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Combinatul petrochimic Ploiești 
se înscrie printre marile întreprin
deri industriale ale țării. Unele 
capacități de producție au și in
trat în funcțiune — instalațiile de 
modificatori, de olefine și de poli
etilenă ; altele, cum sînt fabrica 
de oxid de etilenă și glicoli, cea de 
anhidridă ftalică se află în probe 
tehnologice sau în stadii avansate 
de montaj.

Aici, la combinatul petrochimic, 
se pune cu tot mai multă insis
tentă întrebarea: cui îi este încre
dințată mînuirea noilor instalații ți 
utilaje, cum se asigură ca procesul 
de producție, pe întregul său flux, 
să fie supravegheat ți conaus de oa
meni cu înaltă calificare! în legă
tură cu aceste probleme, corespon
dentul nostru regional, Constantin 
Căpraru, a avut o convorbire cu 
inginerul-șef al combinatului, 
TRAIAN VULPE.

— Ca în toate întreprinderile noi
— a spus la început interlocutorul
— și în combinatul nostru are o 
mare importanță formarea de 
cadre bine pregătite de operatori, 
maiștri și tehnicieni. Desigur, vreți 
să aflați cum stau în pre
zent lucrurile în acest dome
niu. Sincer vorbind, nu atît de 
bine cum am dori. După cum 
ați aflat, instalațiile noastre sînt 
moderne, iar majoritatea pro
ceselor tehnologice sînt noi. Ce-i 
drept, unele procese tehnologice 
se aseamănă cu cele din combina
tele chimice și din întreprinderile 
de prelucrare a țițeiului, dar nu 
sînt identice. A trebuit să recalifi
căm, în meseriile de operatori și 
operatori șefi, sute de oameni ve- 
niți mai ales din rafinăriile ploieș- 
tene. Mulți chiar și după recalifi
care n-au dat rezultatele scontate. 
Vina noastră, a conducerii combi
natului, desigur.

— Din cauza slabei lor pregă
tiri profesionale, la diferite in
stalații au avut loc — mai ales 
după intrarea în funcțiune — 
opriri și deranjamente păgubi
toare. Ce măsuri ați întreprins 
în fața unei asemenea situații ?

— Ar fi fost o greșeală ca în 
fața unei asemenea situații să stăm 
cu brațele încrucișate. Tocmai 
de aceea am organizat în con
tinuare diferite forme de ridi
care a calificării muncitorilor. în 
anul trecut, mai bine de jumătate 
din salariații noștri au absolvit 
cursurile de calificare, de ridicare 
a calificării și de specializare. Cu
noștințele noi căpătate la aceste 
cursuri i-au ajutat să-și îmbogă
țească orizontul de cunoștințe pro
fesionale.

— Ce concluzii se desprind 
din modul cum au fost organi
zate și au funcționat pînă acum 
diferitele forme de ridicare a 
calificării și de specializare?

— O primă concluzie la care am 
ajuns este că formele existente 
sînt bune și trebuie extinse. Iată, 
am aici în față un plan de desfă
șurare a cursurilor de specializare 
a muncitorilor pe 1965—1966. în 
prezent, funcționează zece asemenea 
cursuri pe meserii: mecanici . de 
compresoare, operatori chimiști, 
laboranți etc. Există cursuri și pen
tru cadrele cu pregătire medie, 
unde se insistă mai ales asupra 
problemelor privind cunoașterea 
procesului tehnologic și a apara
turii de comandă.

în al doilea rînd. ne-am dat sea
ma că trebuie să dovedim mai mul
tă exigentă în privința tematicii lec
țiilor, să ne ocupăm mai bine de or
ganizarea seminariilor, să asigurăm 
conJțiî pentru o largă participare a 
muncitorilor la cursuri. Conducerii 
tehnico-administrative și comitetu
lui sindicatului le-au fost aduse 
critici îndreptățite într-o recentă 
plenară a comitetului de partid. 
La unele cursuri, frecvența era sla
bă; în mare măsură, pentru că lec
țiile erau neinteresante, aduceau 

prea puține lucruri noi. (Explica
ția trebuie căutată și în faptul că 
multă vreme conducerea combina
tului a lăsat sarcina organizării 
formelor de ridicare a calificării 
în seama unui funcționar de la 
serviciul personal-învățămînt — 
n. ns.). în prezent, fiecare din ca
drele de conducere ale combinatu
lui răspunde de un anumit curs, 
controlează tematica lecțiilor, par
ticipă la seminarii.

Din inițiativa comitetului de 
partid, ne-am propus să lărgim ca
drul actual al formelor de ridicare a 
calificării. Mulți ingineri, maiștri și 
operatori, șefi, vor primi sarcina.să 
organizeze consultații tehnice, să a- 

(Continuare în pag. a V-a)

Ce ați zice dacă bunăoară ați 
merge liniștiți pe partea carosa
bilă a unei străzi și dintr-o dată 
v-ați pomeni sub un vagon de 
cale ferată ori lovit în coasta 
stingă de un tampon ? l-ați lua 
talonul conducătorului de vagon. 
Nu ? Dar dacă mă rog frumos 
acel vagon ar fi un vagon vaga
bond ? Nu există așa ceva ? Exis
tă. Vă garantez eu. Uite, să vă 
dau numai două exemple.

Vagonul Nr. 3439316 într-o 
bună zi a fost încărcat la Siut- 
ghiol Constanța cu stîlpi prefa
bricați din beton. încărcat cu a- 
cești stîlpi, a fost dirijat la des
tinație. La Galați adică. Ajuns 
aici, vagonului i s-a făcut de 
hoinăreală. Așa încărcat cum era, 
a dispărut. Unii spun că ar fi 
fost văzut cîteva nopți la rînd la 
barul Dunărea. Aici cred că s-a 
exagerat puțin. Un vagon încăr
cat cu stîlpi prefabricați din be
ton la bar ? Dacă era gol, mai 
treacă-meargă. Adevărul însă 
ăsta e. Acest „patru roți", pentru 
că nu-i putem spune patruped, 
a umblat vagabond 14 zile și 14 
nopți.

Al doilea caz. Vagonul 3130316 
de la secția L 14 (tot Galați), 
plictisindu-se de atîta Dunăre și 
observind că nu e controlat ele 
nimeni, a fost cuprins și el de 
streche. S-a agățat de-un tren și 
fără nici o treabă a pornit prin 
țară. N-o să credeți, dar acest 
vagon a călătorit pe contul lui 
vreo trei săptămâni. După o bu
cată de vreme la L-14 Galați s-a 
observat lipsa vagonului vaga
bond. S-au bătut telegrame, s-au 
dat dispoziții prin T.F.F., radio 
cu căști și fără etc.

— Prindeți, legați (de un con
voi) și trimiteți vagonul vaga
bond nr. 3130316.

A fost prins la Timișoara. La 
un bufet. Bea cu un acar (nu cu 
acarul Păun de la Vintileanca). 
Cu altul

Dragi tovarăși de la căile fe
rate. Dacă nu puteți stăpîni a- 
ceste vagoane vagaboande, le- 
gați-le. ori dacă nu, puneți-le 
roți pătrate. Asigurați astfel 
securitatea pietonilor și mai ales 
a prețului de cost la transpor
turi...

Președintele cooperativei agri
cole din Ianca, raionul Făurei, 
Fătu Șocariceanu, îmi spunea de
unăzi :

— Dacă președintele privește 
problema democrației cooperatis
te ca pe un cadou sau o favoare 
acordată, cînd și cînd, masei de 
țărani, a încurcat-o. Știți cu ce se 
aseamănă asta ? Cu o boală gra
vă, netratată la vreme. Oricîtă în
credere ai avea în vigoarea 
corpului tău, pînă la urmă boala 
tot te pune la pămînt...

Democrația internă cooperatistă, 
încă o noțiune nouă intrată în 
vorbirea satelor, reprezintă o temă 
frecventă de discuție a președin
telui de la Ianca. 11 pasionează 
pentru că respectarea cu stric
tețe a principiului democrației 
cooperatiste constituie unul dintre 
motoarele care pun în mișcare an
grenajul complicat al unei coope
rative agricole. în sprijinul ple
doariei sale stau la îndemînă 
nenumărate exemple. Dintre aces
tea vom alege și noi cîteva...

Să-i dăm din nou cuvîntul tova
rășului Șocariceanu:

— Mijlocul cel mai potrivit prin 
care cuvintele democrație internă 
cooperatistă prind viață este adu
narea generală. Dar pentru asta 
nu-i nevoie doar să fie asigurată 
majoritatea pentru aprobarea prin 
vot a unor măsuri, ci în primul 
rînd, să fie puse în discuție pro
bleme vitale pentru dezvoltarea 
cooperativei. A doua grijă să fie 
îndreptată, neapărat, spre atra
gerea a cit mai mulți participant! 
să ia cuvîntul, să facă propuneri, 
să critice. Altfel, adunarea gene
rală nu-și justifică rostul.

— O spuneți din experiență 
proprie ?

— Absolut. Și la noi, la Ianca, 
au fost cazuri cînd, la prima ve
dere, adunările generale nu aveau, 
aparent, nici un cusur. Exista o 
majoritate asigurată, se întocmeau 
procese verbale. Dar dincolo de 
toate acestea, adunarea generală 
nu era un instrument de conduce
re, de elaborare în comun a hotă- 
rîrilor privind interesele obștești, ci 
numai de aprobare mecanică a a- 
numitor măsuri stabilite dinainte. 
De aici un fel de stavilă ce se in- 
terpunea între consiliul de condu
cere și masa cooperatorilor.

— Și cum ați procedat pentru a 
îndrepta situația ?

— Cum vă spuneam, punînd în 
dezbatere probleme care să inte
reseze pe toată lumea, adică 
primul rînd cele legate de dezvol
tarea cooperativei, de 
averii obștești ca bază 
sporirii cîștigului fiecărui 
rator. De pildă, încă de 
cîțiva ani am simțit nevoia
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o mare bogăție

de acad.
Miron NICOLESCU

mărim sectorul zootehnic, pentru 
a avea o temelie sigură și perma
nentă de venituri. O asemenea 
chestiune nu putea ii hotărîtă nu
mai de consiliu. Adunarea gene
rală și-a spus cuvîntul și a hotă- 
rît ca în cutare perioadă să avem 
atîtea vaci cu lapte, atîtea oi 

.etc. Tot. ea a mai hotărît și fon
durile necesare, precum și numă
rul de construcții. Trecînd la ac
țiune, consiliul știa că se sprijină 
pe' aprobarea masei cooperatori
lor, că nu se simțea cu mîinile le
gate; nu se temea că „ce-au să 
zică oamenii ?”. Așa incit, consi
liul n-a fost nevoit să vină cu jus
tificări, cum se mai întîmplă în di
ferite locuri : „aia nu s-a putut 
face din cutare motiv, cealaltă că 
ne-a lipsit cine știe ce..."

— Dar, hotărîrea n-a răma3
doar pe hîrtie...

STATUTUL
CASEI DE PENSII
A MEMBRILOR

AGRICOLE.

Comisia de organizare pentru pre

gătirea Congresului de înființare
a Uniunii Naționale a Cooperative

lor Agricole, in ședința sa din ziua

de 5 ianuarie, a stabilit data si or
r A

dinea de zi a Congresului

TALENTUL POPORULUI - 
un diamant ce trebuie 
șlefuit neîncetat, cu grijă

TELEGRAMĂ

Tovarășului TIM BUCK
Președintele Partidului Comunist din Canada

Cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a zilei dv. de naștere, vă adre
săm un cald salut tovărășesc și sincere felicitări.

Vă urăm, dragă tovarășe Buck, multă sănătate și succese în activi
tatea dv. închinată cauzei clasei muncitoare canadiene, luptei pentru pace 
și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Se apropie sesiunea de exa
mene. In imaginile alâturate, 
douâ secvențe universitare de 
actualitate : la Institutul de ar
hitectură „Ion Mincu” din Ca
pitală, biblioteca este locul 
preferat de studiu al multor 
tineri. (Fotografia de sus). La 
definitivarea proiectului ce va 
fi predat profesorului, pârerile 
colegilor sini întotdeauna fo- 
losltoare ,'(fotagrafig de joș) 

Foto : R. Costin

— Firește că nu. Avem astăzi 
I 100 de bovine, dintre care 480 
de vaci și juninci, 2 000 de porci, 
3 700 de oi, 16 000 de păsări. Toți 
cooperatorii fiind de acord să mă
rim efectivele de animale, au lup
tat pentru realizarea hotărîrli luate. 
Anul trecut seceta ne-a cam pă
gubit la producția de cereale. Cu 
toate astea, tot am izbutit să îm- 
părțim 17 lei la ziua-muncă numai 
bani peșin. De unde ? Cea mai 
mare parte din zootehnie. Iar cînd 
s-a pus problema să construim 
un grajd pentru 240 de vaci, adu
narea și-a exprimat adeziunea de
plină. Este foarte important ca ță
ranul cooperator să fie convins 
de justețea fiecărui pas.

Gheorghe VLAD

(Continuare în pag. a III-a)

Matcă de talent și inteligență. 
România a dat lumii nu numai ar
tiști geniali dar și savanți de ge
niu. Alături de nume ca Eminescu, 
Creangă, Grigorescu, Enescu se 
rostesc frecvent și altele : Spiru 
Haret, Gheorghe Țițeica, D. Pom- 
peiu, Tr. Lalescu, S. Stoilov, în ma
tematică, D. Brîndză, Emanuel Teo- 
doiescu și Emil Racoviță, în știin
țele naturale, Grigore Cobălcescu, 
L. Mrazec și G. Murgoci, în geo
logie, I. Atanasiu, V. Babeș, Ion 
Cantacuzino, Toma Ionescu, 
Gheorghe Marinescu, A. Danielo- 
polu, în biologie și în medicină, 
A. Xenopol și N. Iorga, în istorie, 
A. Saligny, Gogu Constantinescu 
și Traian Vuia în tehnică, și multe 
alte personalități de prestigiu care, 
făcînd dovada capacităților crea
toare ale poporului nostru, a inte
ligenței lui științifice, au fost în
corporate pe bună dreptate în 
sfera valorilor universale.

Bogată în tradiții, de-o valoare 
și rodnicie recunoscută, știința ro
mânească se afirmă din ce în ce 
mai mult pe planul creației origi
nale. Se dovedește astfel, că inte
ligența științifică nu este un apa
naj, că popoarele, mari sau mici, 
pot contribui deopotrivă la propă
șirea științei contemporane.

Printre ideile false, retrograde 
care mai circulă încă, în zilele 
noastre atît de promițătoare în ceea 
ce privește dezvoltarea fără prece
dent a științei și tehnicii, cu corola- 
ru-i firesc — îmbunătățirea necon
tenită a condițiilor de trai ale oa
menilor — se numără, alături de 
teza inegalității raselor și cea a 
inegalității capacității creatoare, nu 
numai a raselor, dar și a popoare
lor.

Cei care judecă astfel, omit cu 
bună știință una din coordonatele 
cele mai importante în caracteriza
rea unei culturi : factorul timp. In 
dezvoltarea științei, în diversele 
puncte ale globului pămîntesc, ori
ginea timpului nu este aceeași. E- 
xistă popoare care au luptat a- 
proape un mileniu, în condiții ne
închipuit de grele, pentru păstrarea 
ființei lor, a independenței, a drep
tului de a-și hotărî singure soarta, 
cum este poporul român. In alte 
părți ale lumii, alte popoare, la a- 
dăpostul încercărilor cunoscute în 
trecut de națiuni ca a noastră, se 
constituiau în liniște în state, dez- 
voltînd o activitate culturală și 
științifică. Observatori superficiali, 
tendențioși, sau de-a dreptul rău
voitori, le confruntă direct, trăgînd 
concluzii favorabile ideii inegalită
ții capacităților lor creatoare.

Admițînd chiar și o confruntare 
în asemenea condiții de decalaj al 
istoriei, poporul nostru poate ti 
mîndru dp rezultatele la care a a- 
juns. In decurs de numai un secol 
de la înființarea universităților 
sale, poporul român a adus la dez
voltarea științei, în multiple sectoa
re, contribuții de covîrșitoare im
portanță. Pe drept cuvînt remarca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al parti
dului, în expunerea privind îm
bunătățirea organizării și în
drumării activității de cerceta
re științifică că : „Savanți români 
care au făcut cinste patriei și vea
cului tor au fondat strălucite școli 
de matematică, fizică, chimie, geo
logie, medicină, istorie, sociologie, 
ridicînd prin operele lor prestigiul 
științei românești, făcînd să creas
că contribuția țârii noastre la pa
trimoniul științei mondiale".

Să adăugăm la toate acestea ex
traordinara înflorire a tuturor do
meniilor științei din ultimii două
zeci de ani, industrializarea care a 
mărit considerabil potențialul nos
tru economic atrăgînd după sine, 
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ca un corolar logic, schimbarea 
înfățișării orașelor și satelor ță
rii. Se conturează astfel un tablou 
edificator al gradului de dezvolta
re multilaterală Ia care a ajuns Ro
mânia anului 1966, prin înțelepciu
nea bine cumpănită a conducători
lor săi, prin munca entuziastă și 
inteligența întregului popor.

Știința dispune astăzi, în țara 
noastră, de un important poten
țial de cercetare, care, mai bine 
organizat, îndrumat și folosit, poa
te să asigure noi progrese în a- 
cest domeniu. Cele 264 de Institu
te și laboratoare care există în 
prezent, sutele de laboratoare din 

(Continuare în pag. a Il-a)

Bazele militare 
străine - enclave 
ale imperialismului

Cine și-ar fi închipuit că, 
după cele pătimite de eroul lui 
Daniel Defoe pe insula pus
tie, se vor găsi în zilele noas
tre oameni care să caute cu 
luminarea asemenea locuri de 
popas ? Da, ei există ; sînt per
sonaje moderne, „robinsoni cu 
epoleți" — cum i-a denumit un 
ziarist american — cetățeni 
care călătoresc nu cu corăbii 
sau caravele, ci cu nave ultra- 
perfecționate și scrutează cu 
atenție întinderile Pacificului 
sau ale Oceanului Indian în 
căutarea celor mai minuscule 
pete de uscat. Experți de tot 
soiul analizează „condițiile 
naturale" de la fața locului, 
întocmind rapoarte și reco
mandări.

