 
Martian Negrea, De Falla, Mo
zart, Bach. Discurile sînt „lan
sate" într-o mapă cu un as
pect grafic atrăgător, însoțite

stabilit. Deoarece discurile 
pe care se trage colecția sînt 
de dimensiuni care nu permit 
înregistrarea unor lucrări de 
mare amploare, ar fi fost bine 
ca editorii să precizeze că 
„Discoteca pentru toți" va 
înregistra lucrări mai scurte 
dar de mare interes docu
mentar, ilustrative pentru di
ferite perioade ale istoriei 
muzicii.

De o bună primire 
bucura discuri cu lucrări 
creația școlilor naționale, 
operele romanticilor, din
zică contemporană. O colecție 
chemată să dea o imagine ge-

s-ar 
din 
din 

mu-

să imprime special și în ex
clusivitate pentru această co
lecție, ridicînd prestigiul ei e- 
ditorial. Alternînd aceste 
terpretări noi cu altele 
fondul de aur", 
pentru toți" n-ar avea 
de ciștigat. O colecție 
pune continuitate. Nu 
gem de ce „Discoteca 
toți" nu-și înseamnă 
nou disc cu un număr 
a da discofilului certitudinea 
că lucrarea apărută se înscrie 
intr-o serie unică prin con
cepție și efort. Ne permitem 
să sugerăm și studierea distri
buirii discurilor prin abona
ment. Pentru aceasta este nea-

in-
„din 

.Discoteca 
decît 

presu- 
înțele- 
pentru 
fiecare 
pentru

părat necesar ca discurile să 
aibă o dată fixă de apariție și 
nu cum se întîmplă în prezent, 
cind apar intr-o lună două 
titluri iar în cea următoare 
nici unul.

Un sondaj în rîndul cumpă
rătorilor de disc scoate la i- 
veală ’și alte aspecte. în a- 
fară de amenajarea unor vi
trine speciale la 
nele de muzică,
loagele îndrumătoare, 
de mînă (și adesea agramat) 
aflate în alte magazine, nu se 
face mai nimic pentru a atra
ge atenția publicului larg a- 
supra producției noastre de 
discuri. Apariția unei inscrip
ții vagi pe un stadion bucu- 
reștean („Cumpărați discuri 
„Electrecord") sau a unei re
clame tot atît de primitive în- 
tr-o publicație săptămînală nu 
poate spori interesul marel, 
public pentru producția casv 
„Electrecord".

Marile nume atrag publi
cul. Dar ele sînt încă puține 
în repertoriul „Electrecordu- 
lui". în extinderea colaboră
rii cu case de discuri de 
peste hotare, sistemul schim
burilor de benzi și al al
tor imprimări este în mod ne- 
just patronat de întreprinde
rea „Cartimex", deși nici un 
fel de operațiuni comerciale 
nu intervin la efectuarea a- 
cestor schimburi. Aceasta 
duce la frinarea inițiativei 
editoriale.

Poate că o discuție mai lar
gă in presă despre discul ro 
mânesc ar duce la soluții 
pentru rezolvarea multora 
dintre problemele enunțate 
aici și a altora pe care spa 
țiul nu ne-a permis să le 
dezvoltăm.

Mircea SIMIONESCU
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DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI

Solemnitatea de la Consiliul de Stat
In legătură cu eternizarea memoriei 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din pag. I-a)

Luînd cuvîntul, profesorul e- 
merit loan Nimițan s-a referit la 
activitatea sa de mai bine de 25 
de ani în învățămînt, ca profesor 
de matematici la una din școlile 
cu vechi tradiții din partea de 
nord a Moldovei — școala medie 
„Ștefan cel Mare" din orașul Su- 
z ava. Școala aceasta și-a sărbă- 

•rlt acum cîțiva ani centenarul. 
>. din îndelungata ei existență, 

anii cei mai luminoși și plini de 
conținut îi constituie cele două 
decenii de după eliberarea patriei 
noastre, ani în care atît elevilor, 
cît și profesorilor și învățătorilor, 
li s-au asigurat cele mai bune 
condiții de muncă și de viață, 
bucurîndu-se, pas cu pas, de gri
ja și îndrumarea înțeleaptă a 
partidului și guvernului. Vorbind 
în continuare despre prevederile 
proiectelor de Directive ale celui 
de-al IV-lea Congres al partidu
lui, el a spus că „fiecare capitol, 
fiecare frază cuprinse în ele con- 
a '.tuie un izvor de optimism și 
încredere în viitorul fericit pe 
care poporul și-l construiește sub 
înțeleaptă conducere a partidului. 
Aceste documente importante cu
prind dezvoltarea întregii noastre 
Vieți economice, culturale și socia
le, pun sarcini de mare răspun
dere și învățământului, și oameni
lor școlii. Contribuția lor la trans
punerea în viață a prevederilor 
cuprinse în proiecte constă în a 
da țării cadre tot mai bine pre
gătite, harnice, devotate cauzei 
politicii partidului".

După ce s-a referit la îndelun
gata activitate ca învățătoare în 
comuna Joseni din raionul Gheor- 
gheni, comună în care muncește 
și astăzi, învățătoarea emerită 
Piroșca Domokoș a spus :

„Sîntem profund recunoscători 
partidului și statului nostru, care, 
aplicînd consecvent și în domeniul 
învățămîntului principiul egalită
ții în drepturi a tuturor cetățeni
lor patriei noastre, au creat con
diții pentru ca toți copiii patriei 
noastre, indiferent de naționali
tate, să poată învăța în limba ma
ternă. în școlile din regiunea 
noastră învață împreună copiii ro
mâni și maghiari, pe care ne-am 
străduit și ne vom strădui în con
tinuare să-i educăm în spiritul 
frăției și dorinței vii de a munci 
cu dragoste, umăr la umăr, pen
tru viitorul luminos al patriei 
noastre, România socialistă, în

CONFERIREA DE TITLURI Șl ORDINE 
UNOR CADRE DIDACTICE
Pentru activitate îndelungată și 

merite deosebite, precum și pentru 
contribuția adusă în dezvoltarea 
învățămîntului de cultură generală 
și a învățămîntului profesional și 
tehnic, s-a conferit:

TITLUL DE „ÎNVĂȚĂTOR 
EMERIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMANE" tovarășilor: 
Gheorghe Andreica — Școala ge
nerală de 8 ani Căuaș-Carei; 
Aglaia Arion — Școala medie nr. 
33 București; Agricola Aurică — 
Școala generală de 8 ani Peci- 
neaga — Negru Vodă ; Paula Bol- 
dor — Școala generală de 8 ani 
Vulcan-Petroșeni; Maria Brașo- 
van — școala medie „Traian Vuia" 
Făget; Dumitru Bucățică — Școala 
generală de 8 ani nr. 9 Constanța; 
Maria Buiuc — Școala medie „Mi
hail Eminescu" Constanța; Con
stantin Ciolan — Școala gene
rală de 8 ani Rogoz-Beiuș ; Tănase 
Cojocaru — vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Sfatului 
popular al orașului Timișoara ; 
Dumitru Crăciun — Școala medie 
Moreni — Cîmpina ; Aristița Cris- 
tescu — Școala generală de 8 ani 
nr. 141 București; Ecaterina Dibit
— Școala generală de 8 ani Liești 
Galați; Piroșka Domokoș — Școala 

■ edie Joseni-Gheorgheni; Gheor- 
ghe Dornescu — inspector Secțiu
nea de învățămînt a raionului Ro
man ; Nicolae Dumitriu — Școala 
' nedie „Mihail Eminescu" Iași; 
jleonora Fotescu — inspector 

Secțiunea de învățămînt a raionu
lui „23 August" București; Dumi
tru Ghenoiu — Școala generală de 
8 ani Băicoi-Cîmpina ; Alexandru 
Gheorghe — inspector Secțiunea 
de învățămînt a raionului Rupea ; 
Gheorghe Ghica — învățător pen
sionar Smeeni-Buzău; Maria Had- 
nagy — Școala generală de 8 ani nr. 
18 Brașov; Ana Hartmann — Școala 
generală de 8 ani Giarmata-Ti- 
mișoara ; Estera Hozo — Școala 
generală de 8 ani Feliceni-Odor- 
hei; Gheorghe Ilișiu — Școala ge
nerală de 8 ani Florești-Năsăud ; 
Vasiie Măierean — Școala gene
rală de 8 ani Herina-Bistrița ; Vio

ria Manoliu — Școala generală
8 ani Ruginoasa-Roman ; Va

siie Mihăilă — Școala medie Ne
gru Vodă ; Gheorghe Mireștean — 

•coala medie nr. 2 Reghin ; Va- 
sile Mitu — Școala generală de 8 
ani Hunia-Calafat; Nicolae Năsău- 
deanu — vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al raionului Arad ; Stancu Ne- 
dea — Școala generală de 8 ani 
Drăghiceanu-Giurgiu ; Natalia O- 
nofriescu — Școala generală de 8 
ani nr. 1 Fălticeni ; Simion Oros — 
învățător pensionar Șimleul Silva- 
niei-Șimleu; Ion Paraschiv — 
Școala generală de 8 ani Ali- 
mănești-Drăgănești-Olt : Andronic 
Peica — șef al Secțiunii de învă- 
țămînt a raionului Ilia ; Anton 
Petrescu — Școala generală de 8 
ani nr. 10 Pitești ; Elena Popescu
— Școala medie nr. 3 Bîrlad ; Ion 
Popescu — Școala generală de 8 
ani Ghelmegioaia-Tr. Severin ; 
Victor Popescu — Școala generală 
de 8 ani Mavrodin-Alexandria ; 
Gertrud Elisabeta G. Sadler — 

spiritul devotamentului față de 
cauza partidului nostru iubit".