Pe urma expedițiilor lor, 
nume de insulițe și atoli de 
mult uitate reapar în presă, fac 
obiectul multor comentarii. 
Diego Garcia, Aldabra, Sey
chelles, Keeling, Christmas, 
Fanning și alte insule, majo
ritatea de sub stăpînire brita
nică, sînt pomenite cu asidui
tate.

Care să fie mobilul acestei 
agitații ? Cercetarea științifi
că, nostalgia exotismului ? 
Nici una, nici alta. Deși în ca
binetele oficiale de la Wa
shington și Londra se păstrea
ză un mutism desăvîrșit, sco
pul a fost dezvăluit în presa 
occidentală. Este vorba de a- 
plicarea unui proiect anglo- 
american, prwzind crearea u- 
nui nou lanț de baze militare. 
Iar în înfăptuirea acestui pro
iect, lozinca inițiatorilor este : 
cit mai departe de lume. 
După cum vechii corăbieri fo
loseau asemenea lăcașuri pen
tru a se adăposti de furtună, 
noii amatori de insule pustii se 
îndreaptă spre ele „din cauza 
furtunii politice pe care o pro
voacă în diferite țări „dreptu
rile" (puterilor imperialiste — 
n. ns.) de a dispune de baze* 
(„Washington Post").

„Dacă voi 
nu mă vreți..."

Statisticile cu privire la nu
mărul global al bazelor mili
tare existente în lume sînt 
contradictorii. Potrivit unor 
specialiști, cifra totală a aces
tor enclave create de statele 
occidentale pe teritorii străine 
ar fi de peste 3 000 ; aproxima
tiv două treimi din ele aparțin 
S.U.A., care mențin aici un mi
lion de soldați și cheltuiesc a- 
nual pentru întreținerea lor 
circa 3 miliarde de dolari. Ce
lelalte revin Angliei, Franței 
Spaniei, Portugaliei, Belgiei, 
blocului N.A.T.O.

Barbu STOI^N

(Continuare în pag. a V-a)
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TELEVIZIUNE
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® 19,00 - Jurnalul televiziunii (1) o 
19,15 — Inttlnire tn orășelul copiilor 
• 20,00 - Clubul tinereții 9 21,15 — 
Arii din opere cîntate de Cezare 
Siepi (pe peliculă) 9 22,00 — Cine- 
club TV ® 23,00 — Jurnalul televi
ziunii (II), buletinul meteorologic.

ale producției

PROFESORUL
20, (sala Victoria) : 
~~ GLUMIT — 20. 

al C.C.S. : ME-

OPINII

In legătură cu profilul 
și programele viitoarelor 
licee industriale, cores
pondentul nostru pentru 
regiunea Bacău, Gheor- 
ghe Baltă, a solicitat pă
rerea tov. ing. AUREL 
TEODORU, director teh
nic al Combinatului chi
mic Borzești.

— Care este părerea dv. 
despre opiniile exprimate 
pînă acum în coloanele 
„Scînfeii" cu privire la mo
dul de organizare a viitoa
relor licee industrialei

— Spre deosebire 
unii autori ai articolelor 
ce au fost inserate în 
ziar, cred că liceele de spe
cialitate, respectiv cele in
dustriale, ar trebui înfiin
țate pe lingă marile uzine 
și combinate industriale. 
In felul acesta, elevii ar 
putea beneficia din plin 
de ateliere și de labora
toare necesare însușirii 
practice a profesiei. Mă 
refer îndeosebi la labora
toare de chimie-fizică și 
instalații industriale, la
boratoare de aparate de 
măsură și control, ate
liere mecanice și altele de 
acest fel, care nu pot fi 
înființate special pentru 
fiecare liceu în parte, 
asemenea, consider că 
fi potrivit ca liceele 
aparțină, din punct 
vedere organizatoric 
administrativ, de ministe
rele sau departamentele 
de resort, urmînd ca în
drumarea activității de 
instruire și educare a e- 
levilor să fie asigurată de 
Ministerul învățămîntului. 
Cît privește durata școlari
zării, părerea mea este ca 
aceasta să fie împărțită în 
două etape: prima, cursul 
Inferior, să cuprindă 3 ani, 
iar cea de 
superior, să 
ani.

Referitor 
ansamblul de materii care 
vor face obiectul studii
lor in anii de liceu s-ar 
putea contura două va
riante: fie să cuprindă 
obiecte de studiu pe mai 
multe ramuri (mecanică, 
metalurgie, electrotehni
că, chimie, petrol) cu ac
cent pe specializare în 
ultimii 2—3 ani de școa
lă; fie să se dea elevilor 
o pregătire mai largă pe 
o anumită ramură, plus 
cunoștințe de mecanică și 
automatizare, variantă 
care mi se pare mult mai 
practică. In primul an 
de școală, aproximativ 
jumătate din timp să fie 
destinat studiului mate
riilor de specialitate și 
jumătate celor de cul
tură generală, urmînd ca 
ponderea primelor
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a doua, cursul 
dureze 2—3

la natura și

crească progresiv, incit 
în ultimul an de învăță
tură 70 la sută din lecții 
să fie rezervate studiului 
materiilor de specialitate, 

însăși denumirea de 
„licee de specialitate" a- 
rată că în pregătirea ti
nerilor se pune un accent 
deosebit pe însușirea te
meinică a unor noțiuni 
și deprinderi practice, a 
unei meserii. în legătură 
cu practica am să fac cî- 
teva propuneri. Mai în- 
tîi, aceasta să cuprindă 
forme distincte: practică 
de laborator — începînd 
de la o 
mul an, 
pe zi 
practică 
feliere 
de 
ceul 
practică la 
funcțiune — la sfîrșitul a- 
nului școlar, durînd o 
lună în primii ani și două 
luni în ultimul an de stu
dii. Propun, de asemenea, 
ca în timpul practicii în 
producție elevii să fie în
cadrați în colectivul de 
lucru al secției sau ate
lierului, să muncească e- 
fectiv și să fie remune
rați după cantitatea 
calitatea muncii pe 
o prestează.

— Vă rugăm să vă 
rițl la unele aspecte 
formării cadrelor pentru In
dustria chimică.

— După părerea mea, 
pentru industria chimică 
liceele de specialitate ar 
trebui organizate unitar, 
cuprinzînd următoarele 
secții: industria anorga
nică, industria organică 
și industria petrochimi
că. Ca obiecte de studiu 
ar fi necesare, printre al
tele, tehnologia generală, 
tehnologia meseriei chi
miei, fizica elementară la 
aparate și instalații etc. 
La secția petrochimică 
propun să se includă 
principalele tehnologii de 
prelucrare a produselor 
petroliere. La aceste li
cee ar urma ca toate ma
teriile de cultură gene
rală, precum și majorita
tea materiilor cu caracter 
tehnic, să fie comune, di
ferențierile apărînd nu
mai în ultimii ani la teh
nologiile de speciali
tate.

— Cum apreclați locul 
absolventului liceului de 
specialitate în producție I

— Cred că rostul licee
lor de specialitate, res
pectiv al celor industria
le, este să formeze cadre 
tehnice de nivel mediu. 
Cei care au urmat doar 
cursul inferior, propus 
mai înainte, cred că

trebui să primească diplo
mă de muncitor calificat 
și să fie încadrați ca a- 
tare. Absolvenții liceului 
să primească diplomă de 
tehnician și să aibă drep
tul de a fi încadrați în 
producție la nivelul de 
maistru, maistru princi
pal sau șef de instalații, 

. încadrarea în producție 
făcîndu-se în funcție de

cunoștințele profesiona
le și de rezultatele pro
bei practice. Bineînțeles, 
diploma de absolvent al 
liceului de specialitate 
va trebui să fie echiva
lentă cu cea obținută la 
absolvirea liceului de cul
tură generală, dînd drep
tul tînărului să se înscrie 
la concursul de admitere 
în învătămîntul superior.
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Viitorului învățător i se 
cere o temeinică pre
gătire științifică de cultu
ră generală și pedagogică, 
pe baza căreia să poată 
dobîndi un înalt nivel 
profesional, premisă a 
măiestriei pedagogice. Ur
mărind un asemenea scop 
hotărîrea de a se înfiin
ța licee pedagogice pentru 
formarea învățătorilor 
este cît se poate de fi
rească.

Pentru a face față în cele 
mal bune condițlunl cerin
țelor ce se pun azi în 
școlii generale în care 
lucra, viitorii învățători 
bule să albă o cultură 
nerală cît mai completă, e- 
chivalenfă — credem noi — 
cu a absolvenților liceului 
teoretic, secția umanistă.

Referitor la materiile 
principale de cultură ge
nerală, considerăm că a- 
tît limba română cît și 
matematica vor putea fi 
predate după aceleași 
programe și manuale ca 
și în liceele obișnuite, a- 
dăugîndu-li-se literatura 
pentru copii și accentuîn- 
du-se studiul gramaticii 
în cadrul limbii române 
și al aritmeticii în cadrul 
matematicilor. Acestor 
materii credem că trebuie 
să li se acorde o impor
tanță ■ deosebită, deoarece 
în aceste sectoare se mai 
constată unele lipsuri în 
pregătirea învățătorilor.

în predarea limbilor 
străine, considerăm că pot 
fi făcute unele deosebiri 
față de liceul teoretic și 
anume, introducerea lim
bii latine în primii doi 
arii de* studiu, cîte două 
ore săptămînal, și studiul 
unei singure limbi străi
ne moderne, pe parcursul 
a 4—5 ani.

La disciplinele fizico- 
chimice, propunem ca 
volumul de cunoștințe să 
fie același ca în 
teoretic, 
aceste 
ales 
niem 
cerea 
fecționarea 
rea materialelor 
audio-vizuale“. 
curs, predat în ultimii ani, 
ar sintetiza cunoștințe de 
matematică, fizică, chi
mie și științe naturale, so- 
licitînd în același timp

deprinderi și priceperi a- 
tît de lucru manual cît 
și de desen sau muzică. 

Pentru o tot mal strîn- 
să legătură a școlii cu 
viața și pentru formarea 
deprinderilor de muncă 
practică, din planul de 
pregătire a învățătorului 
nu poate lipsi agricultura 
predată în ultimii ani de 
studiu, după ce elevii au 
parcurs biologia, chimia 
etc.

Disciplinele pedagogice, 
obiecte specifice în liceele 
cu acest profil, ridică o se
rie de probleme referitoare 
atît la ponderea lor în pla
nul de învâțăm.înt cît ți la 
ordinea șî conținutul fiecă
rei discipline în parte. Este 
necesar ca întregul sistem 
de științe pedagogice să fie 
predat în strînsă legătură cu 
obiectele de învățămînt și 
cu metodicile acestora, rea- 
lizîndu-se caracterul unitar 
al muncii instrucfiv-educatl- 

sinteza tuturor metode- 
și procedeelor didacfi- 
favorizînd astfel forma- 

gîndirii pedagogice 
a unui stil propriu 
muncă fiecărui elev.

lumina acestor consi-

PREMIERE TEATRALE

IN PREGĂTIRE

Stat se va juca Pețitoarea 
Thornton Wilder, regizată 
George Tsodorescu. Pen- 

micii spectatori, Teatrul „Ion 
pregătește un spec-

ve, 
lor 
ce, 
rea 
fi 
de 
în
derente, poate că ar fi u- 
til ca metodicile diferite
lor obiecte să fie predate 
după psihologie și după 
ce s-a parcurs întregul 
curs de pedagogie. Con-, 
comitent cu predarea me
todicilor, propunem intro
ducerea unei noi discipline 
și anume „Psihologia peda
gogică". Sistemul științe
lor pedagogice este com
pletat cje practica peda
gogică, bogată în forrhele : 
ei și bine 
însușirea 
teoretice 
pedagogie 
Pentru a
ceastă activitate și. a li
chida lipsurile existente, 
se impune 
școlilor de 
lingă liceele 
încadrate cu
didactic cu înaltă califica
re, selecționat fie prin 
concurs, fie pe bază 
grade didactice.

sincroriizată cu 
cunoștințelor 

de psihologie, 
și metodică, 

îmbunătăți a-

liceul
Legat însă de 

discipline și mai 
de fizică, 
pentru 

unui curs 
și

opi- 
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de „Con- 
aplica- 
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Acest

organizarea 
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un personal

Pentru primele luni ale anului 
1966, Teatrul Național „I. L. Cara
giale" anunță premierele Din jale 
s-a întrupat Electra, de O’Neill, în 
regia lui Al. Finți, Euridice, de J. 
Anouilh, regizată de M. Berechet 
și Nunta însîngerată de F. Garcia 
Lorca, în regia lui Miron Nicules- 
cu. La Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" vom vedea Stîntul Mitică 
Blajinul de Aurel Baranga, care 
semnează și regia, Nu sînt turnul 
Eiffel de Ecaterina Oproiu, în regia 
lui Valeriu Moisescu. Printre pre
mierele aflate în pregătire la Tea
trul de Comedie amintim Insula, de 
M. Sebastian, regizată de Crin Teo- 
dorescu, Capul de rățoi de G. Ci- 
prian, în regia lui . D. Esrig ; 
Teatrul „C. 1. Nottara" anunță in 
premieră Au fost odată două or
feline, pseudomelodramă de Eug. 
Mirea, pe muzică de H. Mălineanu, 
în regia Sandei Mânu și Henric al 
IV-lea de. L. Pirandello în regia lui
L. Giurchescu. La Teatrul Mic vor 
fi reprezentate Simple coincidențe 
de Paul Everac, în regia lui Ion 
Cojar și Amoot de Murray Shis- 
gal, regizat de Dinu Cernescu. In 
programul Teatrului Muncitoresc 
C.F.R.-Giulești vor intra spectaco
lele: Bietul meu Marat, de A. Arbu
zov, regizor Geta Vlad, Marele Ro
mulus de F. Dfirrenmatt, în regia 
lui Horea Popescu, și Mitică Popes
cu de Camil Petrescu. La Teatrul 
„Barbu Delavrancea" se vor pune 
în scenă: Idolul și Ion Anapoda de 
G. M.-Zamfirescu, în regia lui Ion 
Simionescu și Ariciul de la dopul 
perfect de Ion Băieșu, în regia lui
M. Berechet. La Teatrul Evreiesc

de 
de 
de 
tru 
Creangă 
tacol de pantomimă Cu capul în 
nori realizat de Felix Caroly, Bună 
dimineața, mîine de Natalia Gheor
ghiu și Epiilia Căldăraru — regia 
N. Al. Toscani și spectacolul 104 
pagini de dragoste de Eduard 
Radzinski, regizat de Sandu Eliad. 
Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca
ragiale" anunță pentru 1966 pre
mierele N-a fost în zadar, drama
tizare de Al. Mirodan după roma
nul lui. Al. Șiperco — clasa prof. 
Radu Beligan și conf. univ. Elena 
Negreanu, Jocul de-a vacanța de 
M. Sebastian — clasa conf. G. Ca- 
rabin, Mielul turbat de A. Baran
ga — clasa-conf. univ. Eugenia 
Popovici, și Slugă la doi stăpîni 
de Goldoni — clasa prof. univ. 
Radu Beligarj și conf. univ. Elena 
Negreanu;-

Printre spectacolele pe care le 
pregătesc teatrele din țară amin
tim de la Naționalul clujean : Iîi- 
genia în Aulis de Euripide, regi
zată de Vlâd Mugur ; de la Națio
nalul craiovean : Femeia îndărăt
nică de Shakespeare. în regia lui 
Miron Niculescu, Act venețian de 
Camil Petrescu, regia Georgeta 
Tomescu, Tartuffe de Molifere, re
gia Miron Niculescu ; de la Națio
nalul ieșean : Sfîntul Mitică blaji
nul de A. Baranga, în regia lui C. 
Dinulescu, Thomas Beckett, de 
Anouilh, regia Sorana Coroamă.

Din producțiile studioului București, 
în anul 1966 vor rula pe ecranele 
noastre, printre altele, Duminică la 
ora 6 (o poveste de dragoste între

Vaier POPA 
profesor 
Iosif OANȚA 
director
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IN VITRINELE LIBRĂRIILOR
(Urmare din pag. D

fabrici și uzine, cele 820 de cate
dre din învățămîntul superior, în 
cadrul cătora activează peste 
13 000 de cadre didactice cu pre
gătire științifică superioară, la 
care se adaugă capacitatea, pri
ceperea și hărnicia savanților sînt 
forțe care 
stanțială 
românești 
ducției, la 
Iul științei

Satisfacția străinilor care ne vi
zitează țara, a celor care revin pe
riodic sau a celor care o văd pen
tru prima oară, aprecierile elo
gioase care apar în presa străină 
la adresa realizărilor noastre, con
stituie recunoașteri obiective cu 
privire la progresul multilateral al 
României socialiste.

Am făcut în mod strălucit dova
da posibilităților multiple de crea
ție, de ingeniozitate, de imagina
ție, putere de muncă, pasiune și 
perseverentă în urmărirea obiecti
velor mărețe ale construirii socia
lismului. Am făcut dovada că ști
ința, poate mai mult decît lemnul 
pădurilor, decît sarea și pe
trolul pămîntului, poate deveni o 
bogăție imensă a poporului nos
tru. Corul laudelor din afară ne 
poate măguli, dar nu trebuie să 
ne adoarmă Trebuie să și culti
văm știința intens, continuu, inte
ligent și organizat, nu numai să a- 
ratăm că se poate cultiva

Aceasta, cu atît mai mult cu cît 
inteligenta, mai ales cea științifi
că, se impune ca unul dintre bu
nurile cele mai de preț ale epocii, 
mult apreciate pe piața mondia
lă Circulația inteligenței pe plan 
mondial, materializată în idei sau 
în produse, se vădește a fi de o 
foarte mare importanța pentru so
cietatea omenească Cu atît mai 
mare este pericolul mulțumirii nu
mai cu importul de inteligență stră
ină. pericolul renunțării la valori
ficarea tezaurului de inteligență

permit o creștere sub- 
a aportului științei 

la bunul mers al pro- 
îmbogățirea patrimoniu- 
mondiale.

proprie, la dezvoltarea cercetări
lor proprii.

Ne cunoaștem calitățile, dar și 
lipsurile. Să vorbim mai puțin de 
primele și să ne gîndim mai des 
la cele din urmă. Multe din lipsurile 
în domeniul științei se pot ivi din 
scepticism și neîncredere în admi
rabilul efort de înnoire, de descă
tușare a capacităților firești de in
teligență și creație proprie. Trebuie 
să luptăm cu energie împotriva 
unei astfel de stări de spirit care 
poate duce la inerție, la pasivitate, 
încrucișarea brațelor în știință, re
nunțarea la o preocupare proprie 
de cercetare reprezintă un peri
col cu adînci și vaste repercusi
uni negative, care te poate duce 
la stagnare, la dependență de 
străinătate. Fiecare lucrător de pe 
tărîmul științei trebuie să se con
vingă de un adevăr elementar : 
dacă astăzi am realizat ceva, mîi- 
ne vom putea realiza mai mult și 
mai bine. Trebuie să înlăturăm cu 
hotărîre tot ceea ce poate înceti
ni elanul creator, tot ceea ce ne îm
piedică să fim la nivelul celor mai 
valoroase realizări în acest dome
niu, să fructificăm nesecatele iz
voare de talent, 
nergie creatoare 
nostru a dovedit 
înzestrat.

Am dovedit că 
importa, dar și exporta 
Trebuie să 
rîre pe acest drum, pentru ca po
porul român să se afirme multila
teral pe plan mondial.

Oamenii noștri de știintă, cei de 
astăzi și cei de mîine, pe umerii 
cărora va cădea o parte din 
sarcinile înscrise în planul pe vi
itorii cinci ani, vor ști, așa cum a- 
rată și conducerea superioară de 
partid, „să fie la înălțimea acestei 
răspunderi patriotice, aducîndu-și 
contribuția însuflețită la dezvolta
rea științei, a întregii culturi, la 
înflorirea continuă a societății 
noastre socialiste, ia ridicarea 
vieții poporului român pe culmile 
înalte ale civilizației".

capacitate și e- 
cu care poporul 
din plin că este

putem, nu numai 
licențe, 

perseverăm cu hotă-
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Editura pentru literatură a tipărit cel de-al 4-lea 
volum din seria „OPERELOR" lui I. L. Caraglale ; 

ediție critică de Al. Rosetti, Șerban Cloculescu, Liviu 
Călin. Volumul cuprinde articole și însemnări des
pre literatură și artă ale marelui scriitor.

nuvele de Lucia Demetrius (Editura tineretu
lui), „ASKLEPIOS", roman de Horia Stancu șl „TEMPI 
PASSATI. EVOCĂRI” de A. P. Bănuț (Editura pentru 
literatură).

„VERSURI LUNGI" se intitulează culegerea din 
versurile lui Tudor Arghezi apărută în „Biblio

teca școlarului" ; prefață și note de D. Micu.

Volume de critică și istorie literară : „THOMAS 
MANN”, monografie de Ion Ianoșl (Editura pentru 
literatură universală), „ASPECTE LITERARE", studii 
și cronici de Matei Călinescu (Editura pentru lite
ratură).

Noi volume de versuri în Editura pentru litera
tură : „POEZII" de Romulus Vulpescu, „POEME" 

de George Dumitrescu.

Volume de proză : „O CĂLĂTORIE CIUDATA”,

In Editura pentru literatură universală a văzut 
lumina tiparului o culegere „DIN POEZIA DE 

DRAGOSTE A LUMII" ; traducere, antologie și pre
față de Maria Banuș.

9 Teatrul de Operă și Balet : FIDE- 
LIO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : CLO
POTELE DIN CORNEVILLE — 19,30.
9 Teatrul Național ,,1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 17; 20, (sala Studio) : PATIMA RO- 
ȘIE — 19,30.
9 Teatrul de Comedie : FIZICIENII
— 20.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : CLIPE DE VIAȚĂ - 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) ; INTRI
GĂ ȘI IUBIRE - 19,30.
B Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ 
— 20.
9'Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 19,30.
9 Teatrul evreiesc- de stat: DOISPRE
ZECE OAMENI FURIOȘI — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : CIDUL - 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE - 9, MINA CU CINCI DEGE
TE — 19, (sala din str. Academiei) : 
UMOR PE SFORI — 9.
9 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZĂ
CU MUZICA... E DE
9 Ansamblul artistic 
REU MAI SUS — 20.
® Circul de stat : BAL MASCAT Șl... 
ACROBAT — 19,30.

care 
îm-

pro- 
Pen-

doi fineri ilegaliști — după scenariul 
scris de Ion Mihăileanu în c.olaborare 
cu Lucian Pintilie, care este și regi
zorul filmului), La porțile pămîntului 
(scenariul inspirat din viața geologi
lor, aparține lui D.R. Popescu, iar 
regia lui Geo Saizescu) ecranizări 
după romanele Răscoala (adaptare 
cinematografică de Petre Sălcudea- 
nu ; regia Mircea Mureșan), Calea 
Victoriei (în regia lui Marius Teo- 
dorescu care a scris și scenariul îm
preună cu B. Meirovici) și filme cu 
subiect istoric — Haiducii (pe un sce
nariu de Eugen Barbu, Nicolae Mi
hai și D. Opr'ș, în regia lui Constan
tin Cocea), Dacii (realizat de regi
zorul Sergiu Nicolaescu, după sce
nariul lui Tifus PopoVici). Vom ve
dea, de asemenea, coproducțiile ro- 
mâno-franceze Serbările galante 
(realizat de Rene Clair) și Steaua 
fără nume (în regia lui H. Colpi 
este și coautor al scenariului, 
preună cu Al. Mirodan).

Sînt programate numeroase 
ducții ale studiourilor străine,
tru luna ianuarie se anunță Trei su
rori (după Cehov, în regia lui Sam
sonov), Vizita (o coproducție după 
celebra piesă a lui Durrenmatt, 
cu Ingrid Bergman și Anthony 
Quinn în rolurile principale), Fe
meia în halat (un film psihologic en
glez cu Ivonne Mitchell, distinsă cu 
premiul de interpretare feminină „Ur
sul de argint"), Coliba unchiului Tom 
(panoramic germano-ifalo-iugoslav), 
învățătorul din Vigevano (producție 
italiană cu Alberto Sordi), Ultimul mi
liardar (în regia lui Rene Clair) și al
tele.

In luna februarie vor intra pe ecra
ne : Gustul mierli și Tom Jones (filme 
realizate de cunoscutul regizor en
glez Tony Richardson), Atentatul (un 
film cehoslovac, distins cu medalia de 
aur la ultimul festival de la Mos
cova), Steaua baletului (pe gheață, 
producție sovietică), Ce s-a întîmplat 
cu Baby Jane l (în care le vom re
vedea pe Bette Davis și Joan Craw
ford), Fata din junglă (o producție 
R.D.G.), Autorizația de căsătorie 
(creație a studiourilor bulgare, dis
tinsă cu premiul pentru cel mai bun 
film pentru tineret și copii la ulti
mul festival de la Moscova) și filmul 
iugoslav Criminalul In vacanță.

Din programele lunilor viitoare 
mințim El Greco (film american 
Mel Ferrer), Trei pași pe pămînl
creație poloneză premiată la ultimul 
festival al filmului de la Moscova), 
Thărăse Desquereaux (producție fran
ceză, după o lucrare a lui Fr. Mau- 
riac, cu Emanuelle Riva), Maica Ioana 
și Faraonul (două creații ale regizo
rului polonez Kavalerovlcz), Viscolul 
(film soviefic după o nuvelă a Iul 
Pușkin), Eu stnt Cuba I (coproducție 
cubano-soviefică, în regia lui Kalato
zov, după scenariul lui Evfușenko), 
Noaptea Iguanei (realizat de cineaști 
americani după piesa lui T. Williams, 
cu Ana Gardyner, distinsă cu 
miul de interpretare feminină la 
Sebasfian în 1964), Grecul Zorba 
Irena Papas și Anthony Quinn).

Un șir de filme care vor intra 
ecrane sînt inspirate din lupta revo
luționară — Răsăritul roșu și Bătălia 
pentru Șanhai (create de cineaști chi
nezi), O misiune extraordinară (rea
lizată de studiourile sovietice) sau 
din lupta antifascistă — cum sînt fil
mele italiene Anii clocotitori și Cele 
patru zile ale orașului Neapole (dis
tins cu premiul pentru regie la San 
Sebastian în 1963).
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9 OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic : Patria — 9;
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• TATĂL SOLDATULUI : 
(completare Cumpărătura) 
15; 17-, 19; 21, Capitol (completară
Petrică și încă cineva) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior (com
pletare Gravuri revoluționare) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
9 ZMEUL DE LA CAPĂTUL LUMII : 
Cinemateca — 10; 12; 14.
9 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop ; Luceafărul (completare Vezi, 
rîndunelele se duc) — 9,30;..11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Festival (com
pletare Cei mal puternici din Europa)
— 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.
9 TRAGEȚI IN STANISLAS l : Bucu
rești — 9,15; 11,30; 13,45; 16,30;
18,45; 21, Melodia — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, Modern — 10; 12;
14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 CAMERA ALBĂ : Victoria (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965) — L0; 12» 
14; 16; 18,15; 20,30, Feroviar (comple
tare De la pescari adunate) — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
9 COPII ÎNDRĂZNEȚI: Central 
pletare Creionul pierdut) — 
11,45; 14; 16,15, 18,30; 20,45.
9 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : 
na (completare Plante acvatice) — 10; 
12; 14: 16; 18,15; 20,30, Munca (com
pletare Pionieria nr. 6/1965) — 10,30; 
16,30; 18,30; 20,30, Pacea (completare 
Păpușarii) — 16; 18; 20.
9 FATA LUI BUBE : Union — 15,15; 
18, Miorița — 9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45 (la ambele completarea Sesiu
nea Marii Adunări Naționale — de
cembrie 1965).
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
9 IN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Doina (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 11,30";
13,45; 16: 18,15; 20,30, Dacia (comple
tare Zgribulici) — 9—15 în conti
nuare ; 17; 19; 21,15.
9 PRIMA ZI — SUITA BĂNĂȚEANĂ
— ȘTIAȚI CĂ ?... MAEȘTRII ARTEI 
CIRCULUI — PRIZONIERUL PLANE
TEI ALBASTRE — PICIOARE UȘOA
RE — ARIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMANIA — POR
TUGALIA — NIMIC DESPRE ARHI- 
MEDE : Timpuri Noi — 
continuare.
9 ULTIMA CAVALCADA 
TA CRUZ — cinemascop : 
10,30; 14,30; 16,30; 18,30; 
hova — 10,30; 15; 17; 19; _
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — 
cinemascop : Buzești (completare Ni
mic despre Arhimede) — 10; 12,15; 
14,15; 16,30; 18,45; 21, Ferentari (com
pletare Cocoșelul de hîrtie) — 10; 16; 
18,15; 20,30.
9 JUDEX : Unirea (completare Me
ciul de fotbal România — Portugalia)
— 16; 18,15; 20,30.
9 MUNCILE LUI HERCULE: Grivita
— 10; 12,15; 16; 18,15: 20,30, Arta — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Flo- 
reasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45
9 EXPRESUL PARIS—MUNCHEN : 
Bucegi (completare Tot mai sus) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Drumul 
Sării (completare Plante acvatice) — 
16; 18; 20.
9 COLINA : Tomis — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, Flamura — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
9 CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Flacăra
— 16; 18; 20, Moșilor — 15,30; 18;
20,30.
9 HATARI — ambele serii : Vitan 
(completare Totul pentru viață) — 11; 
16; 19,15.
9 BOCCELUȚA : Popular (completare 
Mărturiile trecutului) — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
9 DUMINICA LA NEW YORK : Cos
mos — 16; 18; 20.
9 A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI O 
BABĂ : Viitorul — 15,30; 18; 20,30.- 
9 FEMEIA NECUNOSCUTĂ : Colen- 
tina — 15,30; 18; 20,30.
9 DINCOLO DE BARIERA : Crîngași 
(completare întîlnlre cu frumosul) —• 
16; 18,15; 20,30, Volga (completare 
Sesiunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965) — 9,45; 12; 14,15»
16,30; 18,45; 21.
9 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Progre
sul (completare YR cere decolarea) -w 
15; 17; 19; 21.

Republica
- 10; 12;

(corn-
9,30»

Lumi-

10—21 in

SPRE SAN- 
Giulești —
20,30, Ra-
21.

Ieri în țară : Vremea s-a răcit. Ce- 
1 fl111i M ■ 1 ■ 3 Ba a 31 11 îs 1 1 ru' d f°st acoperit în Moldova,

Dobrogea, Bărăgan și Transilvania, 
unde au căzut ninsori intermitente. In 
celelalte regiuni, cerul a fost variabil, 

mai mult noros, și Izolat a nins. Vîntul a suflat tare și în rafale în estul țării, 
unde a viscolit zăpada. In rest, vîntul a suflat potrivit, cu intensificări din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la orele 14 înregistra valori cuprinse în
tre minus 7 grade la Rădăuți, Tîrgu Neamț, Boița și Toplița, și plus 4 grade la 
Stolnici. In București : Vremea s-a răcit. Cerul a fost acoperit. A nins intermi
tent. Vîntul a suflat potrivit'. Temperatura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 ianuarie. In tară : Vreme rece, 
mai ales în nordul tării. Vor cădea ninsori locale. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului în general staționară ; minimele vor fi cuprinse între mi
nus 12 și minus 2 grade, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. Ceată 
locală. In București : Vreme rece, mai ales la începutul intervalului. Ninsoare 
temporară. Vînt slab pînă Ia potrivit. Temperatura în general staționară. Ceată 
slabă.
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Casei de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole de producție

ȘFIllim MISIEI l)E IIRITUII/AliE 
PENTRU PREGĂTIREA CIIMESUEIII 

RE iWNȚARE A UIIUNII WIOUIE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. — Casa de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole de producție func
ționează în cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole, pe baza prezen
tului statut și are drept scop realizarea 
sistemului unitar de pensionare a mem
brilor săi.

încheierea procesului de cooperativi
zare a agriculturii, consolidarea organiza- 
torico-economică a cooperativelor agricole, 
sprijinul acordat de stat, au creat posibi
litatea ca, prin contribuția cooperativelor 
agricole și a membrilor acestora, să se or

Capitolul II
FORMAREA FONDULUI DE PENSII

Art. 3. — Fondul necesar acoperirii 
plății pensiilor se alcătuiește din urmă
toarele surse :

1. contribuția anuală a cooperativelor 
agricole de 3,5 la sută din valoarea pro
ducției globale ;

2. contribuția de 5 sau de 10 lei lunar 
a cooperatorilor apți de muncă, membri 
ai Casei de pensii, de la împlinirea vîrstei 
de 16 ani.

Capitolul III

DREPTURILE Șl ÎNDATORIRILE

MEMBRILOR CASEI DE PENSII
Art. 6. — Membrii Casei de pensii au 

Următoarele drepturi de pensie în bani :
— pensie de bătrînețe ;
— pensie de invaliditate pentru pierde

rea capacității de muncă ;
■Pe lingă pensia în bani, membrii Casei 

de pensii mai au dreptul la :
— ajutoare în natură ce se acordă de 

către cooperativa agricolă, potrivit statu
tului acesteia. Cooperativele agricole, care 
au posibilități, pot acorda pensionarilor 
cooperatori, în afara pensiei ce se dă de 
către Casa de pensii, și alte ajutoare în 
bani ;

— folosința în continuare a lotului atri
buit de către cooperativa agricolă, potri
vit prevederilor statutului acesteia ;

— veniturile realizate din munca de
pusă în cooperativa agricolă, după pen
sionare.

Art. 7. — Copiii membrilor Casei de 
pensii, orfani de ambii părinți, au dreptul 
la pensie.

Art. 8. — Pensia de bătrînețe se acorda 
pe tot timpul vieții:

— bărbaților care au împlinit vîrsta de 
65 ani și au lucrat în cooperativa agricolă 
25. de ani.;

— femeilor care au împlinit vîrsta de 60 
ani și au lucrat în cooperativa agricolă 20 
de ani.

Pensia de bătrînețe se compune din :
— pensia de bază' în sumă de lei 100 

lunar;
— un spor lunar în sumă de 5 sau 10 

lei, pentru fiecare cinci ani de contribuție, 
în funcție de mărimea contribuției perso
nale a fiecărui cooperator la fondul de 
pensii.

Art. 9. — De la data intrării în vigoare 
a sistemului unitar de pensionare și pînă 
la .îndeplinirea condițiilor de vechime pre
văzute la Art. 8, pensiile de bază se acordă 
după cum urmează :

— 100 lei lunar, cooperatorilor care îm
plinesc vîrsta de pensionare, au o 
vechime în cooperativa agricolă de cel 
puțin 10 ani și au muncit efectiv în fiecare 
an de la înscrierea în cooperativă;

— 70 lei lunar, cooperatorilor care îm
plinesc vîrsta de pensionare, au o ve
chime în cooperativa agricolă de cel pu
țin 5 ani și au muncit efectiv în fiecare 
an de la înscrierea în cooperativă;

— 50 lei lunar, cooperatorilor care îm
plinesc vîrsta de pensionare, au o 
vechime în cooperativă mai mică de 5 ani 
și care de la data înscrierii au muncit 
efectiv în fiecare an în cooperativă;

— 40 lei lunar, cooperatorilor care îm

ganizeze un sistem de pensionare al mem
brilor cooperativelor agricole.

Rezolvarea acestei importante probleme 
sociale este expresia politicii Partidului 
Comunist Român și a statului nostru so
cialist cu privire la îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale țărănimii și 
ale întregului nostru popor.

Art. 2. — Membrii cooperativelor agri
cole sînt membri ai Casei de pensii, prin 
aderarea cooperativelor agricole la Casa 
de pensii, cu respectarea obligațiilor ce re
zultă din statutul acesteia.

Art. 4. — Contribuțiile la Casa de pen
sii se depun trimestrial, prin grija coope
rativelor agricole și se păstrează într-un 
fond centralizat potrivit prevederilor le
gale.

Art. 5. — Casa de pensii își creează un 
fond de rezervă, prin alocarea anuală a 
unei cote din totalul încasărilor. Mărimea 
cotei și modul de folosire a rezervei se sta
bilește de către Consiliul Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole.

plinesc vîrsta de pensionare, au adus pă- 
mîntul la înscriere în cooperativă, dar 
care de la data înscrierii nu au lucrat în 
cooperativă.