„Ca profesor de școală normală, 
a spus în cuvîntul său profesorul 
emerit Ilie Teiușan-Popescu, 
mi-am consacrat întreaga activi
tate, timp de aproape patru dece
nii, pregătirii multor generații de 
învățători, străduindu-mă să le 
cultiv pasiunea și devotamentul 
față de această frumoasă și no
bilă profesie. Anii pe care îi port 
îmi dau posibilitatea să apreciez 
uriașele transformări ce au avut 
loc în viața țării noastre, în con
știința oamenilor. Sînt fericit să 
privesc astăzi culmile pe care 
partidul și statul nostru au ridi
cat învățămîntul, culmi la c^re 
noi, dascălii, altădată nici nu pu
team visa.

Bucuriile pe care mi le-a ofe
rit activitatea mea în ultimii 20 
de ani sînt încununate astăzi de 
prețuirea ce mi se acordă mie, 
profesor pensionar, ca și celor
lalți colegi ai mei mai tineri, prin 
conferirea titlului de „Profesor 
Emerit al Republicii Populare Ro
mâne". -

în încheierea cuvîntului lor, 
vorbitorii au mulțumit cu căldură 
partidului și guvernului, pentru 
înalta apreciere, au asigurat că

Adunarea festivă din Capitală
Miercuri după-amiază, în sala 

Teatrului C.C.S. din Capitală, a 
avut loc adunarea festivă consa
crată Zilei învățătorului. Au luat 
parte educatoare, învățători și pro
fesori din întreaga țară distinși cu 
ordine și medalii în cinstea acestei 
zile, cadre didactice fruntașe din 
orașul București, conducători ai 
unor ministere, instituții centrale 
și întreprinderi industriale pe lîngă 
care funcționează școli profesionale 
și tehnice.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular al 
Capitalei, care a felicitat pe cei 
sărbătoriți.

Ministrul învățămîntului, Ștefan 
Bălan, a vorbit despre semnificația 
Zilei învățătorului. El a trecut în 
revistă realizările obținute în do
meniul învățămîntului în anii șese- 
nalului și perspectivele lui de dez
voltare în lumina proiectului de 
Directive ale Congresului al 
IV-lea al Partidului Muncitoresc 
Român cu privire la dezvoltarea 
economiei naționale în perioada 
1966—1970.

Școala generală de 8 ani Cisnă- 
dioara-Sibiu ; Mihai Sălăgeanu — 
învățător pensionar Satu Mare ; 
Dumitru Sălceanu — Școala ge
nerală de 8 ani nr. 2 Rădăuți; 
Mihai Sandu — cercetător, Insti
tutul de științe pedagogice Bucu
rești ; Mihalache Solomon — 
Școala generală de 8 ani Măstă- 
cani-Bujor ; Constantin Stămulescu
— Școala generală de 8 ani Slă- 
tioarele-Rm. Vîlcea ; Maria Suciu
— Școala generală de 8 ani nr. 2 
Gherla ; Maria Tăcutu — Școala 
generală de 8 ani nr. 6 Brașov ; 
Iosif Tamaș — Școala generală de 
8 ani Hălmagiu-Gurahonț ; Gher
ghina Tănase — Școala generală 
de 8 ani Boiștea-Moinești ; Ilie 
Tarcea — Școala generală de 8 
ani Mag-Sibiu ; Alexandru Tarta- 
can — Școala generală de 8 ani 
nr. 184 București; Nicolae Tăz- 
lăoanu — inspector Secțiunea de 
învățămînt a orașului -Focșani; 
Silvestru Toma — inspector Mi
nisterul învățămîntului ; Filimon 
Turcu — Școala generală de 8 ani 
Stupinii-Huedin; Ion Vișan — 
Școala generală de 8 ani Giurgița- 
Băilești. ■

TITLUL DE „PROFESOR E- 
MERIT AL REPUBLICII POPU
LARE ROMANE" tovarășilor: 
Gheorghe Aman — Școala medie 
„Nicolae Bălcescu" Pitești;’ Vil
helm Barabaș — Școala medie 
Cristuru Secuiesc-Odorhei; Zlate 
Bogdanof — metodist Ministerul 
învățămîntului; Ion Buraga — 
inspector Secțiunea de învățămînt 
a raionului Iași; Ileana Cernescu
— Școala medie nr. 4 Timișoara ; 
Florin Sabin Cibianu — Școala 
profesională C.F.R. Arad ; Ale
xandru Cojocaru — Școala medie 
Roman ; Petre Cucu — Școala me
die nr. 3 Buzău ; Irina Czompo — 
Școala medie Tg. Secuiesc; Ale
xandru Dabija — Școala medie 
„Nicolae Bălcescu" București; loan 
Danielescu — profesor pensionar 
Ploiești ; Nicolae Dumitru — Școa
la profesională „Semănătoarea" 
București; Nicolae Enescu — 
cercetător filiala Iași a Institutu
lui de științe pedagogice ; Con
stantin Fortunescu — profesor 
pensionar Craiova ; Leontin Gher- 
gariu — profesor pensionar Cluj ; 
Emil Vaier Giurgiuca — Școala 
medie „Dimitrie Cantemir" Bucu
rești ; Emilia Greavu — Școala 
medie nr. 4 Oradea ; Aristide Haz- 
gan — conferențiar Institutul de 
perfecționare a cadrelor didactice 
Iași ; Hermann Ștefan Henning — 
Școala generală de 8 ani Agnita ; 
Voicu loan — Școala medie nr. 7 
Galați; Marioara Iordan — Școa
la medie nr. 39 București; 
Iulian Jura — director ad
junct Ministerul învățămîntu
lui ; Vasiie Macavei — Școa
la medie „Bolyai Farkaș" Tg. 
Mureș ; Constanța Marinescu
— Centrul Școlar agricol Fundu- 
lea—Lehliu ; Neculai Muscă — șef 
adjunct Secțiunea de învățămînt a 
orașului București; loan Nimițan
— Școala medie „Ștefan cel Mare" 
Suceava ; Grigore Orășanu — pro
fesor pensionar Ploiești; Eugen 
Pascu — Școala medie „Mihai Vi- 

vor munci cu toate forțele pentru 
a-și îndeplini, alături de colegii 
lor, misiunea încredințată de 
partid de a pregăti și a educa ti
neretul în spiritul dragostei și 
devotamentului față de patrie, 
față de partid, față de cauza so
cialismului.

★
în cadrul aceleiași solemnități 

s-a mai conferit titlul de „Profesor 
Emerit al Republicii Populare Ro
mâne", Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Române", „Ordinul Mun
cii", unor cadre didactice din învă
țămîntul superior de artă, pentru 
activitate îndelungată și merite 
deosebite în dezvoltarea învăță
mîntului superior artistic.

în numele celor decorați, a mul
țumit profesorul Octavian Anghe- 
luță, de la Institutul de arte plas
tice „N. Grigorescu" din București, 
exprimînd recunoștință față de a- 
ceastă înaltă dovadă de prețuire 
din partea partidului și guvernului.

La sfîrșitul solemnității, condu
cătorii de partid și de stat au cioc
nit un pahar de șampanie cu cei 
prezenți. în aplauzele asistenței, 
tovarășul Chivu Stoica a urat celor 
distinși sănătate, ani îndelungați 
de viață, noi succese în munca lor 
nobilă.

în numele participanților la adu
narea festivă au luat cuvîntul în
vățătorul emerit Alexandru Tarta- 
can, directorul școlii generale de 
opt ani nr. 184 din București, și 
profesorii emeriți Timotei Petride, 
de la școala medie „Nicolae Bălces
cu" din Brăila, Hermann Henning, 
de la școala generală de opt ani 
din Agnita și Octavian Popescu, 
directorul grupului școlar comer
cial „Nicolae Kretzulescu" din 
București.

în încheiere s-a dat citire unei 
telegrame prin care membrii cor
pului didactic își exprimă recunoș
tința profundă față de partid pen
tru minunatele condiții create școlii 
și slujitorilor ei și se angajează să 
ridice necontenit nivelul învăță
mîntului din patria noastră.