Art. 10. — Pensia de invaliditate se 
acordă pe toată durata invalidității mem
brilor cooperatori inapți de muncă, înca
drați în gradul I de invaliditate, după cum 
urmează :

—’100 lei lunar, invalizilor care au o ve
chime în cooperativă de cel puțin 10 ani;

— 70 lei lunar, invalizilor care au o 
vechime în cooperativă mai mică de 10 
ani.

Pensia de invaliditate se acordă, de ase
menea, pe toată durata invalidității mem
brilor cooperatori inapți de muncă înca
drați la gradul II de invaliditate după 
cum urmează :

— 50 lei lunar, invalizilor care au o ve
chime în cooperativă de cel puțin 10 ani;

— 40 lei lunar, invalizilor care au o ve
chime în cooperativă mai mică de 10 ani.

Art. 11. — Pensia pentru orfani se 
acordă copiilor minori, orfani de ambii 
părinți, pînă la vîrsta de 16 ani sau dacă 
urmează o școală, pînă la absolvirea aces
teia, dar fără a depăși vîrsta de 20 de ani.

Mărimea pensiei pentru un orfan de 
ambii părinți este de lei 70 lunar.

Art. 12. — Pe măsura dezvoltării și în
tăririi economice a cooperativelor agri
cole, a creșterii veniturilor acestora, la 
propunerile cooperativelor’ agricole de 
producție, Consiliul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole va putea îmbu
nătăți în viitor nivelul pensiilor.

Art. 13. — Pentru stabilirea dreptului 
la pensie de bătrînețe se recunosc și pe
rioadele de activitate din cadrul altor 
sectoare care au Casș de pensii proprii.

Membrii Casei de pensii, îndreptățiți la 
mai multe pensii, pot opta pentru una din 
ele.

Membrii Casei de pensii nu pot primi 
decît o singură pensie, indiferent de fon
dul din care aceasta este plătită.

Art. 14. — Cooperativele agricole au în
datorirea să plătească cu regularitate la 
fondul de pensii contribuția anuală de 3,5 
la sută din valoarea producției globale ; 
membrii cooperativelor agricole au obli
gația să depună cu regularitate la fondul 
de pensii contribuția lunară de 5 sau 10 lei.

în cazul în care-o cooperativă agricolă 
nu plătește la fondul de pensii contribuția 
anuală de 3,5 la sută din valoarea produc
ției globale, membrii acesteia nu vor putea 
beneficia de pensia de bază, iar acei coope

ratori agricoli, membri ai Casei de pensii, 
care nu voi’ depune contribuția lunară de 
5 sau 10 lei, nu vor primi sporul la pensie.

Art. 15. — Calitatea de membru al Casei 
de pensii se pierde o dată cu retragerea sau 
îndepărtarea din cooperativa agricolă de 
producție, precum și în cazul retragerii

Capitolul IV
ORGANELE DE CONDUCERE ALE CASEI

DE PENSII Șl ALE FILIALELOR REGIONALE 

Șl RAIONALE. ATRIBUȚIILE ACESTORA
Art. 17. — Sistemul de pensionare al 

membriloi’ cooperativelor agricole se rea
lizează prin Casa de pensii din cadrul Uni
unii Naționale a Cooperativelor Agricole și 
prin filialele regionale și raionale ale Ca
sei de pensii, care funcționează în cadrul 
uniunilor cooperativelor agricole respec
tive.

Casa de pensii și filialele sale sînt con
duse de comitete care își desfășoară acti
vitatea pe baza principiului muncii colec
tive, ca organe deliberative, luînd hotărîri 
cu majoritate de voturi.

Art. 18. — Casa de pensii din cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole este condusă de Comitetul Casei de 
pensii, desemnat de către Consiliul Uni
unii Naționale a Cooperativelor Agricole. 
Președintele și vicepreședinții Comitetului 
sînt desemnați dintre membrii Comitetului 
Casei de pensii.

Art. 19. — Comitetul Casei de pensii are 
următoarele atribuții:

1. asigură respectarea prevederilor sta
tutului Casei de pensii și face propuneri 
Congresului Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole cu privire la modificarea 
acestuia;

2. aplică hotărîrile Congresului și ale 
Consiliului Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție cu privire la 
organizarea și funcționarea Casei de pensii;

3. elaborează și supune spre aprobare 
Consiliului Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție regulamentul 
pentru aplicarea statutului Casei de pensii;

4. îndrumă și controlează activitatea 
comitetelor filialelor regionale și raionale 
ale Casei de pensii;

5. elaborează dispoziții normative pri
vind ținerea evidenței de către comitetele 
filialelor regionale și raionale ale Casei de 
pensii și de către cooperativele agricole, 
referitoare la formarea fondului de pensii 
și la plata pensiilor;

6. întocmește și supune aprobării Con
siliului Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole planul anual de activitate, precum 
și bugetul Casei de pensii; întocmește și 
prezintă Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție dări 
de seamă semestriale privind situația pe 
țară a încasării contribuțiilor la fondul de 
pensii, precum și situația plății pensiilor ;

7. administrează fondurile Casei de pen
sii și repartizează comitetelor filialelor re
gionale ale acesteia sumele necesare plății 
pensiilor.

8. organizează aparatul tehnico-admi- 
nistrativ al Casei de pensii și al filialelor 
regionale și raionale.

Art. 20. — Filiala regională a Casei de 
pensii este condusă de Comitetul filialei 
regionale a Casei de pensii desemnat de 
către consiliul uniunii regionale a coopera
tivelor agricole. Președintele și vicepre
ședinții comitetului sînt desemnați dintre 
membrii comitetului filialei regionale a 
Casei de pensii.

Art. 21. — Comitetul filialei regionale a 
Casei de pensii are următoarele atribuții :

1. aplică hotărîrile comitetului Casei de 
pensii din cadrul Uniunii Naționale, pre
cum și ale consiliului uniunii regionale a 
cooperativelor agricole, cu privire la pro
blemele de pensii.

Capitolul V
DISPOZIȚII FINALE

Art. 25 — Verificarea gestiunii Casei 
de pensii și a filialelor sale regionale și 
raionale se face de către uniunile coope
rativelor agricole.

Art. 26. — Casa de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole și filialele sale re

cooperativei agricole din uniunea raională 
a cooperativelor agricole.

Art. 16. — Normele privitoare la stabi
lirea și plata pensiilor se prevăd în regu
lamentul pentru aplicarea statutului Casei 
de pensii, aprobat de către Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

2. îndrumă și controlează activitatea co
mitetelor filialelor raionale ale Casei de 
pensii;

3. îndrumă și verifică modul de ținere 
a evidenței de către comitetele raionale și 
de către cooperativele agricole privind for
marea fondului de pensii și plata pensii
lor ;

4. întocmește și supune spre aprobare 
consiliului uniunii regionale a cooperative
lor agricole planul anual de activitate al 
comitetului filialei regionale al Casei de 
pensii, dările de seamă semestriale privind 
situația pe regiune a încasării contribuții
lor la fondul de pensii, precum și situația 
plății pensiilor;

5. urmărește ca drepturile de pensie să 
se stabilească și să se plătească în confor
mitate cu prevederile statutului Casei de 
pensii și ale regulamentului său de apli
care ;

6. rezolvă contestațiile introduse împo
triva deciziilor de pensionare emise de că
tre comitetele filialelor raionale ale Casei 
de pensii;

7. repartizează comitetelor filialelor ra
ionale ale Casei de pensii sumele destinate 
plății pensiilor.

Art. 22. — Filiala raională a Casei de 
pensii este condusă de comitetul filialei 
raionale a Casei de pensii desemnat de că
tre consiliul uniunii raionale a cooperative
lor agricole. Președintele și vicepreședin
tele comitetului sînt desemnați dintre 
membrii comitetului filialei raionale a 
Casei de pensii.

Art. 23. — Comitetul filialei raionale a 
Casei de pensii are următoarele atribuții :

1. aplică hotărîrile Comitetului Casei de 
pensii din cadrul Uniunii Naționale, ale 
comitetului filialei regionale a Casei de 
pensii, precum și ale consiliului uniunii ra
ionale a cooperativelor agricole, cu privire 
la problemele de pensii ;

2- îndrumă și controlează cooperativele 
agricole pentru ca acestea să verse contri
buțiile la Casa de pensii, atît cele datorate 
de ele, cît și cele datorate de membrii 
acestora.

3. îndrumă și verifică modul de ținere a 
evidenței privind contribuțiile la fondul de 
pensii și situația plății drepturilor de 
pensie;

4. întocmește și supune spre aprobare 
•consiliului uniunii raionale a cooperativelor 
agricole planul anual de activitate al co
mitetului filialei raionale a Casei de pensii, 
dările de seamă semestriale privind situa
ția încasării contribuțiilor la fondul de 
pensii de la cooperativele agricole și de la 
membrii acestora, precum și situația plății 
pensiilor;

5. stabilește pensiile pe baza propuneri
lor consiliilor de conducere aprobate de 
către adunările generale ale cooperativelor 
agricole respective și întocmește deciziile 
de pensionare ;

6. urmărește ca pensiile stabilite să fie 
plătite la timp și în cuantumul fixat.

Art. 24. — In raporturile cu organele și 
organizațiile de stat și obștești, precum și 
cu persoanele fizice, Casa de pensii, filiala 
regională și filiala raională a Casei de pen
sii sînt reprezentate prin președinți și în 
lipsa acestora prin unul din.vicepreședinți 
și se angajează din punct de vedere juridic 
potrivit împuternicirilor stabilite de comi
tetul Casei de pensii respectiv.

în ziua de 5 ianuarie a.c. a avut 
loc ședința Comisiei de organiza
re pentru pregătirea Congresului 
de înființare a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, la care au luat parte se
cretarii pentru problemele agrare 
ai comitetelor regionale de partid 
și președinții comisiilor de orga
nizare a uniunilor regionale.

La ședință au participat tova
rășii : Vasile Vîlcu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
siei de organizare, Virgil Trofin, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Ște
fan Matei, membru al C.C. al 
P.C.R., șeful Secției Agrare a 
C.C. al P.C.R.

Ordinea de zi a ședinței Comi
siei de organizare a fost urmă
toarea :

1. Convocarea Congresului de 
înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

2. Aprobarea proiectului de sta
tut al Casei de pensii și stabili
rea măsurilor ce trebuie luate 
pentru introducerea sistemului u- 
nitar de pensionare a țăranilor 
cooperatori.

Comisia de organizare a stabilit 
convocarea Congresului de înfiin
țare a Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție 
pentru zilele de 7—3 martie 1986, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raport cu privire la sarcinile 
uniunilor cooperativelor agricole 
de producție pentru creșterea pro
ducției vegetale și animale, pen
tru dezvoltarea și întărirea con
tinuă a cooperativelor agricole de 
producție.

Raportor tov. Vasile Vîlcu, pre
ședintele Comisiei de organizare 
pentru pregătirea Congresului de 
înființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole.

2. Raport cu privire la proiec
tul de statut al cooperativei agri
cole de producție.

Raportor tov. Dumitru Tudose, 
președintele cooperativei agricole 
de producție din Stoicănești, re
giunea Argeș, membru al Comi
siei de organizare pentru pregă
tirea Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole.

3. Raport cu privire la proiec
tul de statut al Casei de pensii 
și a sistemului de pensionare a 
membrilor cooperativelor agri
cole de producție.

Raportor tov. Eugen Alexe, 
membru al Comisiei de organi
zare pentru pregătirea _ Congre
sului de înființare a Uniunii Na

ționale a Cooperativelor Agri
cole.

4. Alegerea Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție și a Comisiei 
de revizie.

Pe baza proiectului de statut 
al Uniunii Naționale, uniunilor 
regionale și uniunilor raionale 
ale cooperativelor agricole de 
producție, Comisia a stabilit ur
mătoarele norme de alegere a 
delegaților pentru Congresul de 
înființare a Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole: fie
care cooperativă agricolă de pro
ducție va alege în adunarea ge
nerală cîte un delegat pentru 
Congres; în afara delegaților 
pentru Congres, aleși în adună
rile generale ale cooperativelor 
agricole, conferințele pentru con
stituirea uniunilor raionale și 
regionale ale cooperativelor agri
cole de producție vor alege dele
gați în raport cu numărul coope
rativelor agricole afiliate, după 
norma de un delegat pentru 8 
cooperative agricole în conferin
țele raionale și după norma de 
un delegat pentru 20 cooperative 
agricole în conferințele regionale.

Pe baza acestor norme de re
prezentare, la Congresul de în
ființare a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole vor par
ticipa 5 500 delegați.

Comisia de organizare a dez
bătut și aprobat proiectul de 
statut al Casei de pensii și a sta
bilit să fie dat publicității pen
tru a fi discutat de masa coope
ratorilor în adunările generale 
ale cooperativelor agricole de 
producție, în conferințele uniu
nilor raionale și regionale ale 
cooperativelor agricole, urmînd a 
fi supus dezbaterii și aprobării 
Congresului.

în vederea creării condițiilor 
necesare aplicării în practică a 
prevederilor statutului Casei de 
pensii, Comisia recomandă ca în 
anul 1966 să se efectueze lucră
rile pregătitoare privind aplica
rea sistemului de pensionare și 
să se organizeze încasarea sume
lor în vederea constituirii fon
dului de pensii, pentru ca, înce- 
pînd din luna ianuarie 1967, să 
se acorde pensii de bătrînețe, de 
invaliditate și pentru orfani.

Comisia a stabilit, de aseme
nea, o serie de măsuri organi
zatorice pentru buna desfășu
rare a adunărilor generale în 
cooperativele agricole, a confe
rințelor de constituire a uniuni
lor raionale și regionale.

Despre învelișul și miezul 
democrației cooperatiste

gionale și raionale sînt persoane juridice 
și au sigilii proprii cu denumirea fiecăreia.

Art. 27. — Casa de pensii a membrilor 
cooperativelor agricole își încetează acti
vitatea pe baza hotărîrii Congresului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție.

(Urmare din pag. I)

Am aflat și alte e- 
xemple.

— Este știut că a- 
gricultura modernă 
nu se poate face fără 
îngrășăminte chimi
ce — spunea pre
ședintele. Acestea 
costă, desigur, bani 
iar unii mai sînt în
clinați să creadă că 
se face economie 
dacă nu se folosesc 
îngrășăminte. Dar ne
cesitatea cumpărării 
îngrășămintelor a fost 
demonstrată prin fap
te. Anul trecut, pe 
un lot de 60 ha, cul
tivat cu grîu, s-au 
administrai cîte 300 
kg de îngrășăminte 
chimice la hectar ob- 
ținîndu-se cîte 4152 
kg de grîu, față de 
3 210 pe restul supra
feței.

Trebuie să mai ți
nem seama și de fap
tul că adunarea este 
alcătuită din oameni 
— adaugă președin
tele — și că, întîi și 
întîi, avem obligația 
de a respecta perso
nalitatea fiecăruia, 
felul său de a gîndi 
și de a chibzui asu
pra unui aspect sau 
altuia din viața coo
perativei. înainte de a 
convoca adunarea 
generală, sau chiar 
în timpul desfășurării 
lucrărilor, ne intere
săm cine are ceva 
de spus, de făcut 
vreo propunere. II în
demnăm să se înscrie 
la cuvînt, să nu se 
sfiască , chiar dacă, 
după cum motivează 
unii, nu sînt înzestrați 
cu daruri oratorice. 11 
ascultăm cu atenție, 
xeținînd tot ce ni se 
pare demn de reținut, 
apoi invităm și pe al
ții să-și spună păre
rea. Bineînțeles, că 
ordinea de zi o anun
țăm dinainte pentru 
ca nimeni să nu vină 
fără a ști despre ce 
este vorba. Principa
lul este să sădești 
încrederea în om, de- 
monstrîndu-i că tu,

conducător, nu-1 so
cotești mai prejos de
cît tine, că sfatul său 
este la fel de prețios 
ca al oricăruia din 
cooperativă, cu mun
că de conducere. Este 
limpede, conchide 
Șocariceanu : fără a- 
jutorul înțelepciunii 
colective n-ar fi cu 
putință să conducem 
o cooperativă atît de 
mare cum este a 
noastră, a cărei ave
re obștească valorea
ză astăzi 17 000 000 de 
lei.

Dîndu-i întru totul 
dreptate președinte
lui de Ia Ianca, 
ne-am îndreptat către 
cooperativa agricolă 
din Colțea cu același 
scop : este întronată 
adunarea generală în 
toate drepturile ei ? 
Se respectă democra
ția internă coopera
tistă sau aceste cu
vinte rămîn doar 
bune de rostit în a- 
numite ocazii festive?

Ni se înmînează un 
registru care cuprin
de procesele verbale 
ale celor zece adu
nări generale ce s-au 
ținut anul trecut. Deci 
aproape luna și adu
narea generală, a- 
dunarea generală și 
procesul verbal. în
tocmit cum scrie la 
carte Din acest punct 
de vedere n-ai ce 
zice, Ne-am amintit 
de mărturisirea lui 
Șocariceanu : „Și la 
noi, forma era res
pectată'. într-ade- 
văr, la Colțea forma 
se respectă însă ce 
folos că sub această 
formă nu dai de 
miez ?

Iată ce ne spune 
inginerul agronom 
Dobre Oprea :

— La noi de multe 
ori adunările se ami
nă din lipsă de parti- 
cipanți. Oamenii spun 
cam așa: „Ce să 
caut Ia adunare ? 
Parcă dacă vin se 
face ceva ?“. Această 
mentalitate este ge
nerată de ineficiența

celor mai multe din 
adunări.

Nici unul dintre cele 
zece procese verbale 
nu consemnează o cît 
de scurtă dare de 
seamă asupra reali
zărilor din luna pre
cedentă și nici nu a- 
rată ce hotărîri se 
iau, ce termen se fi
xează pentru îndepli
nirea noilor hotărîri. 
Oamenii pleacă tot 
atît de nelămuriți pre
cum vin în privința 
a ceea ce rămîne de 
făcut pentru etapa 
următoare. Nu-1 greu 
de închipuit ce frină 
puternică înseamnă 
un asemenea mod de 
a rezolva lucrurile 
pentru bunul mers al 
unei cooperative a- 
gricole.