★
Manifestări consacrate Zilei în

vățătorului au avut loc în toate 
centrele raionale și orășenești din 
țară. Ele au fost urmate de pro
grame artistice.

(Agerpres).

teazu" Turda ; Titu Păsculescu — 
Școala medie Dăbuleni — Corabia; 
Ion Pătrășcoiu — profesor pensio
nar București; Ștefan Petre — 
Centrul școlar al Ministerului In
dustriei Alimentare Armășești— 
Urziceni; Timotei Petride — Școa
la medie „Nicolae Bălcescu" Brăila; 
Adela Pop — Școala medie „Cos- 
tache Negruzzi" Iași; Emil Popa — 
Școala medie „Avram Iancu" Brad; 
Octavian Popescu — Grupul școlar 
comercial „Nicolae Kretzulescu" 
București; Petre Popescu — Școa
la medie „George Bacovia" Bacău; 
Ilie Teiușan-Popescu — cercetător 
Institutul de științe pedagogice 
București; Tuliu Racotă — Școala 
medie nr. 2 Sighișoara ; Ilariu Să- 
ceanu — profesor pensionar Bucu
rești ; Vasiie Sălăgeanu — Școala 
medie nr. 2 Satu Mare ; Nicolae 
Simache — Școala medie „I. L. Ca- 
ragiale" Ploiești; Desdemonia Sla
vic — Școala medie nr. 2 Pitești ; 
Virgil Stanciu — Școala pedagogi
că Cluj ; Aristița Stoia — Școala 
medie nr. 3 Craiova ; Emilia Stoian 
— Școala medie „Anghel Saligny" 
Cernavoda; Grigore Ștefan — 
Școala pedagogică Arad; Stoica 
Teodorescu — profesor pensionar 
Ploiești; Gheorghe Vasilescu — 
inspector Ministerul Comerțului 
Interior ; Irina Voichin — Școala 
medie „Nicolae Bălcescu" Ploiești.

Prin același decret au fost deco
rați cu „ORDINUL MUNCII", cla
sa a IlI-a, 88 de tovarăși și cu 
„MEDALIA MUNCII" 126 de to
varăși.

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în dezvoltarea în
vățămîntului superior artistic, a 
fost conferit:

TITLUL DE „PROFESOR EME
RIT AL REPUBLICII POPULARE 
ROMANE" tovarășilor: Ovidiu 
Drimba — Conservatorul „C. Po- 
rumbescu" București; Horia Teo- 
doru — Institutul de arte plastice 
„N. Grigorescu" București; Ion 
Vicol — Conservatorul „C. Porum- 
bescu" București.

A fost conferit : ORDINUL 
„STEAUA REPUBLICII POPU
LARE ROMANE" CLASA A 
II-A, profesorului Octavian An- 
gheluță de la Institutul de arte 
plastice „N. Grigorescu" din Bucu
rești.

„ORDINUL MUNCII", CLASA 
A II-A, s-a acordat tovarășilor : 
Pătru Demetrescu — conferențiar; 
Institutul de arte plastice „N. 
Grigorescu" București ; Gheorghe 
Ghițescu — profesor Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu" 
București.

ORDINUL „STEAUA REPU
BLICII POPULARE ROMANE" 
CLASA A III-A s-a conferit pro
fesorului Pericle Capidan de la 
Institutul de arte plastice „N. Gri
gorescu" din București.

Prin același decret au fost de
corați cu „ORDINUL MUNCII" 
CLASA A III-A un număr de 
24 tovarăși, iar cu ORDINUL 
„STEAUA REPUBLICII POPU
LARE ROMANE" clasele a IV-a 
și a V-a, 3 tovarăși.

(Agerpres)

în baza hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Român, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Române, referitoare 
la eternizarea memoriei lui Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă orga
nizează un concurs public pentru 
realizarea statuii lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în Piața „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din București și 
Piața „Păcii" din Cluj.

Concursul este deschis tuturor 
celor ce doresc să participe indivi
dual sau în colectiv.

Termenul de prezentare a ma
chetelor este 1 decembrie 1965. 
Concursul este dotat cu mai multe 
premii.

Cronica
_____ zilei
ififminitfiiwiniii mi

întoarcerea tovarășului 
GOGU RADULESCU 

DE LA LUCRĂRILE ȘEDINȚEI 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.A.E.R.
Tovarășul Gogu Rădulescu, vice

președinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, s-a înapoiat 
miercuri în Capitală, venind din 
Uniunea Sovietică, unde a parti
cipat la lucrările celei de-a 
XVIII-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R., care a avut 
loc la Leningrad.

VIZITELE PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI EXECUTIV 

AL U.N.E.S.C.O.
Miercuri dimineața, Mohammed 

El Fasi, rectorul universităților 
din Maroc, președintele Consiliu
lui Executiv al U.N.E.S.C.O., care

Cartea de
(Urmare din pag. I-a)

Nu vreau să înșirui toate pasaje
le interesante pentru că nici nu e 
posibil, ar trebui să citez tot tex
tul. Iată, la articolul 13, găsim a- 
ceastă frază de o importanță ce 
nu va scăpa nimănui: „In Republi
ca Socialistă România, întreaga ac
tivitate de stat are drept scop dez
voltarea orînduirii socialiste, creș
terea continuă a bunăstării mate
riale și culturale a poporului, asi
gurarea libertății și demnității o- 
mului, afirmarea multilaterală a 
personalității umane".

Despre eforturile făcute de către 
statul nostru în vederea dezvoltă
rii buneistări materiale și cultu
rale a poporului mi se pare inutil 
să insist. Orașele, uzinele, univer
sitățile, spitalele, teatrele și cine
matografele ridicate în anii ultimi 
sînt dovada grăitoare, semnele con
crete ale acestei străduinți fără 
precedent în istoria României. A- 
tunci cînd într-un text de Consti
tuție apare însă și ceva legat de 
„asigurarea libertății și demnității 
omului", de „afirmarea multilate
rală a personalității umane", in
trăm și în domeniul poeziei, al gri
jii față de ceva aparent abstract 
dar de o importanță vitală pentru 
individ.

Asigurarea egalității în drepturi 
a tuturor cetățenilor, indiferent de 
rasă, religie sau sex, asigurarea 
dreptului la muncă, iată capitole 
din splendida Cantată a Titlului II 
al proiectului. Mai este vorba tot 
acolo de asigurarea materială în

Raid 
în regiunile 

lași și Ploiești

în multe raioane ale țării cerealele au început să se 
pîrguiască. Secerișul orzului se desfășoară din plin. In cîteva 
zile va începe și marea bătălie pentru strîngerea griului. 
Sînt pregătite toate unitățile agricole socialiste să execute 
aceste lucrări în timp scurt și fără pierderi, să asigure 
depozitarea în bune condiții a întregii recolte ? Iată ce 
s-a constatat în această privință cu prilejul unui raid în
treprins în regiunile Iași și Ploiești.

în raionul Mizil pregătirile pen
tru strînsul recoltei de cereale 
sînt pe sfîrșite.

Folosind experiența celorlalți 
ani, stațiunea de mașini și trac
toare din Inotești, care deserveș
te raioanele Mizil și Ploiești, e 
gata pentru începerea bătăliei re
coltatului.

— Am terminat reparatul, re
vizuirea și recepționarea mașini
lor agricole pentru această cam
panie cu 10 zile înainte de preve
deri — ne relatează ing. Ion Zăi- 
neanu, șeful serviciului tehnic de 
la S.M.T. încercarea mașinilor s-a 
făcut și în cîmp la recoltatul or
zului. Conducerea S.M.T.-ului a 
asigurat din vreme carburanții și 
lubrifianții necesari, piese de 
schimb de rezervă etc. S-au luat 
măsuri și pentru înlăturarea o- 
perativă a eventualelor defecțiuni.

Ne-am interesat în ancheta 
noastră și de felul cum sînt pre
gătiți tractoriștii, batozarii, com- 
binerii.

— De la 20 mai pînă la 15 iunie 
— spune tov. Ștefan Drăgoi, de 
la consiliul agricol raional Mizil — 
la S.M.T. a avut loc școlarizarea 
oamenilor de la combine și batoze.

Juriul va alege din lucrările pre
miate pe acelea ce urmează a fi 
realizate în orașele București și 
Cluj.

Totodată, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, la recomanda
rea juriului, va acorda comenzi 
pentru realizarea de busturi ale 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, ce 
urmează a fi așezate la instituțiile 
prevăzute în Hotărîrea privind e- 
ternizarea memoriei lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Concurenții pot obține regula
mentul concursului, precum și ori
ce alte informații necesare la Con
siliul Artelor Plastice din Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Uniunea Artiștilor Plastici și 
Filialele U.A.P.

se află în țara noastră, a fost pri
mit de Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului. în continuare, oaspe
tele a făcut o vizită la Universi
tatea din București unde a avut 
convorbiri de specialitate cu acad. 
Gh. Mihoc, rectorul universității 
și cu alți membri ai conducerii a- 
cestei instituții de învățămînt. în 
aceeași zi, Mohammed El Fasi a 
avut o convorbire cu acad. Atha- 
nase Joja, președintele Comisiei 
naționale a R. P. Române, pentru 
U.N.E.S.C.O.

★
Miercuri seara a plecat din 

București delegația română care 
va participa la deschiderea Ex
poziției internaționale de artă a 
cărții de la Leipzig (2 iulie—8 au
gust).

. (Agerpres)

V V d A ■capatn
caz de bătrinețe, de boală sau de 
incapacitate de muncă, se consfin
țește dreptul la învățătură prin în
vățămîntul elementar general și o - 
bligatoriu de 8 ani, prin gratuita
tea învățămîntului de toate grade
le, prin sistemul burselor de stat; 
este garantată folosirea limbii ma
terne, se statornicește egalitatea 
femeii cu a bărbatului, egalitate 
încă nedobîndită în societăți foar
te vechi, stăpînite de prejudecăți.

Spațiul nu îngăduie să continuăm 
cu sublinierile. Voi termina prin 
citarea punctului 41 din acest pro
iect : „Apărarea patriei este dato
ria sfîntă a fiecărui cetățean al 
Republicii Socialiste România". A- 
cest paragraf asigură existența a- 
celor drepturi cucerite de țara 
noastră, de cetățenii ei, gata să 
lupte oricînd pentru patria socia
listă.

Se stabilește că Imnul de stat al 
țării noastre va fi aprobat de că
tre Marea Adunare Națională. In 
paranteză fie spus, concursul insti
tuit va crea sperăm melodii acce
sibile, precum și un text în stare 
să exprime elanul și încrederea 
poporului condus de gloriosul nos
tru partid pe drumul măreț al de- 
săvîrșirii socialiste.

Noul proiect va fi dezbătut și va 
constitui textul de bază al viitoarei 
noastre Constituții, carte de căpă- 
tîi a României socialiste, rezumînd 
luptele și înfăptuirile unor ani mă
reți. Din toată inima îmbrățișez a- 
ceastă lege fundamentală a țării, 
lege a unei vieți libere și prospere 
a harnicului nostru popor, care 
privește spre viitor cu încredere, 
condus de comuniști.

Grînele s-au pîrguit 
Gata pentru recoltat?

Mai încet decurg pregătirile 
pentru organizarea ariilor.

Tov. Ștefan Drăgoi e de părere 
că „în direcția aceasta mai e 
timp"... Starea culturilor, aproape 
pîrguite arată însă că nu mai tre
buie așteptat nici măcar o oră cu 
terminarea pregătirilor pentru re
coltare. Aceasta, cu atît mai mult 
cu cît nu e vorba numai de ame
najarea ariilor. Cooperativele a- 
gricole nu sînt încă asigurate cu 
saci și sfoară pentru transportul 
recoltei. Aceeași este situația și cu 
coasele și secerile, necesare în a- 
cest an cînd, din cauza ploilor, în 
unele locuri grîul e culcat și nu 
se poate intra peste tot cu com
binele sau secerătorile mecanice.

în raionul Negrești, regiunea 
Iași, tov. ing. Dumitru Dandeș, 
președintele consiliului agricol 
raional, ne informează :

— Recolta se arată destul de 
bună. Plantele sînt destul de înal
te în pai, iar pe unele porțiuni 
sînt învălurate și culcate la pă- 
mînt de ploi și vînt. Acest lucru 
ne-a determinat să luăm măsuri 
deosebite pentru a asigura strînsul 
la timp al întregii recolte. în pri
mul rînd am îndrumat conduce
rile S.M.T.-urilor și cooperative

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XVIII-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
între 25 și 29 iunie 1965, la Lenin

grad, a avut loc cea de-a XVIII-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat S. Todo
rov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, O. 
Simunek, vicepreședinte al guver
nului R. S. Cehoslovace, H. Mei- 
ser, vicepreședinte al Comisiei de 
stat a planificării a R. D. Germa
ne, D. Gombojav, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, P. Jaroszewicz, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, G. Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, A. Apro, 
vicepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, V. Novikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de A. Apro.

Comitetul Executiv a ascultat in
formarea Biroului Comitetului 
Executiv privind sinteza conside
rentelor preliminare ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. în legătură 
cu dezvoltarea economiei lor na
ționale și a relațiilor lor economice 
în perioada 1966—1970, precum și 
sinteza rezultatelor consultărilor 
bilaterale efectuate între țările 
membre ale C.A.E.R. Consultările 
bilaterale efectuate, cu privire la 
coordonarea planurilor economiei 
naționale pe anii 1966—1970, au 
permis țărilor membre ale C.A.E.R. 
să cadă preliminar de acord asupra 
schimburilor reciproce de mărfuri, 
precum și asupra altor probleme 
de colaborare economică ce au o 
importanță deosebită pentru elabo
rarea în continuare de către aces
tea a planurilor lor de dezvoltare 
economică. Totodată, Comitetul E- 
xecutiv a constatat că au fost cre
ate condițiile necesare pentru în
cheierea de acorduri comerciale pe 
termen lung și de alte acorduri e- 
conomice.

Comitetul Executiv a examinat 
informarea Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru probleme valutar- 
financiare privind activitatea Băn
cii internaționale de colaborare e- 
conomică pe anul 1964. Acesta a 
fost primul an al aplicării siste
mului decontărilor multilaterale în 
ruble transferabile între țările 
membre ale C.A.E.R., în cadrul 
activității băncii internaționale de 
colaborare economică. Banca a de
venit centrul decontărilor multila
terale în ruble transferabile între 
țările membre ale C.A.E.R. și a a-

ȘTIRI SPORTIVE 

„Cupa R. P. Române" la fotbal
DINAMO BUCUREȘTI — METALUL 

TÎRGOVIȘTE 5—0. Desfășurat pe 
stadionul bucureștenilor, meciul a 
fost în general la discreția acesto
ra, în special în repriza secundă, 
în min. 17, Haidu deschide seria 
golurilor. Zece minute mai tîrziu 
Petru Emil majorează scorul la 
2—0. Celelalte trei goluri ale 
dinamoviștilor au fost înscrise după 
pauză de Haidu (min. 57) și Fră- 
țilă (min. 64 și 78).

PROGRESUL — C.S.M.S. 4—1. 
Meciul a avut loc la Brăila. Pro
gresul și-a impus superioritatea în 
prima repriză cînd a marcat trei 
goluri fără să primească vreunul. 
La reluare, jocul a fost echilibrat, 
ambele formații înscriind cîte un 
gol. Au marcat : pentru Progresul 
— Baboie și Iancu (cîte două 
puncte) ; pentru C.S.M.S. — Stoi- 
cescu.

lor agricole de producție să efec
tueze împreună o verificare a 
suprafețelor care vor fi recoltate 
mecanizat sau manual, pentru 
a se putea repartiza forțele meca
nice în funcție de această consta
tare. După calculele noastre vom 
reuși să terminăm recoltatul me
canizat în 8—9 zile, iar în întregi
me în 10—11 zile. Pentru a putea 
respecta acest grafic, ne-am gîndit 
că este mai bine să facem acum 
o mișcare de 2—3 zile a forțelor 
mecanizate către comunele care 
încep întîi recoltarea și după ce 
se termină aici să le concentrăm 
în locurile unde grînele se coc 
mai tîrziu.

— Sînt toate tractoarele și ma
șinile agricole puse la punct ? 
l-am întrebat pe ing. Dumitru 
Sărăcin, directorul S.M.T. Negrești.

— Dacă ne referim la data de 
astăzi (30 VI) trebuie să spun nu. 
Mai avem 5 combine în reparație 
din cele 102 existente și 10 ba
toze din 50. Ne mai lipsesc încă 
o serie de piese, pe care baza de 
aprovizionare nr. 6 Iași întîrzie 
să ni le pună la dispoziție.

întîrzierea reparațiilor, în spe
cial la batoze, se datorește și unor 
defecțiuni în organizarea muncii 
la unele brigăzi, slabului control 
din partea conducerii stațiunii. 

Nu au mal rămas decît cîteva zile pînă Ia declanșarea 
campaniei de recoltare a cerealelor. Treburile care mai sînt 
de făcut, fie ele cît de mărunte, dar importante pentru asi
gurarea succesului acestei campanii, să se realizeze neîntîr- 
ziat, incit in toate unitățile agricole intreaga cantitate de griu 
să ajungă in hambare.

sigurat In anul 1964 decontări p« 
linia schimburilor comerciale ex
terne și a altor plăți, în sumă de a- 
proape 23 miliarde ruble transfe
rabile. Banca a început să desfă
șoare operații de atragere și pla
sare a depunerilor, precum și ope
rații de credit în valută liber con
vertibilă.