Cum poți crede că 
o adunare generală 
va hotărî într-o ches
tiune majoră cînd 
consiliul nu se consi
deră obligat să-i ra
porteze cum s-a în
deplinit sau nu s-a 
îndeplinit ce s-a hotă- 
rit pînă atunci? S-au 
dacă asemenea hotă
rî» se iau numai în 
consiliu și sînt supu
se formal aprobării 
în adunare, mai poa
te exista chezășia că 
vor căpăta viață, că 
nu vor rămîne literă 
moartă ?

Iată de ce se impu
ne ca în fiecare co
operativă să fie pri
vită cu cea mai mare 
răspundere ridicarea 
adunărilor generale 
ale cooperativelor a- 
gricole de producție 
pe treapta care li se 
cuvine — aceea de 
for suprem de condu
cere. Pentru că, așa 
cum spunea pre
ședintele de la Ian
ca, democrația inter
nă nu este un cadou 
sau o favoare, ci un 
drept al maselor 
de cooperatori, con
sfințit în proiectul 
noului statut, acela 
de a-și conduce coo
perativa conform in
tereselor lor și ale în
tregii noastre socie
tăți.
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Manifestare elocventă a 

caracterului larg popular 
al culturii socialiste, miș
carea artistică de amatori 
cunoaște în țara noastră o 
amplă dezvoltare. Acest fe
nomen de masă, specific vre
murilor pe care le trăim, are 
o semnificafie socială deose
bită. In mișcarea artistică de 
amatori iși găsește expresie 
necesitatea firească pe care 
o resimt numeroși oameni ai 
muncii, de cele mai variate 
profesii, de a-și exte.ioriza 
însușirile artistice, de a con
sacra o parte din timpul lor 
liber valorificării și dezvol
tării talentului cu care se simt 
fnzesfrafi. Această activitate 
se adaugă și întregește în 
mod fericit aspirația lor spre 
desăvîrșlre profesională și 
spre îmbogățirea culturii ge
nerale, le oferă satisfacția îm
plinirii, le îmbogăfește și în
frumusețează viafa. Intră în 
concepfla societății noastre, 
ca un obiectiv central, acela 
de a crea condițiile cele mai 
favorabile pentru desfășura
rea liberă a tuturor valențe
lor umane, pentru formarea 
omului multilateral dezvoltat, 
cu o personalitate complexă, 
cu un orizont spiritual cuprin
zător. Tocmai de aceea, de 
la unele initiative timide șl 
izolate din trecut — cînd o- 
mul împovărat de necazurile 
șl mizeriile viefii n-avea nici 
timpul, nici disponibilitatea 
sufletească, pentru arfă și nu 
dispunea nici de un cadru 
organizat prielnic — astăzi 
activitatea artistică de ama
tori s-a transformat într-o 
mișcare de vaste proporții.

Pe de altă parte, mișcarea 
artistică de amatori constituie 
una din cele mai ample rețele 
de răspîndlre a valorilor artis
tice, care prin ramificațiile ei 
ajunge pînă în cele mai în
depărtate coifuri ale (ării, în 
straturile variate ale popu
lației, contribuind la satisfa
cerea cerințelor lor estetice.

Au intrat în tradiție con
cursurile pe țară ale forma
țiilor muzical-coregrafice, 
bienalele de teatru „I. L. 
Caragiale". Alături de aces
te întreceri republicane au 
loc periodic diferite mani
festări artistice pe plan re
gional, cum sînt „Sărbă
toarea primăverii" (Argeș), 
Festivalul cîntecului, jocu
lui și portului popular din 
regiunea București; unele 
sînt legate de anumite obi
ceiuri locale — „Sărbătoa
rea liliacului" în Oltenia, 
„Sîmbra oilor" în Maramu
reș, „Tîrgul de pe muntele 
Găina". In stațiunile de pe 
litoral și Valea Prahovei 
se bucură de popularitate 
Festivalul cîntecului, dan
sului și portului popular, 
susținut de valoroase an
sambluri folclorice din re
giuni, precum și Festivalul 
„Cîntec, joc și voie bună" 
prezentat de formații artis
tice ale sindicatelor. Zeci 
și sute de mii de artiști a- 
matori dau spectacole în 
fața unui public literal
mente imens. Numai în pe
rioada celui de-al VII-lea 
concurs pe țară au fost pre
zentate circa 300 000 de 
programe artistice, la care 
au asistat 80 milioane de 
spectatori.

Multe dintre aceste spec
tacole oferă publicului pri
lejuri de reală emoție ar
tistică. Participanții la an
cheta noastră au citat suc
cesele unor formații muzi
cale de amploare apărute 
în ultimii ani, cum sînt an
samblurile folclorice din 
Lueriu (Reghin), Ineu (Cri- 
șana), colectivul de operetă 
al Palatului Culturii din 
Pitești, orchestrele sirrțfo- 
nice și de cameră din Hu
nedoara, Rm. Vîlcea. S-au 
bucurat de apreciere spec
tacolele coregrafice pre
zentate într-o interpretare 
sugestivă de către forma
țiile de dansuri populare 
din Dăbuleni (Oltenia), Vă- 
lișoara (Banat), Ceanul 
Mare (Cluj), Stoicănești 
(Argeș), Mireșul Mare (Ma
ramureș). De asemenea, au 
plăcut spectacolele unor 
colective de dans clasic, 
printre care „Silfidele", al 
casei de cultură 30 De
cembrie din București, 
„Spărgătorul de nuci" al 
Palatului Culturii din Bra
șov. îmbogățindu-și con
tinuu repertoriul cu piese 
valoroase, o serie de colec
tive artistice cum sînt co
rul sindicatului învățămînt 
din Craiova, formațiile ca
sei de cultură din Caracal, 

desfășoară o largă activi
tate, prezentînd numeroase 
spectacole în oraș și în lo
calități învecinate. Calita
tea înaltă a interpretării, 
pe care au demonstrat-o 
unele formații teatrale, a 
justificat crearea în cîteva 
orașe și centre muncito
rești a primelor teatre 
populare — la Rm. Vîlcea, 
Tulcea, Tr. Severin, orașul 
Victoria, Mediaș și altele. 
Finala ultimei ediții a Bie
nalei de teatru „I. L. Ca- 
ragiale" a demonstrat că o 
serie de echipe au ajuns la 
capacitatea de a transpune 
scenic lucrări dintre cele 
mai valoroase din drama
turgia românească și uni
versală. Colective de tea
tru cum sînt cele ale uzi
nelor „Steagul roșu“-Bra- 
șov și „Semănătoarea"- 
București, al sindicatului 
Șantierelor navale Con
stanța, ale căminelor cul
turale din Dodeni, regiunea 
Bacău, și Jiblea, regiunea 
Argeș, al casei de cultură 
din Buzău, regiunea Plo
iești, se înfățișează acum 
cu un profil original, sînt 
capabile să interpreteze un 
repertoriu divers, opere de 
frunte ale dramaturgiei 
naționale și universale.

Alte și alte exemple pot 
fi adăugate acestora. Inter
locutorii noștri au subli
niat însă că asemenea suc
cese nu trebuie să ne în
demne a trece cu vederea 
faptul că sînt și o serie de 
spectacole ale amatorilor 
care nu găsesc un larg ecou 
în public din pricina nive
lului lor artistic scăzut. 
Membri ai juriilor celui 
de-al VII-lea concurs pe 
țară 'al formațiilor muzi
cal-coregrafice ne-au sem
nalat că în regiuni ca Su
ceava, Bacău, Crișana, e- 
chipele de amatori s-au 
prezentat adesea sub nive
lul concursurilor anteri
oare. „Și la noi forma
țiile artistice se prezin
tă inegal — ne-a spus tov. 
NICOLAE ITU, secretarul 
Comitetului de cultură și 
artă al regiunii Galați. In 
locul grijii pentru calitatea 
spectacolelor, încă se mai 
aleargă după un număr cit 
mai mare de formații, chiar 
ți atunci cînd nu există sufi
ciente cadre talentate ți forje 
calificate pentru îndrumarea 
lor. In comuna Vulturi, din 
raionul Focșani, de pildă, 
au apărut 7 formații de 
teatru, dar nici una nu s-a 
remarcat printr-o înaltă ți
nută artistică". ZENOVIE 
PĂUN, directorul Casei re
gionale de creație Argeș, 
e de părere că în faza re
gională a bienalei de tea
tru — deși s-au prezentat 
și cîteva echipe foarte bu
ne — cele mai multe for
mații ale întreprinderilor 
și instituțiilor din Pitești 
n-au fost la înălțime. A- 
ceasta dovedește că s-a a- 
cordat atenție numai „vîr- 
furilor", neglijîndu-se ac
tivitatea de masă.

Recent a avut loc un 
concurs al artiștilor ama
tori din București. Adre- 
sîndu-ne membrilor juriilor, 
am putut afla că, alături de 
spectacole valoroase, bogate 
în confinut, atrăgătoare, au 
fost prezentate în fazele pre
liminare ți uneori au ajuns 
pînă în finale programe de 
un nivel nesafisfăcător. In
structorul coregraf SAN
DA SIMIONESCU ne-a 
spus: „Programele celor 
două mari întreprinderi 
ale raionului, uzinele „23 
August" și „Republica" au 
fost, pe merit, apreciate 
(deși aș semnala numărul 
mic de dansatori de la „Re
publica", mai ales ținînd 
seama de posibilitățile e- 
xistente acolo pentru a a- 
trage noi cadre). In schimb, 
echipa de dansuri de la 
Fabrica de cabluri și ma
teriale electrice a venit cu 
o suită de dansuri săracă, 
lipsită de fantezie, simplis
tă. Inter esîndu-mă, am a- 
flat că echipa nu primește 
sprijin; cum poate o for
mație să danseze bine cînd 
repetă fără instrumente, 
fără un acordeon măcar 2 
Echipele de dansuri aparți- 
nînd căminelor culturale 
Găneasa și Bălăceanca s-au 
prezentat în faza raională 
mai slab decît în cea 
intercomunală din apri
lie". Instructorul coregraf 
MERA CRĂCIUN, adaugă 
alte exemnle : „Echipa Mo- 
netăriei Statului a adus în 

concurs o suită de dansuri 
bănățene care a depășit 
cu mult posibilitățile ei in
terpretative. Echipa de la 
„Adesgo" a prezentat ace
leași jocuri ca și la Con
cursul al VII-lea pe țară, 
dar sub nivelul de atunci".

Am căutat să depistăm 
cauzele pentru care unele 
echipe artistice de amatori 
nu progresează, nu reușesc 
să satisfacă exigențele ac
tuale.

O cauză principală o 
constituie lipsa de continui
tate în pregătirea artistică, 
Improvizajia.

Succesele celor mai va
loroase formații sînt rezul
tatul unei activități perma
nente și îndelungate, în 
decursul căreia artiștii a- 
matori și-au dezvoltat ta
lentul, și-au însușit măies
tria. Iată, de pildă, echipele 
artistice ale întreprinderii 
de amenajări tehnico-sa- 
nitare din Oradea, din care 
fac parte zeci de artiști a- 
matori. Distincțiile primi
te în finala celui de-al 
VII-lea concurs au con
stituit pentru aceste for
mații un imbold de a-și 
îmbogăți, în continuare, re
pertoriul și de a prezenta 
noi programe de bună ca
litate la clubul întreprin
derii și în deplasare. Dar 
multe formații artistice, u- 
nele distinse cu premii re
publicane, cum sînt colecti
vul de operă al uzinei 
„Tractorul“-Bfașov, briga
da artistică de agitație a u- 
zinei „Vulcan", baletul de 
la fabrica de încălțăminte 
din Cluj, orchestra semi- 
simfonică a uzinelor „1 
Mai“-Ploie.ști, n-au mai ac
tivat după al VII-lea con
curs. Și la uzina „Electro
magnetica" din București a 
fost creat un colectiv de o- 
peră, al cărui spectacol 
„Fata cu garoafe", pregătit 
cu o mare cheltuială de e- 
nergie, nu s-a prezentat 
decît în fața juriului și de 
două ori la Operă, dar nici
odată pe scenele cluburilor 
sau caselor de cultură din 
Capitală.

Ni se semnalează și alte 
cazuri similare. Corespon
dentul voluntar Z. PO- 
DĂRIȚĂ ne scrie că bri
gada de agitație de la 
C.I.L. Tg. Jiu prezintă pro
grame numai la ocazii fes
tive, iar echipa de teatru' 
numai în perioada partici
pării la concursuri. CON
STANTIN BABAN, direc
torul Casei regionale a 
creației populare Oltenia, 
arată că unele coruri — 
cum ar fi cel al casei de 
cultură din Strehaia, cele 
din Oveselu, Piscul Vechi, 
Ghidici — s-au pregătit 
numai pentru faza inter
comunală sau raională a 
concursului, apoi și-au în
cetat orice activitate. Re- 
ferindu-se la o situație 
asemănătoare a unor co
ruri din regiunea Galați 
(de pildă, formația corală 
a uzinei „Progresul“-Brăi- 
la, după ce a obținut un 
șir de premii, s-a desfiin
țat), tov. DUMITRU MA- 
CARIE, maestru de balet 
la Teatrul Muzical din 
Galați, spune, pe bună 
dreptate : „Corurile nu pot 
trăi cînd sînt pregătite numai 
pentru concursuri ți zile festi
ve, ele au nevoie de tra
diție".

In cadrul clubului „Pe
trolul" din Pitești func
ționează cîteva formații 
bune, dar de ce ele n-au 
fost văzute aproape deloc 
la față de către sondorii 
schelei Ciurești ? Activita
tea unei formații artistice de 
amatori trebuie apreciată nu 
numai după trofeele clțfigafe 
într-o întrecere sau alta, cl 
după contribuția pe care o 
aduce la educarea estetică a 
publicului larg.

„Brigada artistică de la 
„Autobuzul", premiată la 
concursul al VII-lea, e ca 
și inexistentă în prezent — 
ne spune instructorul 
BOGDAN CĂUȘ. Multe bri
găzi joacă numai în fața 

furiilor, fără să mai dea 
spectacole ți în întreprinderea 
lor”. A da reprezentații nu
mai la ocazii festive sau în 
scopul unor concursuri în
seamnă a răpi muncii artis
tice caracterul ei, a o con
cepe nu ca pe o expresie a 
unor necesități spirituale pro
funde ți permanente, cl ca o 
simplă „sarcină" formală.

VINCENȚIU PETRO- 
VICI, directorul Școlii de 
8 ani de muzică și arte 
plastice nr. 5, ne semnalea
ză chiar fenomenul „utili
zării arfițtilor profeslonițfi 
drept ața-ziți amatori. Cu 
un asemenea grup de in
strumental plătiți s-a pre
zentat în concurs formația 
de muzică uțoară a casei de 
cultură Tudor Yladimirescu. 
Care e scopul acestei substi
tuiri I Oare totul se rezumă 
la a căpăta o diplomă I în
treprinderea „Flacăra roțle" a 
angajat taraful de lăutari din 
comuna Clina spre a o re- 
prezenta în concurs. Curioasă 
concepție despre arta ama
toare ! După cum se vede, 
pentru tovarății de la „Flacă
ra roție" principalul e pre
miul, nu activitatea artistică 
permanentă".

Asemenea practici mes
chine vădesc o concepție 
cu totul stranie despre miș
carea artistică de amatori: 
în loc să se urmărească 
arta, încurajarea și dezvol
tarea talentelor, se urmă
rește o glorie ieftină și inu
tilă. Căci ce satisfacții poa
te aduce artiștilor amatori 
dintr-o întreprindere un 
premiu obținut fără parti
ciparea lor, o distincție 
care nu izvorăște din mun
ca și dăruirea lor artistică?

De multe ori, conducerile 
întreprinderilor țl organiza
țiile obțtețti „sprijină" echipe
le de amatori numai în preaj
ma concursurilor, dînd asalt 
în defavoarea activității de 
perspectivă ți chiar a pro
ducției. „Echipa de dansuri 
de la „Danubiana" — arată 
instructorul coregraf DU
MITRU BURUC — s-a 
constituit cu puțin înaintea 
actualului concurs pe Ca
pitală, oamenii au fost scoși 
din producție 2—3 zile, au 
repetat intens și s-au pre
zentat destul de bine. Dar 
putem accepta aceasta ca 
o autentică realizare, dacă 
în vederea ei a fost sacrifi
cat însuși principiul funda
mental al artei de ama
tori ?“

Pe cît se pare, unii con
ducători de întreprinderi 
văd în manifestările artiș
tilor amatori nu o proble
mă obștească de mare în
semnătate, ci doar un pri
lej de afirmare a presti
giului individual, o chesti
une de firmă, de reclamă, iar 
nu de conținut.

Chiar ți la nivel regional 
sau raional, comitetele de 
cultură ți arfă, consiliile sin
dicale, casele creației popu
lare înclină adesea să se 
preocupe numai de un mic 
număr de formații pronosti
cate ca „finaliste" în con
cursuri, neglljlnd activitatea 
de masă. „In anul 1965 — 
mărturisește toVs\ NICO
LAE ITU, secretarul comi
tetului de cultură și artă 
al regiunii Galați — 
ne-am ocupat mai ales de 
cîteva spectacole mai am
ple, prezentate de formații 
orchestrale și de dansuri cu 
prilejul unor evenimente. 
Iar în ultimele două luni, 
ne-am concentrat pe „Dia
logul de la distanță" 
pentru Televiziune". Ur
mările unui asemenea stil 
de lucru reies printre al
tele, din ceea ce ne spune 
tov. LUCIAN TEMELIE, 
actor la Teatrul de stat din 
Galați: „Echipele pe care 
le-am văzut în faza regio
nală a bienalei „I. L. Ca
ragiale" au, fost foarte sla
be. Iar dacă așa arătau co
lective promovate pînă 
aici, ne putem imagina la 
ce nivel se aflau celelalte, 
care în mod firesc s-au 
bucurat în și mai mică 
măsură de un sprijin cali
ficat".