Comitetul Executiv a recoman
dat țărilor membre ale C.A.E.R. ca 
reprezentanții lor în Consiliul Băn
cii să ia măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea con
tinuă a activității Băncii, ținîn- 
du-se seama de experiența primu
lui an al activității ei.

Comitetul Executiv a examinat 
propunerile Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini, în domeniul specializării pro
ducției și al livrărilor reciproce, în 
anii 1966—1970, de mașini și utilaje 
pentru industria textilă și pentru 
lucrările în exploatările forestiere. 
Recomandările privind specializa
rea producției, adoptate de Comi
tetul Executiv, cuprind peste 200 
tipuri de mașini și utilaje pentru 
industria textilă și peste 30 tipuri 
de mașini pentru exploatările fo
restiere.

Examinînd informarea privitoa
re la îndeplinirea recomandărilor 
celei de-a XV-a sesiuni a Consi
liului privind problemele tipizării 
flotei maritime, prevăzută a fi con
struită în țările membre ale 
C.A.E.R. pînă în anul 1970, Comi
tetul Executiv a constatat că în 
perioada 1962—1964 Comisiile per
manente C.A.E.R. pentru construc
ții de mașini și pentru transporturi 
au desfășurat o activitate impor
tantă în domeniul tipizării flotei 
maritime a țărilor membre ale 
C.A.E.R., activitate care a permis 
să se stabilească principalii para
metri tehnici și de exploatare a 
tuturor navelor maritime de trans
port recomandate pentru tipizare 
și să se elaboreze documentația 
necesară construirii navelor mari
time de transport tipizate. Au fost 
adoptate principalele tipuri de nave 
maritime de transport prevăzute a 
fi construite în țările membre ale 
C.A.E.R. în perioada pînă în anul 
1970.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme curente ale cola
borării economice în legătură cu 
care au fost adoptate recomandări 
și hotărîri corespunzătoare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie frățească și deplină înțe
legere.

DINAMO PITEȘTI - RAPID 1-1. 
După 90 de minute de joc scorul 
a fost 1—1. (La pauză conducea 
Rapid cu 1—0 prin punctul înscris 
de Ionescu ; piteștenii au egalat 
prin Țîrcovnicu). Nici în prelungiri 
n-a putut fi stabilit ijn învingător, 
într-un astfel de caz regulamentul 
competiției prevede că se califică 
echipa cea mai tînără. De această 
prevedere a beneficiat formația din 
Pitești, care — mai tînără fiind — 
va juca în semifinale. întîlnirea 
Dinamo Pitești—Rapid s-a disputat 
pe stadionul din Tîrgoviște.

★
Cel de-al patrulea meci din ca

drul sferturilor de finală (Știința 
Cluj—A.S.A. Tg. Mureș, programat 
la Hunedoara) a fost amînat pentru 
astăzi.

De la președintele consiliului a- 
gricol raional Negrești am reținut 
precizarea că în fiecare cooperati
vă agricolă de producție există 
preocuparea pentru procurarea de 
saci, saltele pentru pleavă, etc. De- 
plasîndu-ne la o serie de brigăzi 
ale S.M.T.-ului și cooperative a- 
gricole de producție, am consta
tat, în cele mai multe părți, o 
preocupare intensă pentru rezol
varea acestor probleme.

Sînt însă și excepții și nu pu
ține. La cooperativele agricole de 
producție din Scheia și Drăgușeni 
nu s-au verificat lanurile pentru 
a se vedea starea culturilor și a 
face o repartizare rațională a mij
loacelor de recoltare.

La cooperativa din Mironeasa, 
nu s-au asigurat saci, saltele, ne
cesare în campania de recoltare. 
De asemenea, în această coopera
tivă agricolă de producție nu sînt 
reparate toate căruțele cu care se . 
va face transportul recoltei și al 
paielor de pe cîmp. în cooperati
vele din Scheia, Oșești, Mironeasa, 
Tansa și altele nu se găsesc sufi
ciente seceri, coase deși sînt unele 
suprafețe care nu pot fi recoltate 
mecanizat. Uniunea raională a coo
perativelor de consum tărăgănează 
repartizarea acestor unelte la coo
perativele sătești.



GENEVA

Sesiunea Consiliului

Economic și Social

AGENDĂ BOGATĂ
Vineri dimineață au început la 

Geneva lucrările celei de-a 39-a se
siuni a Consiliului Economic și So
cial al O.N.U. Timp de o lună, parti- 
cipanfii vor dezbate probleme im
portante care intră în competența 
acestui organism specializat al 
O.N.U. Printre altele, ordinea de 
zi cuprinde raportul asupra dece
niului Națiunilor Unite pentru dez
voltare, a cărui primă jumătate se 
încheie acum.

Alte probleme care suscită In
teres sînt acelea cu privire la ten
dințele economice mondiale, aspec
te ale reformei agrare, industriali
zarea, dezvoltarea și aplicarea ști
inței și tehnicii, planificarea și pro
iectele economice, programul ali
mentar mondial, aspectele demo
grafice actuale, măsurile în vede
rea eliminării tuturor formelor de 
discriminare rasială, raportul Consi
liului pentru comerț și dezvoltare 
etc.

Republica Populară Română parti
cipă la aceste lucrări pentru prima 
oară, ca membră a Consiliului Eco
nomic și Social, în urma alegerii 
sale în această calitate, la cea de-a 
19-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. Delegația R. P. Române 
este condusă de Mircea Malifa, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Deși este de puțină vreme 
membră a Consiliului Economic și 
Social, (ara noastră s-a dovedit 
activă în comisiile la care partici
pă. Zilele trecute, Comitetul de a- 
sisfență tehnică a adoptat două 
propuneri ale delegației române, 
incluzîndu-le în documentul pe care 
Biroul l-a înaintat Consiliului pen
tru a-l supune dezbaterilor sesiunii 
de vară.

Horia LIMAN

Pentru unirea tuturor forțelor democratice
Plenara C. C. al P. C. Francez

PARIS 30. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : La Arcueil (suburbie pari
ziană) a avut loc plenara C.C. al 
P.C. Francez. în raportul consa
crat pregătirii alegerilor preziden
țiale, Waldeck Rochet a declarat 
printre altele : „Sîntem gata să 
facem totul pentru a ușura uni
rea partidelor de stingă, în vede
rea desemnării unui candidat unic 
al stîngii pentru alegerile prezi
dențiale. Sîntem gata să discutăm 
cu reprezentanții Partidului So
cialist și ai altor partide democra
tice, cu scopul de a ajunge la un 
program comun și de a prezenta 
un candidat comun. Iar dacă pro
punerile noastre vor continua să 
fie respinse de conducătorii Par
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CAIRO

RAIDURI 
DE INTIMIDARE

Unități ale flotei maritime militare 
engleze și-au făcut apariția de-a 
lungul regiunilor de coastă ale 
Omanului și ale emiratelor din su
dul Peninsulei Arabice. Observatorii 
politici apreciază că există o strînsă 
legătură între acest eveniment și 
vizita întreprinsă săpfămîna trecută 
în această regiune de Healey, mi
nistrul apărării al Marii Britanii.

După cum s-a putut convinge la 
fața locului trimisul guvernului 
englez, situația din Arabia de sud 
devine fot mai încordată, punînd 
în primejdie dominația britanică în 
această regiune. în loc să ia mă
suri pentru a acorda acestor terito
rii independența, Marea Britanie a 
pornii pe calea unei demonstrații 
de forță dislocînd aici unități ale 
flotei sale militare. Primul pas a fost 
făcut zilele trecute prin înlăturarea 
șeicului Sakr el Masseimi, conducă
torul emiratului El Charka, care se 
pronunțase pentru colaborare cu 
țările Ligii Arabe. Ca urmare, uni
tăți armate britanice au încercuit 
palatul șeicului, l-au reținut, l-au 
transportat la aeroport și l-au 
expulzat din țară. „Mesajul pe care i 
l-au dat să-l semneze pentru desti
tuirea sa, scrie ziarul „Al Massa", 
a fost redactat de englezi și nu de 
membrii familiei șeicului, așa cum 
s-a afirmat*.

Politica engleză în Orientul 
Apropiat urmărește un singur scop, 
și anume protejarea intereselor pe
troliere ale Angliei. în acest scop, 
scrie ziarul egiptean „Al Akbar", 
Anglia „se cramponează de baza 
militară din Aden și trimite unitățile 
sale să intimideze șeicatele și 
sultanatele din sudul și estul 
Peninsulei Arabice. Anglia, continuă 
ziarul, nu se va opri aici pentru 
a-și atinge scopul. De aceea se 
impune o acțiune hotărîtă și ime
diată din partea Ligii Arabe și a 
țărilor membre”.

Nicolae PLOPEANU

tidului Socialist, atunci P.C. Fran
cez va prezenta la momentul o- 
portun un candidat hotărît să fa
vorizeze unirea tuturor . forțelor 
de stingă".