Desfățurînd ancheta noas
tră în regiunile Galați, Ba
cău, Hunedoara, am putut 
observa cît zel țl pasiune 
depuneau activlțtil culturali, 
țl chiar activițfii organelor 
de partid țl de sfat locale 
pentru a descoperi ți pre
găti talente în vederea „Dia
logului la distantă" pe micul 
ecran. De multe ori însă, 

după o asemenea concentrare 
de forțe temporară, după ce 
trece evenimentul sau con
cursul respectiv, se revine la 
„normal", adică Ia lipsă de 
preocupare pentru activitatea 
de zi cu zi. „Cînd formația 
de balet a Casei de cultură 
urma să participe la „Dia
logul la distanță", toate 
celelalte formații și-au în
cetat' activitatea, iar cînd 
echipa de teatru se pregă
tea pentru bienală, ceilalți 
stăteau și se odihneau", 
ne spune MARIA POPES
CU, artistă amatoare la 
cas^ de cultură din Hune
doara. Prin asemenea 
„șocuri" pompieristice nu 
se poate obține o calitate 
corespunzătoare din partea 
celor 40 000 de formații 
artistice de amatori din 
țară.

Faptele relatate de mulți 
dintre participanții la an
cheta noastră denotă apa
riția unei mentalități compe- 
fiționale în mițcarea artistică 
de amatori. Această mentali
tate denaturează sensul real 
al concursurilor, care dlntr-un 
stimulent, o verificare țl un 
prilej de schimb de experi
ență, se transformă într-un 
scop în sine. Reprezentanții 
acestei mentalități nu mal 
văd în activitatea artistică a 
amatorilor un mijloc de cul
turalizare, o necesitate orga
nică a oamenilor, o plăcere, 
ci un teren de luptă acerbă 
pentru cucerirea premiilor, — 
Iar pauzele în activitate ce 
urmează adesea după con
cursuri se explică probabil 
prin suprasolicitarea unilate
rală a eforturilor exclusiv în 
vederea competiției.

Spectacolele artiștilor a- 
matori trebuie să constituie 
un prilej de vehiculare a 
ideilor înaintate, de culti
vare a sentimentelor fru
moase, de înnobilare spiri
tuală a oamenilor cu mij
loacele emoționante și con
vingătoare ale artei. Carac
terul de masă, departe de a 
îngădui rabatul de calitate, 
impune activității artistice 
de amatori exigențe deose
bite. S-a strecurat însă, pe 
alocuri, din păcate, menta
litatea profund greșită că 
în acest sector al vieții noa
stre artistice și-ar putea 
găsi „plasament" suroga
tele, lucrările lipsite de va
loare artistică.

„Multe echipe muzical- 
coregrafice adoptă progra
me șablon, copiate de la o 
comună la alta, ne spune 
tov. ZENOVIE PĂUN. A- 
semenea programe cuprind 
multe cifre și generalități, 
dar se ocupă prea puțin de 
teme sociale actuale, de ri
dicarea nivelului de conș
tiință al oamenilor". ION 
LĂBONȚ, membru al bri
găzii artistice a casei de 
cultură din Hunedoara, se 
declară nemulțumit de tex
tele brigăzii, pe care i se 
pare că le aude, cu mici 
modificări, și la artiștii a- 
matori de la alte case de 
cultură. „Sînt toate făcute 
după o schemă care se 
repetă și nu fac altceva de
cît o cronică rimată, la un 
nivel literar foarte scăzut". 
Interlocutorii noștri au 
apreciat că ajutorul pe 
care-1 acordă artiștilor 
amatori în această privință 
casele de creație populară, 
revistele „îndrumătorul 
cultural" și „Clubul" e de
parte de a fi satisfăcător.

Dețl tipăriturile scoase de 
Casa centrală, de casele re
gionale ale creației populare 
conțin ți materiale utile, ade
seori textele editate se află 
cu mult sub cerințele cores
punzătoare treptei actuale de 
dezvoltare a mlțcăril artistice 
de amatori. „Multe dintre 
aceste texte se rezumă la 
niște platitudini", ne spune 
CONSTANTIN BRUS, in
structor artistic la Consiliul 
local al sindicatelor Ba
cău. Intr-adevăr, cerce- 
tînd aceste broșuri con
statăm că în multe dintre 
ele abundă exprimările 
seci, stîngace, șabloanele, 
versurile primitive unde 
„vere" rimează invariabil 
cu „șantiere", iar „toate" 
cu „măi frate". Lipsa de 

inspirație, superficialitatea, 
au ca rezultat crearea de 
texte plicticoase, neatrac
tive, de o calitate artistică 
extrem de scăzută. Ce fior 
ar putea stîrni în rîndul 
ascultătorilor versuri ca a- 
cestea :

„La sectorul zootehnic / 
laptele e-acum electric. / 
Orice vacă, nu-i surpriză / 
dă producție la... priză". 
(In culegerea „Hărnicie" 
editată de Casa Centrală a 
creației populare). Realită
țile contemporane sînt în
fățișate neinspirat în com
poziții fals retorice și fa
cile, din care desprindem o 
strofă dedicată constructo
rilor de locuințe :

„Prin măsurile recente, 
Nu există echivoc,
C-or monta apartamente 
Care va să zică-n bloc".

(Culegerea „Florile 
muncii" — Casa centra
lă a creației populare).

sau :
„Trestia tocată, fiartă, 

în leșie 
ne dă celuloză albă și 

hîrtie, 
rochii de mireasă, cărți 

de poezie" ș.a.m.d.
(„Cît ești de frumoasă, 

țară" — Casa centrală 
a creației populare).

In aceste broșuri abundă 
personajele stereotipe care 
dau impresia de contrafă
cut, de clișeu : unul din 
procedee, de pildă, este 
„actualizarea" unor per
sonaje istorice sau literare. 
Intr-un text, Harap Alb 
este pus să ceară în pețit 
pe o îngrijitoare de păsări, 
în altul Vlad Țepeș face 
reflecții relative la... ridi
carea unei hidrocentrale. 
(In culegerea „Vers și cîn
tec de pe Argeș"). Se ajun
ge de asemenea la vulgari
zarea folclorului. Astfel, 
Miorița într-o versiune 
„adaptată", devine un apel 
al ciobanului către oile 
sale... să urmeze un curs 
de zootehnie (în culegerea 
„Floare nouă pe ogoare" a 
Casei Centrale a creației 
populare).

Dintr-o lipsă evidentă de 
fantezie și har artistic, au
torii acestor texte recurg 
la soluții schematice și a- 
desea de prost gust. De 
pildă (în culegerea „Flo
rile muncii") prețul de cost 
umflat e transformat în
tr-o ființă care umblă pe 
scenă și cîntă : „Frumoasa 
mea cu ochii verzi / ca 
două mistice smaralde". 
Sau, ce să mai spunem 
despre astfel de „perle" de 
gîndire puerilă : „$i în to
nul ciutului / Să ne spună 
pui, pui, pui / Să ne spună 
cotcodac / Cucurigu, mac, 
mac, mac... (Intr-o culege
re a Casei creației popu
lare a regiunii Galați). Ce 
cultură artistică își pot 
face ascultătorii unor ase
menea programe ? Lor li 
se transmite o viziune mi
noră, simplistă despre arfă.

Și ette cu altt mai regre
tabil, cu cît asemenea texte 
sînt semnate uneori de poeți 
cunoscuți ți apredați, care 
consideră, pe semne, că în 
producțiile pentru amatori 
îți pot îngădui concesii în 
materie de calitate. Citindu-le, 
îți vine în minte clasicul dic
ton : „Cui prodesf I" — cui 
folosește publicarea lor I După 
cum ne spun tovarății din 
conducerea Casei centrale a 
creației populare, unele din
tre aceste culegeri, cuprin- 
zînd texte pentru brigăzi ar
tistice de agitație, sînt desti
nate nu să fie preluate în 
programele arfițtilor amatori, 
ci să le servească drept ma
terial metodic, drept modele. 
Cu atît mal mult se pune în
trebarea : pot sluji de mo
del texte atît de sărace, de 
cenuții I

Sînt necesare măsuri se
rioase ți pline de răspundere 
pentru a îmbunătăți radical 
calitatea textelor destinate 
mițcării de amatori, a le adu
ce la nivelul exigențelor de 
astăzi, ellmlnînd orice spirit 
concesiv, orice coborîre a 
țtachefel, combătînd ferm 
producția mețtețugăresc-co- 
merclală. Credem că în ela
borarea acestor tipărituri 
Casele creației populare ar 
trebui să colaboreze mai 
strîns cu uniunile de crea
ție, solicitînd unora din cei 

mai buni autori lucrări 
valoroase, menite să cape
te o atît de largă răspîn- 
dire în rîndurile unui pu
blic însetat de frumos.

Mai mulți interlocutori 
au arătat că formațiile în- 
tîmpină greutăți în îm
prospătarea repertoriului 
lor muzical-coregrafic, din 
pricină că nu găsesc mate
riale tipărite. „Caut de 
multă vreme culegeri de 
folclor muzical, dar nu 
găsesc — ne spune ȘTE
FAN DRĂGUȘ, instructor 
artistic la Combinatul si
derurgic din Galați. Nu am 
văzut nici o culegere de 
acest gen editată de Casa 
centrală a creației popu
lare". „Spectacolele noas
tre — adaugă GH. BURCĂ, 
instrumentist în formația 
de estradă a casei de cul
tură din Hunedoara — 
suferă din cauză că nu 
avem notele melodiilor noi, 
pe care spectatorii ar dori 
să le audă. Sîntern nevoiți 
să prezentăm melodii vechi, 
ale căror note le găsim 
în librării". De asemenea, 
el arată că nu se găsesc 
partituri pentru coruri și 
fanfare. Despre lipsa parti
turilor pentru fanfară ne-a 
vorbit și tov. SANDU 
DUMITRU, de la Teatrul 
Muzical din Galați, arăfînd 
că duce lipsă de asemenea 
lucrări și fanfara Casei de 
cultură din . Tecuci. Din a- 
ceeași cauză, fanfara din 
Brăila are în repertoriu 
doar marșuri sportive de 
acum 15—20 de ani.

După toate aceste sesi
zări, pare paradoxal să 
aflăm de la tov. NICOLAE 
NISTOR, directorul Casei 
centrale a creației popu
lare, că asemenea lucrări, 
sau în orice caz cea mai 
mare parte a lor, există. 
„Am tipărit în ultimii ani 
— ne informează d-sa — 
6 culegeri de cîntece pentru 
fanfară (tirajul unora 
ajungînd la 2 500 de vo
lume). De asemenea, am 
editat culegeri de cîntece 
pentru orchestre populare, 
cîntece pentru grupuri 
vocale, cîntece de mu
zică ușoară. Există și 
o colecție de cîntece 
populare pentru soliști 
aflată la al treilea volum, 
fiecare cuprinzînd circa 
200 de melodii". Atunci 
unde sînt toate aceste tipă
rituri, unde s-au înfundat ? 
De la casele de creație cen
trală sau regionale ele 
ajung — teoretic —■ la ca
sele raionale de cultură, 
care urmează să le distri
buie căminelor culturale. 
Adeseori, însă, aceste lu
crări se opresc pe la casele 
regionale ale creației sau 
pe la țasele raionale de 
cultură. Oare n-ar fi cazul 
ca însăși Casa centrală a 
creației populare să între
prindă un control, să scoto
cească prin dulapurile ca
selor de cultură ? Ea este 
cea dintîi interesată să se 
asigure că zecile de lucrări 
ajung efectiv în mîinile 
celor cărora le sînt desti
nate.

„Participînd la spectaco
lele din cadrul ultimei bie
nale de teatru „I. L. Ca
ragiale" în mai multe re
giuni ale țării am avut 
prilejul să asist la nu
meroase reprezentații ale 
artiștilor amatori, care 
ajungeau să rivalizeze cu 
cele ale profesioniștilor — 
ne mărturisește artista 
emerită EUGENIA ZAHA- 
RIA. Și nu întîmplător a- 
cestea erau tocmai cele 

pregătite fie de artiști ai 
teatrelor din regiunea res
pectivă, fie de regizori 
neprofesioniști, cu o înde
lungată activitate. Datorită 
pasiunii unor instructori, 
în multe locuri mișcarea 
teatrală amatoare a căpă
tat o veritabilă tradiție".

Este evident că entuzias
mul, seriozitatea cu care 
lucrează instructorul își 
pun pecetea asupra nive
lului echipei artistice. Pro
gramele pregătite formal, 
doar pentru a putea com
pleta încă o rubrică în ca
ietul de realizări, spectaco
lele plate, prăfuite, în care 
inerția interpreților își dă 
mîna cu nepăsarea instruc
torului nu contribuie cu 
nimic la realizarea țelurilor 
mișcării amatorilor.

Una dintre cauzele pen
tru care improvizația își 
face totuși loc, destul de 
des, o constituie decalajul 
creat între numărul mare 
de formații artistice ți numă
rul restrîns al cadrelor de 
instructori capabili să asigure 
o ținută interpretativă de ca
litate. Se simte acut nevoia 
de instructori cu o înaltă ca
lificare, au arătat toți cei care 
au luat parte la anchetă. Iar 
din acest punct de vedere 
au fost făcute numeroase ob
servații critice la adresa țcoli- 
lor populare de artă, cărora 
le revine un rol important în 
pregătirea cadrelor.

„Ce calificare se poate 
căpăta la școala populară 
de artă din Brăila, care 
nu dispune ea însăși de 
șuficienți profesori califi
cați ? — ne spune tov. 
NICOLAE ITU. La această 
școală, din pricina lipsei 
corpului didactic, nici nu 
există un curs de regie, 
care ar fi deosebit de ne
cesar". Dirijorul ZAHA- 
RIA POPESCU ne sem
nalează că la Școala popu
lară de artă din București 
nu mai există curs de diri
jat. „Intr-un centru de ve
che tradiție culturală, cum 
este lașul — ne spune 
THEODOR MĂNESCU, me
todist la Casa centrală . a 
creației populare — cate
dra de actorie a Școlii 
populare de artă nu are 
printre cadrele sale didac
tice nici un actor al Tea
trului Național. O situație 
similară este la catedra de 
coregrafie".

Nu de mult, Consiliul 
Așezămintelor culturale 
din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, a luat în discuție u- 
nele măsuri necesare pen
tru îmbunătățirea calității 
și conținutului învățămîn- 
tului în școlile populare de 
artă. Cu acest prilej, con
siliul a constatat că planul 
de școlarizare pe anii 
1963—1964 a fost îndeplinit 
numai în proporție de 40 
la sută, din pricină că 
mulți elevi, înscriși pe cri
terii formale, nu se prezin
tă la cursuri sau le pără
sesc înainte de încheiere. 
Asemenea fenomene con
tinuă să se observe. Nu 
există o strînsă cola

Fărâ a umbri creșterea impetuoasă și marile 
succese ale mișcării artistice de amatori din 
țara noastră, constatările făcute cu prilejul an
chetei atrag atenția asupra unor deficiențe care 
trebuie înlăturate. E necesară o preocupare spo
rită pentru ridicarea continuă a calității inter
pretării, a măiestriei artiștilor amatori, o condi
ție importantă pentru aceasta fiind și îmbunătă
țirea materialului oferit echipelor artistice pentru 
repertoriu. In fine, permanentizarea activității 
formațiilor și creșterea numărului de spectatori 
constituie una dintre condițiile eficacității reale 
a acestei vaste mișcări populare consacrate 
artei.

Organelor obștești și instituțiilor culturale care 
se ocupă de mișcarea artistică de amatori le 
revine o mare responsabilitate : de nivelul artis
tic al spectacolelor prezentate depinde eficiența 
eforturilor a sute și sute de mii de oameni anga
jați în această activitate, precum și — în mare 
măsură — formarea gustului public pe o arie 
foarte largă a societății. îndrumarea acestei miș
cări de masă pretinde un studiu științific, com
petență, asigurarea condițiilor materiale nece
sare.

Principalul sprijin din partea comitetelor de 
cultură și artă, consiliilor sindicale, caselor de 
creație populară trebuie să constea in așezarea 
acestei activități pe baze sănătoase, în lichida
rea improvizației șl goanei după rezultate Ieftine, 
în orientarea tuturor formațiilor spre o muncă 
perseverentă, de profunzime și de perspectivă, 
singura cale posibilă spre arta adevărată.

Anchetă realizată de Ion CIUCHI, Radu CON- 
STANTINESCU, Luiza CRISTESCU, Grigore ARBO
RE, Herman GROSU, Gheorghe CÎRSTEA

borare între comitete
le de cultură și artă, ca
sele regionale ale creației 
populare și consiliile sindi
cale pentru a îndruma spre 
aceste școli talentele au
tentice. Uneori, ia cursuri 
nimeresc oameni absolut 
la întîmplare. „Astăvară — 
ne spune MARCEL LO- 
CUSTEANU, metodist la 
Casa regională a crea
ției populare Oltenia — 
au fost înscriți 400 de 
elevi. Dar în loc să se stea 
de vorbă cu ei, să se cerce
teze dacă au un real interes 
ți dacă prezintă garanții pen
tru o activitate artistică sta
bilă, ei au fost numiți de la 
raion ți invitați să se prezinte 
la cursuri. Pentru început, 
s-au prezentat numai 100 — 
ți de obicei se mai „pierd" 
pe drum ți alții". Prof. 
GEORGE DEM LOGHIN, 
președintele Comitetului de 
cultură și artă al orașului 
București, arată că uneori 
sindicatele și conducerile 
întreprinderilor se consi
deră „văduvite" de talente 
prin trimiterea lor la șco
lile populare de artă. In
tr-adevăr, cum altfel s-ar 
putea explica faptul că, 
după cum ne spune tov. 
ION GHEORGHIU, direc
torul Școlii populare de 
artă din București, în de
cursul anilor, dintr-o uzină 
atît de mare ca „23 Au
gust" au urmat cursurile 
numai 9 persoane ?

Dar nici măcar absolvenții 
țcolilor populare de arfă 
nu-ți găsesc întotdeauna uti
lizarea potrivită cunoștințelor 
pe care le-au dobîndit. Ni
meni nu păstrează o eviden
ță a acestor cadre țl nu ur
mărește dacă ele lucrează 
efectiv în mițcarea artistică 
de amatori.