în rezoluția adoptată, C.C. al 
P.C. Francez a aprobat raportul 
și a subliniat că evoluția situației 
politice în Franța și, mai cu sea
mă, rezultatele alegerilor munici
pale confirmă întărirea pozițiilor 
Partidului Comunist Francez.

în rezoluție este condamnată în
cercarea făcută de Gaston Defferre 
de a crea un bloc împreună cu 
partidele reacționare.

Plenara a propus organizarea 
unei întîlniri cu reprezentanții 
Partidului Socialist și ai altor 
partide.

MISIUNE RATATĂ
Nici un pas spre soluționarea 
crizei de guvern din Belgia

BRUXELLES 30 (Agerpres). — 
Pierre Harmel, reprezentantul 
Partidului social-creștin, căruia 
i-a fost încredințată formarea 
noului guvern belgian, a prezen
tat regelui un raport în care ajun
ge la concluzia că trebuie creat 
un guvern de coaliție, format din 
reprezentanții celor trei principale 
partide — social-creștin, socialist, 
și partidul libertății și progresu
lui. Dar în ajunul întrevede
rii dintre Harmel și șeful statului, 
președintele Partidului libertății 
și progresului a declarat din nou 
că partidul său se pronunță împo
triva unei coaliții formate din trei 
partide.

Astfel perspectiva soluționării 
crizei de guvern, care a intrat în 
a doua lună, rămîne tot așa de în
depărtată. I

Miting al prieteniei sovieto-iugoslave
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la mitingul prie
teniei sovieto-iugoslave care a a- 
vut loc miercuri după-amiază la 
Kremlin, Anastas Mikoian a de
clarat că „relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Iugoslavia se întăresc 
neîncetat". „Avem mari rezerve 
și posibilități reale pentru lărgi
rea continuă a colaborării reci
proce avantajoase, pe baza acor
durilor de lungă durată". Abor- 
dînd problema particularităților 
dezvoltării celor două țări și a con
strucției socialiste, vorbitorul a 
subliniat necesitatea studierii reci
proce a experienței țărilor socia
liste.

Anastas Mikoian a declarat că, 
în prezent, „este deosebit de nece
sară coeziunea țărilor socialiste, 
unirea tuturor celor ce luptă îm
potriva politicii imperialiste a 
reacțiunii și războiului".

„Acțiunile agresive ale puteri
lor imperialiste în Asia, Africa și 
America Latină au intensificat în
cordarea în situația internațională. 
S.U.A. nu numai că și-au îndrep
tat forțele armate spre înăbușirea 
mișcării de eliberare națională a 
patrioților Vietnamului de sud, 
dar comit o agresiune fără prece
dent împotriva R. D. Vietnam — 
stat pașnic, suveran. Uniunea So
vietică și celelalte țări socialiste 
au acordat și vor acorda ajutorul 
necesar Republicii Democrate Vi
etnam, poporului vietnamez". în 
continuare, vorbitorul a demascat 
pretinsa „dragoste de pace" a 
S.U.A.

Referindu-se la necesitatea co
existenței pașnice între state cu 
sisteme social-politice diferite, 
vorbitorul a subliniat că „Uniunea 
Sovietică militează pentru crearea 
în Europa a unei situații în con
dițiile căreia să fie posibilă o co
laborare generală europeană între 
toate statele mari și mici, socia
liste și capitaliste". „Sîntem feri
ciți să constatăm că politica ex
ternă a Iugoslaviei are aceeași 
orientare".

în legătură cu poziția U.R.S.S. 
și Iugoslaviei privind interzicerea 
și distrugerea totală a armelor 
nucleare, A. Mikoian a declarat că 
„ele sprijină propunerea Confe
rinței de la Cairo a țărilor nean
gajate și propunerea R. P. Chi
neze în această direcție".

în încheiere, vorbitorul a subli
niat necesitatea unității mișcării 
muncitorești și a forțelor progre
siste internaționale în lupta împo
triva imperialismului, pentru apă
rarea păcii.

De veghe împotriva agresorilor. Avionul dușman a tost atins. La 29 iunie a lost doborit al 357-lea avion 
avtnd însemnele S.U.A.

La începutul cuvîntării sale, 
Iosip Broz Tito s-a ocupat de pro
blemele internaționale actuale, 
subliniind că în prezent „cauzele 
principale ale agravării încordării 
internaționale le vedem în încer
cările forțelor imperialiste și reac
ționare de a-și menține pozițiile 
lor colonialiste șubrede în diferite 
regiuni ale lumii, în tendința lor 
irațională însă încăpățînată de a 
opri procesele istorice ale eliberă
rii politice și economice a națiuni
lor". I. B. Tito a spus că exemplul 
cel mai grăitor al acestei politici 
este intervenția armată a S.U.A. 
în Vietnamul de sud, bombarda
mentele asupra R. D. Vietnam. 
Forțele neocolonialiste își continuă 
activitatea în Africa și în Orien
tul Apropiat, unde este amenințată 
independența țărilor eliberate, 
în continuare, vorbitorul a su
bliniat necesitatea normalizării 
activității O.N.U. apreciind „că nu 
întîmplător Națiunile Unite sînt 
paralizate tocmai în perioada cînd 
rolul și acțiunile lor energice sînt 
cît se poate de necesare". „O.N.U. 
trebuie să se adapteze la schimbă
rile care s-au petrecut în lume și 
să facă tot ce depinde de ea pen
tru a deveni într-adevăr univer
sală".

Președintele R. S. F. Iugo
slavia a subliniat că în ultimii ani 
relațiile iugoslavo-sovietice „se 
întăresc treptat în interesul general 
și spre satisfacția reciprocă". Re
lațiile prietenești și colaborarea 
dintre Iugoslavia și U.R.S.S., a 
spus în încheiere vorbitorul, s-au 
îmbogățit cu un nou conținut. Sis
temul social socialist, în accepțiu
nea căruia intră și relațiile de 
egalitate în drepturi, constituie 
baza trainică și cea mai de nă
dejde, precum și legătura cea mai 
puternică a înțelegerii noastre re
ciproce, a prieteniei și colaborării 
multilaterale între noi".

★

La 30 iunie s-a semnat la Krem
lin Comunicatul comun sovieto- 
iugoslav. Din partea sovietică co
municatul a fost semnat de L. 
Brejnev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și A. Mikoian, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., iar din partea iugo
slavă de Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F.I., secretar general al 
U.C.I. Seara Conducătorii sovietici 
au oferit o recepție în cinstea pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia. Cu 
acest prilej Iosip Broz Tito și 
Leonid Brejnev au rostit toasturi.

Importante acorduri 
franco-cehoslovace

PRAGA 30 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că cu prilejul 
conferinței de presă care a avut 
loc la 30 iunie la ambasada Fran
ței din Praga, Louis Joxe, minis
tru de stat al Franței, a declarat 
că acordurile franco-cehoslovace 
semnate la Praga „marchează o 
nouă și importantă etapă în dez-

ÎNTREVEDERI
LA CAIRO

CAIRO 30 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că la Cairo a avut 
loc miercuri o întîlnire între Gamal 
Abdel Nasser, președintele R.A.U., 
Ciu En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și dr. Sukarno, 
președintele Indoneziei. Președinte
le Pakistanului, Ayub Khan, a fost 
reprezentat de ministrul pakistanez 
al afacerilor externe, Zulfikar 
Bhutto. Au participat, de asemenea, 
miniștrii de externe ai R.A.U., R.P. 
Chineze și Indoneziei.

La 30 iunie a fost dat publicității 
comunicatul comun asupra convor
birilor care au avut loc. Conducă
torii celor patru țări, se arată în 
comunicat, au făcut un schimb 
sincer de păreri în problemele re
feritoare la cea de-a doua confe
rință a țărilor din Asia și Africa 
și la alte probleme de interes co
mun. Ei și-au „reafirmat hotărîrea 
de a participa la lucrările celei 
de-a doua conferințe afro-asiatice 
care urmează să aibă loc la 5 no
iembrie la Alger".

în comunicat se spune că parti- 
cipanții „sînt convinși că amînarea 
conferinței afro-asiatice de la Al
ger nu constituie un regres al so
lidarității afro-asiatice".

★
Agenția China Nouă transmite că 

la 30 iunie Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
a plecat spre patrie după o vizită 
de 12 zile în R.A.U. 

voltarea favorabilă a relațiilor 
dintre cele două țări".

„Acordul comercial — a spus el 
în continuare — constituie o bază 
care poate fi extinsă potrivit in
tereselor economice ale ambelor 
state. Noul acord prevede sporirea 
cu 30 la sută a volumului schim
bului de mărfuri dintre cele două 
state. Cel de-al doilea acord, de 
asemenea, pe termen de 5 ani, co
respunde dorinței ambelor părți 
de a înlesni și dezvolta relațiile 
în domeniul științei și tehnicii. 
Printre altele, acest acord prevede 
realizarea schimbului de bursieri 
și stagiari, specialiști, tehnicieni, 
documentație etc. Ambele părți 
vor sprijini crearea de centre de 
documentare tehnico-științifică".

Ședința Prezidiului
Adunării de Stat 
a R. P. Ungare

BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că la 30 iu
nie a avut loc la Budapesta o șe
dință a Prezidiului Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, care a apro
bat propunerile C.C. al P.M.S.U. și 
ale Consiliului Național al Fron
tului popular patriotic din Unga
ria cu privire la schimbările în 
guvern. Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a fost elibe
rat din funcția de președinte al 
guvernului R. P. Ungare, pentru 
a-și putea consacra întreaga acti
vitate muncii de partid.

în aceeași zi, Gyula Kallai, noul 
președinte al guvernului R.P. Un
gare, a depus jurămîntul în fața lui 
Istvăn Dobi, președintele Consiliu
lui prezidențial al R. P. Ungare.

SCURTE ȘTIRI■>_______
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I PARIS. Oficialitățile franceze, «• 

nunță agențiile de presă, au con
firmat miercuri că Franța și-a re
tras reprezentantul din comanda- 

Imentul Organizației Națiunilor U- 
nite în Coreea.

ITRIEST. Filmul documentar 
românesc „Memoria trandafirului* 
a primit premiul II și medalii de I argint în cadrul expoziției inter

naționale a florilor care a avu loo 
la Triest.

I DELHI. A fost semnat tini acord 
privind încetarea focului în re
giunea Kutch de la granița indo-

I pakistaneză.
BERLIN. între reprezentanți ai 

Ministerului Transporturilor din 
IR. D. Germană și ai căilor ferate 

vest-germane s-a ajuns la o înțe
legere privind reglementarea tra
ficului de mărfuri pe căile ferate 

g între cele două state germane, 
ITEL AVIV. Grupul minoritar din 

partidul Mapai, care-1 sprijină pe 
fostul prim-ministru Ben GUricn a 

iluat hotărîrea, marți seara, d'. a 
prezenta o listă proprie la viitoa
rele alegeri parlamentare din Iz- 

Irael programate pentru luna no
iembrie. Această hotărîre a grupu
lui minoritar consacră sciziunea I partidului Mapai.

HANOI. O delegație a Consiliu- 
Ilui Mondial al Păcii, condusă de 

Isabelle Blum, membru . în Prezi
diul Consiliului Mondial al Păcii, 

Ia sosit într-o vizită în R. D. Viet
nam. Delegația se va informa asu
pra situației din Vietnam și va stu- 

Idia măsurile de sprijinire a luptei 
poporului vietnamez împotriva a- 
gresiunii americane.

I 
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Tranzacția 
deznădejdii

Vn om și-a vîndut pielea, 
un altul a cumpărat-o. Furni
zorul mărfii este cetățeanul 
Jacobus van Dean, cunoscut 
ca „cel mai tatuat om de pe 
pământ". Cumpărătorul este 
un oarecare mister Ringo, 
proprietarul unui atelier de 
tatuaj din orașul Woolwich- 
Anglia. Van Dean, aflat la 
mare strimtoare, a hotărît 
să-și vîndă pielea, ultimul 
lucru de preț ce i-a mai ră
mas, în schimbul modestei 
sume de 5 lire sterline, tar 
mister Ringo a cumpărat-o 
pentru a îmbogăți motivele 
decorative ale atelierului său. 
Actul de vînzare-cumpărare 
arată că afacerea se încheie 
pe baza clauzei: .J’lata pe 
loc — marfa mai tîrziu".

Deși pielea se află încă 
asupra purtătorului ei, mister 
Ringo e perfect liniștit și 
mulțumit. „Pielea — a decla
rat el reprezentanților presei 
— este atît de splendidă incit 
nu mi-a părut rău de cele 5 
lire sterline pe care le-am 
plătit. Desigur, trebuie să mai 
aștept puțin, pînă ce voi in
tra în posesia ei; dar nu mă 
descurajez — van Dean are 
aproape 70 de ani".

(In definitiv, față de marii 
exploatatori care știu să ia 
șapte piei de pe om, proprie
tarul atelierului din Wool
wich pare cît se poate de 
modest).

Evenimentele recente au proiec
tat mai puternic ca oricînd în a- 
tenția publicului procesul de dete
riorare prin care trec de mai multă 
vreme blocurile militare create de 
puterile imperialiste în perioada 
postbelică.

în pactul nord-atlantlc, tendințele 
de „dezangajare" ale Franței, mar
cate prin retragerea treptată a u- 
nor forțe aviatice și navale din co
mandamentele N.A.T.O. și prin alte 
masuri de această natura, au cul
minat prin hotărîrea de a nu parti
cipa la manevrele aliate Fallex din 
1966 și prin disocierea politică netă 
a președintelui de Gaulle de ac
țiunile americane în Vietnam șl 
Republica Dominicană. La ultima 
sesiune a S.E.A.T.O., nu numai 
Franța, dar și Pakistanul, care a fost 
socotită de către strategii ameri
cani drept țara-cheie a acestui bloc 
militar, a ținut sâ-și manifeste pu
blic rezerva față de acțiunea im
perialistă din Vietnam. C.E.N.T.O., 
care a rămas un pact lipsit de vi
talitate dupâ retragerea Irakului, 
a devenit și mai precar în urma 
decepției pe care i-a pricinuit-o 
Ankarei jocul puterilor occidentale 
în chestiunea conflictului din 
Cipru.

Toate aceBtța constituie mani
festări ale contradicțiilor și diver
gențelor din lagărul imperialist, 
care s-au accentuat în condițiile 
schimbării relațiilor și repartiției 
forțelor între țările capitaliste, ale 
dezvoltării economice și politice.

★

Alastair Buchan, directorul In
stitutului de studii strategice al 
Marii Britanii, notează patru princi
pale surse de încordare în 
N.A.T.O. : retragerea de către de 
Gaulle a forțelor franceze din me
canismul militar integrat al pactu
lui, controlul asupra politicii nu
cleare, strategia N.A.T.O. în Euro
pa și pătrunderea masivă a capita
lului american în Anglia, Franța și 
alte țări vest-europene. Lista, evi
dent, nu este epuizata, dar merită 
să fie luată în seamă.

Este adevărat că divergențele 
franco-americane care au dus la 
măsurile de retragere adoptate de 
Franța s-au agravat în asemenea 
măsură încît la ultimele sesiuni 
N.A.T.O. „unitatea" blocului a fost 
salvată prin scoaterea pur și sim
plu a punctelor divergente de pe 
ordinea de zi sau prin acordul par
tenerilor de a evita discutarea pro
blemelor asupra cărora nu sînt de 
acord. „Alianța — scrie DIE WELT- 
WOCHE — a atins o asemenea 
sensibilitate și fragilitate încît toți 
participanții consideră că este mai 
bine să treacă sub tăcere nume
roasele probleme nesoluționate'. 
Desigur, însă, faptul că problemele 
nu se discută nu face ca ele să 
înceteze să existe. Lucrurile au a- 
juns pînă acolo încît In presa oc
cidentală se discută deschis po
sibilitatea ca în 1969, ctnd expiră 
valabilitatea de 20 ani a N.A.T.O., 
Franța să se retragă complet din 
acest bloc militar ; poziția france
ză este definită ca fiind „atașată 
alianței, dar ostilă organizației ei 
militare integrate". Se menționează 
cu acest prilej că organizația mili
tară ca atare nici n-a fost prevă
zută în pactul fundamental semnat 
în 1949.

Controlul asupra politicii nuclea
re — la care se referă Buchan — 
a pricinuit în ultima vreme con
flicte ascuțite între partenerii atlan
tici. Aici se ciocnesc politica ame
ricană de menținere strictă a con
trolului asupra forței nucleare a 
Occidentului, efortul francez de a 
crea o forță atomică națională, 
dilema britanică în jurul „factoru
lui nuclear independent" și per
sistența tenace a Bonnului de a do- 
bîndi acces la arma nucleară sub 
camuflajul unei iormule atlantice. 
Soluția oferită în anii trecuți de Wa
shington pentru a ieși din impa
sul politicii nucleare a N.A.T.O., 
și anume crearea forțelor nucleare 
multilaterale, s-a lovit de opoziția 
categorică a Franței șl de rezerva 
Angliei și a altor țări vest-europene, 
deoarece ea reprezenta nu numai 
o posibilitate de acces a Bonnului 
la arma atomică, ci și consacrarea 

acestuia ca principal aliat al S.U.A. 
în Europa. Relansarea acestui pro
iect de către miniștrii vest-germani 
Schrâder și von Hassel în preajma 
vizitei lui Erhard în S.U.A. și ecoul 
ei la Washington arată că slăbirea 
presiunii americane pentru adopta
rea lui în iama trecută nu a fost 
decît o tactică de conjunctură. în a- 
ceastă ordine de idei, propunerea 
McNamara la sesiunea miniștrilor 
de război a N.A.T.O. din luna mai 
de a se crea un „comitet selectiv' 
al principalelor puteri atlantice 
care să studieze participarea vest- 
europeană la folosirea forței nu
cleare a N.A.T.O. a fost conside-

Impasul unei politici anacronice
rată ca o manevră menită a da 
satisfacție insistențelor Bonnului.