Desigur, școlile populare 
de artă nu sînt unicul mij
loc de pregătire a instruc
torilor și de ridicare a ca
lificării lor. Casele regio
nale ale creației populare 
au posibilitatea de a iniția 
dezbateri, schimburi de 
experiență, întîlniri între 
artiștii amatori și profe
sioniști, cursuri de, spe
cialitate. După cum a- 
rată tov. NICOLAE NIS
TOR, unele case regio
nale de creație (cum ar fi 
cea din Argeș), se ocupă 
mai mult de îndrumarea 
unor formații în vederea 
concursurilor și organizea
ză rar manifestări metodi
ce de amploare, la care să 
participe un număr mare 
de instructori.

în activitatea formațiilor 
de amatori are o mare im
portanță alcătuirea lor 
competentă și exigentă, se
lecția talentelor autentice ; 
nu oameni pentru care in
tegrarea .în această activi
tate să fie o obligație for
mală — și care devin un 
balast pentru echipa res
pectivă — ci doar acele 
elemente care au aptitudini 
și tragere de inimă, care 
să ia parte cu plăcere la a- 
ceastă muncă și să se poa
tă bucura de rezultatele ei.
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guvernamentale
a Republicii Democrate Vietnam

presa străină

Delegația economică guverna
mentală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce Muncesc din Vietnam', 
viceprim-ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, a părăsit 
miercuri după-amiază țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost salutați de 
Gheorghe Rădulescu. membru al 
Comitetului Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis

trul industriei construcțiilor de 
mașini, Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Hoang Tu, ambasa
dorul R. D. Vietnam la București, 
precum și șefi ai altor misiuni 
diplomatice.

★

în cursul dimineții membrii 
delegației R. D. Vietnam au vizitat 
întreprinderea de piese radio și 
semiconductori Băneasa.

(Agerpres)

ÎNAPOIEREA DE LA VARȘOVIA 
A DELEGAȚIEI ROMANE

După semnarea, la Varșovia, a 
Acordului între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Populare Polone, privind li
vrările reciproce de mărfuri pe 
perioada 1966—1970, delegația ro
mână alcătuită din Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și Ion Stoian, director în a- 
cest minister, s-a înapoiat miercuri 

■ în țară. în întîmpinarea delegației, 
pe aeroportul Băneasa se aflau Ion 
Baicu, ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, membri ai 

... conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior și Ministerului Aface
rilor Externe, precum și ambasa
dorul R. P. Polone la București, 
Wieslaw Sobierajski.

PLECAREA AMBASADORULUI 
R. S. CEHOSLOVACE

Miercuri seara a părăsit defini
tiv țara noastră Jaroslav Sykora,

ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
Cehoslovace în Republica Socia
listă România. La plecare, în Gara 
de Nord, Jaroslav Sykora a fost 
salutat de Dionisie Ionescu, amba
sador, directorul Protocolului din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost de față membrii Ambasadei 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A C.C. AL U.T.C.D.

DIN R. P. BULGARIA
Miercuri a sosit în Capitală o 

delegație a C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din R. P. Bulgaria, con
dusă de tovarășa Ani Spanceva, 
secretar al C.C. al U.T.C.D., care, 
la invitația C.C. al U.T.C., face o 
vizită în țara noastră.

(Agerpres)

„Huelg a" în înverzită
S an Joaquin Val ley

Ziarul britanic „GUARDIAN" 
publică sub titlul „Greviștii cîști- 
gă teren în viile din California" 
o Corespondență din S.U.A. în 
care se arată :

„Înverzită San Joaquin Valley, 
«cupa cu fructe» a Californiei, a 
devenit din nou principalul teren 
de bătălie în lupta, veche de de
cenii, a muncitorilor organizați.

Spre deosebire de ciocnirile în
verșunate de la sfîrșitul anilor 
1930 dintre muncitorii de la fer
me și mica nobilime înstărită 
care îi exploata, de astă dată 
confruntarea are loc între marile 
sindicate și întunecatele, dar la 
fel de puternicele corporații de 
familie, care au moștenit bogăția 
agrară din vale. Noul conflict re
flectă aceeași luptă pe care a

THE GUARDIAN

-----------------------------
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VOLUMUL DE MĂRFURI CE VA FI PUS LA DISPOZIȚIA 
POPULAȚIEI în acest an crește cu aproape 10 la sută fa|ă 
de anul trecut. Creșteri mai mari se prevăd la brînzeturi 
(21 la sută), fesături de lînă (15 la sută), confecfii, trico
taje, frigidere. Produsele noi asimilate anul trecut se vor 
realiza în serie mare,

o Ieri, la Craiova, Balș, 
Caracal, Calafat și în alte 
localități din regiunea Olte
nia au fost deschise cursuri 
speciale pentru bibliotecarii 
comunali.

LA KILOMETRUL 8

în lunca ce desparte Du
nărea de lacul Potelu, în ra
ionul Corabia, se constru
iește un dig de 32,5 km, 
destinat desecării și destufi- 
zării a circa 15 000 ha teren 
fertil ce vor fi redate agri
culturii în acest an. Ieri, di
gul a ajuns la kilometrul 8.

9 SLĂTIOARELE ȘI SIN- I 
TEȘTI sint ultimele două I 
sate din raionul Urziceni care 0 
au fost electrificate. Aces- | 
ta-este acum cel de-al cinci- I 
lea raion electrificat din re- | 
glunea București.

Luis Mariano 
la București

Cu un avion venit 
de la Paris, miercuri 
după-amiază a sosit în 
Capitală ointărețul 
Luis Mariano, binecu
noscut amatorilor de 
muzică din țara noas
tră prin intermediul 
emisiunilor radiofoni
ce și al discului. Îm
preună cu renumitul 
cîntăreț a sosit șl ba
letul madrilen, care 
va apărea în aceleași 
spectacole, în sala Pa
latului Republicii So
cialiste România.
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• La Comitetul regional de 
partid Cluj a avut loc miercuri 
o consfătuire în problemele mun
cii politice și cultural-educative 
de masă. La consfătuire au par
ticipat secretari ai comitetelor 
raionale și orășenești de partid, 
vicepreședinți ai sfaturilor popu
lare raionale și alți activiști 
din domeniul propagandei și 
culturii.® în ciuda ceții din ulti

mele două zile care a în
greunat zborurile, piloții sta
ției „Aviasan’-Iași au trans
portat la spitalul din Iași, 
din două localități diferite, 
doi copii grav bolnavi, asi- 
gurîndu-li-se la timp trata
mentul necesar.

e Un grup de ingineri, tehni
cieni și muncitori români se află 
în R. D. Germană, unde acordă 
asistență tehnică pentru mon
tarea unei instalații de distilare 
atmosferică și în vid livrată de 
țara noastră. Alți specialiști lu
crează la rafinăria din Barauni 
(India), unde montează o insta
lație de solventare a petrolului 
fabricată de industria noastră 
constructoare de mașini.

• In 52 de localități din diferi
te părți ale tării, printre care Pi
tești, Cavnic, Orăștie, Băicoi, 
Pașcani, Fălticeni șl altele, se 
construiesc anul acesta complexe 
de deservire meșteșugărească.

Spre șantierul 
hidrocentralei 

de pe Lotru

Primul grup de con
structori care vor lua 
parte la ridicarea noului 
obiectiv energetic al țării 
— hidrocentrala de pe 
Lotru — a plecat ieri de 
la grupul de șantiere al 
hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe 
Argeș spre noul loc de 
muncă.

• La Deva, în cartierul Gojdu 
s-au dat ieri în folosință prime
le 80 de apartamente din acest 
an, urmind ca peste citeva zile 
alte două blocuri cu 82 aparta
mente să-și primească locatarii, 
în acest cartier se mai constru
iesc în acest an 660 de aparta
mente.

în fabricația de serie
La uzinele „Unirea" din 

Cluj au fost asimilate în pro
ducția de serie noi utilaje 
textile: mașina de pieptănat 
Ifnă cu 175 de cicluri pe mi
nut și cea de răsucit fire de 
lînă și bumbac cu 11 500 de 
rotații pe minut, un război 
perfecționat de țesut mătase.
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Miercuri la amiază, s-a deschis, in sala Casei de cultură a 
I.R.R.C.S. din Capitală, expoziția pictorului italian Allgi Sassu. 
Expoziția cuprinde aproximativ 100 de picturi in ulei șl acuarele, 
desene și gravuri.

• Anul acesta încep_ lu
crările de alimentare cu apă 
industrială a zonei de sud- 
est a Capitalei. Printr-un ca
nal deschis pe valea Colen- 
tinei, apa preluată din Ar
geș va ajunge în lacul Cer- 
nica. Prin noua lucrare se va 
asigura o mai bună prime
nire a lacurilor de la margi
nea orașului. La stația de 
pompare a apei potabile din 
zona de sud se fac lucrări 
de amplificare. Ele vor fi 
gafa în 1967.

• Ieri, prin părțile lașului 
a viscolit. Lucrătorii silvici, 
îngrijindu-se de hrana cerbi
lor lopătari, carpatini și a 
căpriorilor cu care au fost 
populate anul trecut pădu
rile învecinate, au dezvelit 
și_ pus la dispoziția vînatu- 
lui stoguri de fîn și frunzare 
pregătite din toamnă. 

I EXPOZIȚIE
A FOTOAMATORILOR

La Tg. Mureș s-a des
chis expoziția interregională 
a fotoamatorilor organizată 
de cercul foto din cadrul Ca
sei de cultură a sindicatelor. 
Participă fotoamatori din ora
șele București, Timișoara, 
Cluj, Craiova, Arad, Baia 
Mare, Lupeni, Tg. Mureș și 
alte orașe.

O NOUA SECȚIE 
LA C.I.L. REGHIN

La C.I.L. Reghin a început 
să producă o nouă secție. Ca
pacitatea ei anuală este de 
peste 20 000 de instrumente 
muzicale, 880 de ambarcațiuni 
convenționale și o mare can
titate de articole sportive.

I
e CU PRILEJUL ZILEI DE 
24 IANUARIE, O.N.T. „Car- 
pați", agenția București, orga
nizează o excursie cu auto
carele la Iași. Se vizitează 
biserica Trei Ierarhi, Turnul 
Gollei, Teatrul Național 
„Vasile Alecsandri", Bojdeu
ca Iul Creangă, Palatul Cul
turii, muzee, noile cartiere 
ale orașului.

• La U.C.E.C.O.M. se desfă
șoară. contractarea . pieselor de 
schimb' pentru bunurile de folo
sință îndelungată ce vor fi adu
se din import in anii 1966— 
1967 : autoturisme, aparate de 
radio și televizoare, frigidere, 
pick-upuri, magnetofoane, aspi
ratoare de praf, ceasuri etc. Dis
tribuirea către cooperativele 
meșteșugărești a primelor can
tități de piese, intrate în țară, 
a început.

• Parchetele forestiere din regi
unea Crișana au fost dotate, la 
acest Început de an, cu 80 de 
fierăstraie mecanice, 15 funicu- 
lare, automacarale, Încărcătoare 
și alte utilaje.

Fizica și chimia în școală
„Predarea noțiunilor de 

fizică și chimie în școala de 
cultură generală" constituie 
subiectul consfătuirii pe țară 
care s-a deschis miercuri di
mineața în localul Liceului 
„N. Bălcescu" din București. 
La consfătuirea organizată 
de Societatea de științe fizi
ce și chimice din Republica 
Socialistă România cu spri
jinul Ministerului învăță- 
mîntului, participă academi
cieni și alți oameni de știin
ță, cadre didactice de spe
cialitate din învățămîntul 
de toate gradele.

• în orașul Dr. Petru Groza a 
fost terminată construcția nou
lui spital de neuropsihiatrie cu 
o capacitate de 200 locuri.

COMPLEX ȘCOLAR 
METALURGIC

La Brăila, în apropierea 
Uzinelor de utilaj greu 
„Progresul", a început 

' construcția unui complex 
școlar metalurgic cu 24 
săli de clasă, laboratoare, 
bibliotecă, cămine, canti
nă. în noul an școlar vor 
învăța aici circa 900 de 
elevi.

descris-o John Steinbeck în 
„Fructele mîniei".

Strigătul de luptă este «huelga» 
(ceea ce în spaniolă înseamnă 
grevă), un cuvînt auzit acum nu 
numai pe cîmpuri, dar și în să
lile de consiliu și la bănci, unde 
a căpătat un înțeles major în 
vocabularul persoanelor care 
controlează destinul celui mai 
mare stat agrar din America.

Punctul central al acțiunii de 
organizare a sindicatelor este 
Delano, o localitate viticolă de 
aproximativ 11 000 locuitori. Si
tuat între Fresno și Bakersfield, 
este tăiat de șoseaua federală nr. 
99, care traversează California 
ca o coloană vertebrală din be
ton.

Orașul este împărțit de șosea 
și de huelga celor 3 000 de mexi- 
cani-americani și filipinezi- 
americani, care sapă la vii, care 
au părăsit lucrul. întreruperea 
lucrului a fost pricinuită de refu
zul marilor fermieri de a recu
noaște Comitetul de organizare al 
muncitorilor agricoli al A.F.L. — 
C.I.O., precum și Asociația națio
nală a lucrătorilor din ferme. 
Cele două sindicate ceruseră îm
preună să fie recunoscute, pre
cum și o sporire a salariilor.

Majoritatea celor care mun
cesc la recoltatul strugurilor, la 
Delano, sînt membri ai unor fa
milii migratoare, «urmînd recol
tele» de-a lungul și de-a latul 
Statelor Unite. Ei trăiesc în adă
posturi primitive închiriate în 
lagăre de muncă — proprietatea 
patronilor — și, in multe cazuri,

sînt obligați să-și cumpere hra
na de la magazinele fermelor.

Marii fermieri, mai bine orga
nizați decît sindicaliștii, discută 
prin intermediul «asociațiilor 
protectoare». Acestea au refuzat 
ferm să trateze cu sindicatele ca 
reprezentante legale ale munci
torilor, iar membrii lor și-au fi
xat ca sarcină să spargă greva. 
Dar practicile antimuncitorești, 
care s-au dovedit atît de eficien
te cu 30 de ani în urmă, par să 
nu mai aibă efect.

Primul pas a fost alungarea 
greviștilor din locuințele lor în
chiriate. Imediat, caravane cu 
alimente și îmbrăcăminte și do
nații în bani de la alte sindicate 
s-au revărsat aici, și pentru ma
joritatea familiilor au fost gă
site alte locuințe. Unele transpor
turi de struguri au fost împiedi
cate ; de două ori în două săptă- 
mîni, de exemplu, încărcăturile 
cu struguri de masă pentru ex
port au fost întoarse din docurile 
de la San Francisco și Oakland 
de către hamalii care simpatizau 
cu greviștii, în marile piețe de la 
Los Angeles și San Francisco, 
unde erau vînduți strugurii din 
Delano, au apărut pichete. Re
zultatul a fost un boicot reușit în 
parte.

Pî.nă în prezent greva a afectat 
numai recoltele de struguri de 
masă cultivați în districtul De
lano Ea nu s-a extins la viile 
luxuriante din nordul Californiei, 
sau la milioanele de acri de li
vezi, timpuri de bumbac și fer
me de legume care folosesc mii 
de muncitori migratori în fiecare 
an. Concentrînd toate resursele 
pentru a cîștiga greva de la De
lano și nerisipindu-și eforturile, 
pe suprafața întregului stat, ca 
în încercările anterioare, cele 
două, sindicate par să-și fi îmbu
nătățit șansele de succes".

TELEGRAME EXTERNE

Plenara CC. al P. C. Francez

PESTE 1 000 DE OAMENI AI MUNCII DIN DIFERITE 
REGIUNI ALE ȚĂRII au sosit Ieri la odihnă și tratament 
în stațiunea balneo-climaterlcă Slănlc Moldova. In acest an 
stațiunea va găzdui 23 000 de oaspeți.

PARIS 5. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te: La 4 ianuarie a avut loc la Pa
ris plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez. Rene 
Piquet, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Fran
cez a prezentat un raport privind 
concluziile asupra alegerilor prezi
dențiale din Franța și sarcinile 
partidului în etapa actuală. Ra
portul a scos în evidență rolul a- 
legerilor „ca o etapă importantă 
pe calea unității forțelor muncito
rești, democratice" și a arătat că 
„succesul candidaturii lui Mitter
rand este un succes al unității me
reu crescînde". Raportul arată, pe 
de altă parte, că „de Gaulle acțio
nează în interesul marii burghezii 
franceze" ; politica lui, însă, 
„coincide în unele aspecte cu in
teresele păcii, coexistenței pașnice, 
cu interesele naționale" — așa cum 
se întîmplă în problema Vietna
mului și în ce privește lărgirea 
schimbului și colaborării cu țările 
socialiste. Raportul a scos în evi
dență necesitatea consolidării suc

cesului forțelor de stînga, a uni
tății republicanilor. în ce privește 
crearea forței nucleare franceze de 
șoc, P.C. Francez se pronunță îm
potriva ei și luptă pentru promo
varea unei politici care să cores
pundă intereselor naționale.

în rezoluția politică adoptată de 
plenară se arată că „este necesar 
să se obțină unitatea tuturor for
țelor de stînga și a grupărilor de
mocratice, prin elaborarea unui 
program comun care să constituie 
chezășia viitorului succes".

în rezoluția privitoare la Viet
nam, P.C. Francez își exprimă sa
tisfacția în legătură cu creșterea 
mișcării împotriva agresiunii ame
ricane și consideră că sprijinirea 
eroicului popor vietnamez este mai 
necesară ca oricînd. Participantii 
la plenară au adresat poporului 
francez chemarea de a cere guver
nului Franței să condamne această 
agresiune.

La sfîrșitul lucrărilor plenarei, 
Waldeck Rochet a rostit o cuvîn- 
tare.

Ieri tn 
campionatul 
de hochei

Pe -patinoarul din Miercurea 
Ciuc au început ieri jocurile din 
turul trei al campionatului repu
blican de hochei pe gheață. în 
primele două partide au fost în
registrate următoarele rezultate: 
Steaua București — Tîrnava 
Odorhei 7—1 (2—1; 2—0; 3—0); 
Știința București — Știința Cluj 
6—3 (1—3; 2—0; 3—0). Astăzi au 
loc meciurile: Steaua — Știința 
Cluj; Dinamo-Tîrnava și Voința 
Miercurea Ciuc — Știința Bucu
rești.