Deși principala linie de contra
dicții în N.A.T.O. se manifestă în
tre S.U.A. și partenerii vest-euro- 
peni — care, refăcîndu-șl potenția
lul economic și militar, pretind să 
joace un rol mai important în sta
bilirea politicii și strategiei blocu
lui în scopul de a-și promova pro
priile interese imperialiste — au 
izbucnit și între puterile vest-euro
pene divergențe și conflicte care 
reamintesc vechea luptă pentru 
hegemonia europeană dintre An
glia, Franța și Germania.

Strategia N.A.T.O în Europa a 
devenit în ultima vreme terenul de 
manifestare a acestor contradicții. 
Este știut că sub imperiul necesită
ții de a se adapta la noile condiții 
militare create de raportul de for
țe pe arena mondială, strategia mi
litară americană a evoluat de la 
doctrina „represaliilor masive' a- 
xată în mod rigid și exclusiv pe 

arme nucleare la doctrina „ripostei 
flexibile', care preconizează ca în 
cazul unui conflict militar în Euro
pa accentul Inițial să cadă asupra 
armelor convenționale și numai ul
terior să se recurgă la arme nu
cleare. în acest scop, în N.A.T.O. 
ar trebui să funcționeze un fel de 
diviziune a muncii, potrivit căreia 
S.U.A. ar trebui să se îngrijească 
în continuare de forțele nucleare, 
iar partenerii europeni — de arme 
convenționale. Franța, din motive 
politice evidente, insistă ca strate
gia atlantică bazată pe folosirea 
armelor nucleare din primul mo
ment să rămlnă în vigoare. Comen- 

tind această divergență doctrina
ră, ziarul FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG socotește că „pla
nificarea strategică este numai un 
pretext' și că în realitate de Gaulle 
„se împotrivește hegemoniei ato
mice a S.U.A. în cadrul alianței". 
In ce privește Republica Federală 
Germană, ea sprijină oficial teza 
americană, dar există cercuri in
fluente la Bonn, In special fostul 
ministru de război Strauss, care mi
litează pentru teza „ripostei nuclea
re". Militariștii vest-germani sînt 
deocamdată satisfăcuți că N.A.T.O. 
a adoptat așa-numita „strategie 
înaintată' propusă de ei și care 
preconizează organizarea dispozi
tivului de luptă al forțelor aliate 
pînă în imediata apropiere de fron
tierele țărilor socialiste. Anglia nu 
pare prea pasionată de această 
controversă doctrinară europeană 
deoarece interesele ei strategice 
sînt concentrate îndeosebi „la est 
de Suez'. In realitate, fiecare 

dintre puterile occidentale majore 
încearcă să obțină adoptarea unei 
strategii a pactului care să fie in 
avantajul obiectivelor ei șl să-i 
permită să folosească alianța pen
tru scopurile proprii.

Observatorii internaționali au 
subliniat în ultima vreme că față de 
actele vădit ostile ale Franței, 
Washingtonul și-a impus o „tactică 
de păstrare a calmului' menită a 
evita o ciocnire. Atrage însă aten
ția interesul enorm pe care admi
nistrația Johnson îl acordă acțiuni
lor întreprinse de Bonn și de 
Roma în vederea reînvierii proiec
telor de unificare politică a țârilor 

vest-europene într-o federație, care 
pare să fie în prezent principala 
contraacțiune de inspirație ameri
cană la măsurile de „dezangajare” 
ale Franței față de N.A.T.O. S.U.A. 
speră ca, într-o federație bazată 
pe principiul majorității, să dispu
nă de suficiente voturi vest-euro
pene pentru a ține Franța sub con
trol. Repunerea pe tapet a acestor 
proiecte a și fost principalul obiec
tiv urmărit de cancelarul Erhard la 
întrevederea sa recentă cu preșe
dintele de Gaulle. Declarațiile con
tradictorii la Bonn și Paris, care au 
urmat întrevederii, arată de fapt că 
Parisul condiționează acceptarea 
unei întîlniri spre sfîrșitul anului a 
miniștrilor de externe ai „celor 6' 
țări pentru discutarea unificării po
litice de aprobarea cererilor fran
ceze privind finanțarea integrării 
agrare ce rezultă din unificarea pre
țurilor produselor agricole. „Vasul 
cooperării și prieteniei franco-ger- 
mane nu este cu totul spart — scrie 

LE FÎGARO. Dar el este șl rămine 
crăpat șl trebuie să se umble cu el 
cu grijă dacă vrem să nu se facă 
bucăți'. Este exact ceea ce au făcut 
cei doi conducători: Erhard pen
tru ca se află în preajma unor ale
geri și nu dorește să 1 se aducă 
„reproșul de a fi administrat prost 
moștenirea ce i-a fost lăsată* ; de 
Gaulle pentru că nu poate desfă
șura simultan lupta pe două fron
turi cu S.U.A. și R.F.G., deoarece în 
definitiv o politică „europeană” ca 
ascuțiș antiamerican are nevoie 
de adeziunea Germaniei occiden
tale pentru a se putea prezenta 
ca atare.

Actele de război ale S.U.A. în 
Vietnam și intervenția arma
tă în Republica Dominicană 
au accentuat procesul de de
teriorare a N.A.T.O. Ele au făcut să 
renască vechea teamă că multiple
le angajamente militare asumate 
de S.U.A. pe alte continente ar pu
tea să atragă țările vest-europene 
în conflicte extraeuropene în care 
nu au nici un interes să-și pună 
pielea în joc. Chiar și un ziar con
servator, FRANKFURTER RUND- 
SCHAU, scrie : „Politica externă a- 
mericană se găsește într-o criză și 
președintele Johnson, care hotărăște 
în ultimă instanță orientarea ei, este 
obiectul unei crize de încredere de 
o proporție aproape nemaiîntîinită 
în istoria modernă a S.U.A.". La 
capătul unui „turneu în capitalele 
vest-europene", Walter Lippmann 
notează că „europenii au fost 
profund șocați de modul și stilul în 
care au fost conduse aceste două 
operații", după care adaugă că în 
Europa „spectacolul folosirii de 
către S.U.A. a marii sale puteri, 
fără consultarea sau consimțămîn- 
tul aliaților, este considerat ca 
funest”.

Un efect similar l-a avut în 
S.E.A.T.O. ceea ce Lippmann numeș
te „schimbarea radicală în spiritul 
politicii guvernului Statelor Unite" 
ce a avut loc de la moartea preșe
dintelui Kennedy. Este știut că în 
regiunea Asiei de sud-est, regiu
ne vizată de pactul S.E.A.T.O., 
faza de intervenție a S.U.A. în Asia 

de sud-est a început imediat după 
înfrîngerea colonialismului francez 
și că în 1954 echipa Dulles-Rad- 
ford ar fi organizat o acțiune mili
tară în Indochina dacă n-ar fi fost 
opoziția Angliei și Franței. In pre
zent, Franța se opune fățiș politi
cii americane, iar Anglia Începe 
să fie alarmată de proporția „es
caladării” americane în Vietnam. 
Dintre partenerii asiatici, Pakis' 
nul ia o poziție din ce în ce rs- i 
defavorabilă S.U.A., iar Tailanîă 
și Filipinele sînt departe de a ma
nifesta entuziasmul așteptat J? 
Washington.

Pe scurt, deși rațiunea ultimă- z 
unor blocuri militare de genul 
N.A.T.O. sau S.E.A.T.O. este elabo
rarea unei strategii comune și coor
donarea acțiunilor militare ale țări
lor membre, S.U.A. n-au reușit nici 
una, nici alta în legătură cu acțiu
nea lor armată în Vietnam.

Criza în care au intrat blocurile 
militare agresive se datorește fap
tului că întreaga concepție ideolo
gică, politică și militară a „stăvili
rii comunismului" și a „represaliilor 
masive", a frînării mișcării de 
eliberare naționala, pe baza 
cărora ele au fost create ime
diat după război, vine în contra
dicție flagrantă cu noile reality 
de pe arena mondială. Diverge 
le din N.A.T.O., S.E.A.T.O. etc sArt 
accentuat și au căpătat un 
caracter cronic tocmai din caur ' 
discrepanței dintre situația reaiG 
din lumea contemporană și politica 
militară agresivă a acestor blocuri, 
a zdruncinării însăși a eșafoda
jului ideologic pe care au fost 
construite blocurile militare ale 
imperialismului.

Blocurile militare agresive sînt 
și. rămîn în prezent unul dintre 
factorii principali ai încordării in
ternaționale. ai pericolului de răz
boi mondial. In același timp, apa
re evident că politica blocurilor a- 
gresive este o politică anacronică, 
condamnată de istorie.
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