I
I
I
i
i
i
i
i

La competiția „Turneul celor patru 
trambuline", care se desfășoară în 
apropiere de Innsbruck, sportivul Die
ter Neuendorf are o comportare re
marcabilă. în cursul celei de a treia 
manșe, una din săriturile sale a mă
surat 89 m. Neuendorf ocupă în pre
zent primul loc în clasament cu 645,2 

puncte

Sînt pregătiți 
minuitorii 
instalațiilor noi 
din petrochimie?

(Urmare din pag. I) 

jute fiecare cîte unul sau doi mun
citori mai tineri în însușirea cu
noștințelor teoretice șl practice. 
Vom căuta să organizăm mai mul
te simpozioane, conferințe tehnice, 
sesiuni științifice, deoarece aseme
nea acțiuni ajută în mod conside
rabil la lărgirea orizontului de cu
noștințe ale muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor. (In această pri
vință, un sprijin mai substanțial 
va trebui să aducă comisia ingi
nerilor și tehnicienilor din combi
nat, a cărei activitate în domeniul 
propagandei tehnice nu a fost pînă 
acum la înălțime — n. ns.).

— O mare parte din munci
torii calificați ai combinatului 
au fost pregătiți la Grupul șco
lar petrol-chimie din Ploiești. 
Corespunde calificarea lor ce
rințelor tehnicii moderne cu 
care este înzestrat combina
tul?

— Problema pregătirii tinerilor 
în școlile profesionale implică un 
studiu mai aprofundat. Dar nu nu
mai a lor, ci și a celor care ur
mează școlile de muncitori cu o 
înaltă calificare și școlile tehnice 
de maiștri. După părerea mea, 
programa școlară este mult prea lar
gă. Li se dau elevilor noțiuni prea 
generale șl ei nu reușesc să aprofun
deze tehnologia proceselor de pro
ducție dinfr-un anumit sector al In
dustriei chimice. Ne creează multe 
necazuri faptul că, în prezent, ma

joritatea elevilor capătă mai mul
te cunoștințe privind prelucrarea 
țițeiului și prea puține despre chi
mizarea țițeiului.

De altfel, o anumită rigiditate în 
ce privește întocmirea programelor 
se manifestă chiar și la Direcția 
personal și învățămînt din cadrul 
Ministerului Industriei Chimice. La 
programele pe care noi le-am tri
mis spre aprobare, ministerul ne-a 
cerut să modificăm tematica și nu
mărul de ore repartizat fiecărei 
discipline, modificări care nu sînt 
în concordanță cu nevoile noastre. 
Se desprinde necesitatea ca la sta
bilirea programelor de învățămînl din 
școlile profesionale să se țină mai 
mult seama de cerințele producției 
din noile unități Industriale.

— Ce ne puteți spune în 
legătură cu școlile de tehni
cieni, de maiștri și de mun
citori cu o înaltă calificare ?

— Da. Cred că profilul acestor 
școli poate fi îmbunătățit. Nimerit 
ar fi ca unele specialități să fie 
comasate și să se înființeze altele 
noi, în funcție de cerințele noilor 
combinate chimice și petrochimice. 
Se știe că tinerii ingineri, la re
partizarea în producție, au o pe
rioadă de stagiu. După părerea 
mea și a altor cadre tehnice din 
combinat, ar fi bine să se studieze 
posibilitatea introducerii unui stagiu 
de 5—6 luni și pentru absolvenții 
școlilor tehnice și ai celor de 
muncitori cu o înaltă calificare. 
După scurgerea timpului de stagia- 
tură, încadrarea pe un anumit post 
să se facă pe bază de examen, 
existînd în acest fel siguranța că 
instalațiile sînt predate în mîini 
bune. Poate că unii ar obiecta, 
spunînd că elevii fac în cursul a- 
nilor de studii și practica în pro
ducție. Dar la noi în combi
nat practica în producție nu 
s-a dovedit satisfăcătoare. în pri
mul rînd, pentru că sînt une
le sectoare unde o practică ac
tivă nu este posibilă. In al doi
lea rînd — ca o chestiune mai 
generală — operatorul de serviciu, 
maistrul, șeful de secție nu au 
condiții să dirijeze practica în pro
ducție a elevilor sau, pur și sim
plu, neglijează această îndatorire.

Pe urmele 
lui Robinson

(Urmare din pag. I)

Căror scopuri servesc ele ? O 
simplă privire pe hartă este suii- 
cientă pentru a da răspunsul. In 
marea lor majoritate, bazele mili
tare se întind lanț pe zone imense 
din suprafața globului — din re
giunile mediteraneene și pînă in 
Filipine, din Japonia și pînă în Tai- 
landa. Și nu-i nevoie ca cineva să 
cunoască strategia militară pentru 
a-și da seama că ele sînt în fapt 
trambuline agresive îndreptate îm
potriva statelor iubitoare de pace 
și împotriva mișcării de eliberare 
națională, instrumente ale politicii 
imperialiste de intervenție în trebu
rile interne ale altor popoare.

Creîndu-și după cel de-al doilea 
război mondial sistemul de baze 
militare, care a înghițit zeci și zeci 
de miliarde de dolari aducătoare 
de uriașe profituri pentru marile 
monopoluri, cercurile imperialis
te, în primul rînd acelea din 
S.U.A., scontau că într-o viitoa
re conflagrație mondială, acesta, pe 
lîngă faptul că ar facilita acțiunile 
agresive împingînd frontul războiu
lui în preajma țărilor iubitoare de 
pace, ar ține totodată, ca și în tre
cut, departe de riposta adversa
rului propriul lor teritoriu. Schim
bările petrecute în tehnica mijloa
celor de ducere a războiului, apa
riția armelor racheto-nucleare a 
spulberat orice iluzii în acest sens. 
Mai mult, ele n-au lăsat nici un 
dubiu că înseși bazele militare de
veneau o țintă precisă a noilor ar
me.

In aceste condiții, cercurile im
perialiste au căutat să-și orienteze 
politica de baze militare în primul 
rînd spre înăbușirea mișcării de e- 
liberare națională a popoarelor 
subjugate, stăvilirea luptei oame
nilor muncii din țările capitaliste 
și spre folosirea bazelor ca un in
strument al intervenției și ameste

cului în treburile interne ale altor 
state. Ca atare, teoreticienii acestei 
strategii au început să sublinieze 
însemnătatea bazelor pentru duce
rea așa-numitelor „războaie loca
le*, „nenucleare*, în timp ce pro
paganda occidentală se străduia 
să demonstreze că aceste baze ar 
fi chiar folositoare pentru țările 
unde sînt amplasate, întrucît le-ar 
apăra de... „pericolul comunismu
lui*. Popoarele respective n-au fost 
însă niciodată întrebate dacă au 
nevoie de asemenea „apărători". 
Și nici nu era nevoie; lupta lor 
neabătută împotriva intervenției 
străine, sub orice formă s-ar ma
nifesta ea, era suficient de grăi
toare. Dar strategii bazelor au ac
ționat potrivit dictonului: „dacă voi 
nu mă vreți, eu vă vreau*.

„Vidul" invocat în... van
Numeroase popoare din Africa, 

Asia, America Latină, blagoslovite 
cu asemenea „oaspeți*, au putut 
constata că bazele militare sînt 
îndreptate împotriva lor însele; că 
pentru ele pericolul consecințelor 
grele la care ar fi expuse in cazul 
unui război este dublat de primej
dia imediată de a-și vedea din nou 
libertatea, avuțiile și ființa națio
nală la cheremul vechilor sau u- 
nor noi asupritori. Rolul ba
zelor ca instrument al neoco- 
lonialismului este de mult un 
secret ă la Polichinelle. Comen
tatorul militar al lui „New York 
Times", Baldwin, a arătat pe șleau 
că rostul bazelor americane pe te
ritorii străine include: „paza surse
lor de materii prime aflate peste 
hotare, culegerea de informații, fo
losirea acestor baze ca centre sta
bile în regiunile în care apar tul
burări și ca centre de sprijin pen
tru operații militare limitate*.

Că acestea nu sînt vorbe goale, 
s-a văzut cu prisosință. In A- 
frica, bazele din Cipru au fost 
folosite de aviația de bombar
dament pentru a distruge în 
1956 Port-Saidul. Invazia trupelor 
americane și engleze în Liban și 
respectiv Iordania a început de la 
bazele militare ale intervenționiști- 
lor, aflate la Adan (Turcia) și în 
Cipru. Operațiunile din 1960 îm
potriva guvernului legal de la 
Leopoldville au pornit de la ba

zele Kamina, Kitona și Bana
na rămase în mîinile colonia
liștilor belgieni după procla
marea independenței Congoului. 
Trupele engleze staționate în A- 
den și Oman sînt mereu aruncate 
în luptă împotriva mișcării de e- 
liberare din aceste teritorii și din 
alte zone ale Africii. In Asia, 
bazele engleze din Singapore au 
fost folosite pentru acțiunea de su
grumare a răscoalei populare din 
Brunei. Intervenția imperialistă 
în Laos a utilizat întotdeauna ca 
puncte de sprijin aerodromurile 
de la Bangkok și Korat, pre
cum și baza de la Takli (Tallan- 
da). Se știe, de asemenea, 
ce rol au bazele militare america
ne din Porto Rico, Haiti, Jamaica, 
Trinidad, zona Canalului Panama 
etc în tentativele de înăbușire a 
mișcării de eliberare a popoarelor 
latlno-amerlcane.

Cea mai concludentă mărturie a 
pericolului ce-1 creează bazele mi
litare și trupele dislocate pe teri
torii străine, pentru viața liberă și 
independența popoarelor, ca și 
pentru pacea lumii, o oferă agre
siunea imperialistă din Vietnam. 
Extinderea rețelei de baze a mers 
mină în mînă cu intensificarea in
tervenției. In 1954 nu existau în 
Vietnamul de sud decît 6 aerodro
muri și două porturi militare. La 
mijlocul anului trecut, numărul ae
rodromurilor era de 169, iar al ba
zelor navale de 11. De la aceste 
baze, ca și de la acelea din Tai- 
landa, Okinawa, Taivan etc., pre
cum șl de pe vasele flotei a 7-a 
staționate în largul coastei, deco
lează avioanele care încalcă 
teritoriul R. D. Vietnam, pîrjolesc o- 
rașe și sate din nordul și sudul 
Vietnamului, pornesc efectivele de 
soldați înarmați pînă în dinți pen
tru a susține și apăra marionetele 
de la Saigon. Nume ca Da Nang, 
Bien Hoa, Nha Be, Nha Trang etc 
— locurile unde sînt amplasate ba
zele agresorului — provoacă oroa
rea și indignarea oamenilor iubi
tori de pace din oricare țară.

Anii din urmă au marcat intensi
ficarea considerabilă a luptei po
poarelor pentru zădărnicirea ac
țiunilor agresive ale imperialismu
lui. In acest cadru mișcarea pen
tru desființarea bazelor militare și 
retragerea trupelor aflate pe teri

torii străine a luat o amploare 
crescîndă. La O.N.U., și în afara 
acestei organizații, România și ce
lelalte țări socialiste, împreună cu 
alte state iubitoare de pace au 
denunțat cu vigoare politica baze
lor militare, arătînd că ea sapă la 
temelia încrederii în relațiile din
tre state, agravează încordarea in
ternațională, atentează împotriva 
suveranității popoarelor, generea
ză conflicte și tulburări în diferite 
părți ale lumii, creind primejdii la 
adresa păcii. In majoritatea țărilor 
unde se află amplasate baze mili
tare străine, s-a dezvoltat impetuos 
lupta pentru lichidarea acestora, 
un șir de state ca Ghana, Mali, 
Guineea, Sudan, Maroc, Tunisia, 
și-au curățat complet sau parțial 
teritoriile de aceste enclave ale 
imperialismului. In lumea în
treagă, din Okinawa în Gibraltar, 
inclusiv în țări vest-europene ca 
Anglia, Italia, Spania mișcarea 
împotriva bazelor militare străine a 
căpătat un caracter deschis și or
ganizat, a continuat să crească în 
lărgime și combativitate, reunind 
cele mai diferite pături sociale. Li
chidarea bazelor militare și retrage
rea trupelor de pe teritorii străine a 
devenit un deziderat major al tu
turor forțelor iubitoare de pace, o 
cerință imperioasă a tuturor adep- 
ților independenței naționale, li
bertății și securității popoarelor. 
Tocmai de aceea strategii ba
zelor militare explorează acum o- 
ceanele în căutarea de insule 
pustii.

Actuala „strategie insulară* este 
încă o dovadă că cercurile mili
tariste urmăresc să împînzeasoă 
literalmente planeta cu asemenea 
cuiburi de conflicte și pericole. Din 
nou au dezgropat acum unii teo
reticieni de peste Ocean vechea 
teorie a „vidului de forță*, potri
vit căreia în vastele zone ale lu
mii eliberate din jugul colonial ar 
ii apărut un „vacuum*, în do
meniul politic și militar, pe care, 
pasă-mi-te, S.U.A. sînt menite „să-l 
umple*.

Lumea nu poate fl însă înșelată. 
Ea își are propriile opinii și inten
ții cu privire la vid: să-l plaseze 
în jurul acelor cercuri politice care 
atentează la securitatea și liniștea 
popoarelor, să le izoleze și să 1® 
zădărnicească intențiile.



CORESPONDENȚA

te, "ii

După cum s-a mai anunțat, 
luni au avut loc în Grecia alege
rile pentru organele municipale, 
care au marcat o însemnată vic
torie a forțelor democratice. Co
tidianul de centru „TA NEA" ca
lifică rezultatele obținute drept 
„o victorie a taberei democrati
ce", iar ziarul stîngii, „AVGHI", 
relevă „marele succes al forțelor 
de colaborare democratică". Zia
rele partidului Uniunea de centru 
anunță că, potrivit datelor oficia
le, în cele mai multe municipali
tăți au fost alese ca președinți 
ai consiliilor municipale persoa
ne care s-au sprijinit pe colabo
rarea dintre partidele Uniunea de 
Centru și E.D.A. In 18 din cele 22 
de municipalități ale capitalei au 
reușit candidații sprijiniți de cen
tru și E.D.A. In marile orașe Sa
lonic, Voios, Ianina, Iraklion, în 
suburbiile Pireului și orașului Sa
lonic, au fost de asemenea aleși 
candidații figurînd pe listele for
țelor democratice. Presa stîngii 
relevă totodată că în prezidiile 
consiliilor municipale din orașele 
Kavalla și Larissa au. fost aleși 
numai candidați propuși de par
tidul E.D.A.

Partidul de guvernămînt a cîș- 
tigat alegerile doar în orașele 
Lamia și Kaneea, iar partidul de 
dreapta E.R.E. — numai în orașul 
Patras.

La alegerile pentru prezidiile 
consiliilor municipale, care au loc 
în fiecare an în Grecia, potrivii 
legilor țării, participă numai con
silierii municipali. Observatorii 
politici din capitala greacă con
sideră rezultatul acestor alegeri 
ca avînd o semnificație deosebi
tă în actualul context al situației 
politice și economice a țării.

C. ALEXANDROAIE

HAVANA Prima ședință plenară
a Conferinței
trîcontinentale

HAVANA 5 — Trimisul special 
Agerpres, Victor Stamate, trans
mite : După ședința de deschidere 
de luni seara, marți dimineața a 
avut loc prima ședință plenară a 
Conferinței de solidaritate a po
poarelor din Asia, Africa și Ame
rica Latină. Președintele conferin
ței, Râul Roă, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Cuba, care a 
deschis ședința, a subliniat in cu
vîntul său importanța luptei pe 
care o duce poporul vietnamez îm
potriva agresiunii americane.

Șeful delegației Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, Nguyen Van Tien, a vorbit pe 
larg despre lupta eroică pe care 
poporul din Vietnamul de sud o 
duce împotriva agresorilor ameri
cani, pentru libertatea și indepen
dența patriei sale, subliniind cu 
acest prilej ajutorul pe care țările 
socialiste, popoarele din cele trei 
continente, precum și organizațiile 
democrate din lumea întreagă îl 
acordă luptei poporului vietnamez. 
Vorbitorul a declarat că 70 la sută 
din teritoriul Vietnamului de sud 
a fost eliberat și că poporul din 
această parte a Vietnamului este 
hotărît să lupte pînă cînd în țară 
nu va mai rămîne nici un ocu
pant. Nguyen Van Tien a arătat 
că primei conferințe tricontinen- 
tale de solidaritate îi revine o sar
cină de răspundere în mobilizarea 
maselor la lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor de libertate și 
pendență a popoarelor din 
trei continente.

A luat apoi cuvîntul șeful 
gației R.D. Vietnam, Tuyen
Danh, care a reafirmat hotărîrea 
poporului vietnamez de a respinge 
agresiunea imperialistă. El a de
clarat că ajutorul pe care țara sa 
îl primește din partea țărilor so
cialiste și acțiunile de solidaritate 
însuflețesc poporul țării sale să 
continue cu curaj și eroism lupta 
împotriva agresorilor. Vorbitorul a 
chemat conferința să adopte o re
zoluție specială cu privire la Viet
nam, în care să condamne agre
siunea americană în această țară 
și să ceară încetarea operațiunilor 
agresive în Vietnamul de, sud, re
tragerea trupelor străine^ lichida-

rea tuturor bazelor militare ame
ricane din Vietnamul de sud, re
cunoașterea Frontului Național de 
Eliberare ca singurul reprezentant 
legal al Vietnamului de sud.

In ședința din după-amiaza zi
lei de marți “au luat cuvîntul șefii 
delegațiilor din Laos, Republica 
Dominicană, Congo (Leopoldville), 
precum și reprezentantul Organi
zației pentru eliberarea Palestinei. 
Vorbitorii s-au pronunțat pentru 
deplina solidaritate a popoarelor 
din Asia, Africa și America Lati
nă în sprijinirea luptei pe care 
popoarele dintr-o serie de țări o 
duc împotriva agresiunii, pentru 
libertate și pentru o adevărată 
independență națională.

în seara aceleiași zile, în sala 
„Chaplin" din Havana, a avut loc 
un spectacol de gală în cinstea 
participanților la conferință, care 
a fost susținut de ansambluri de 
cîntece și dansuri din R.D. Viet
nam, Guineea și Mexic.

Semnarea Planului
de schimburi culturale,

inde-
cele

dele- 
Tran

PARIS 5 (Agerpres). — La 5 ia
nuarie 1966 a avut loc la Paris 
semnarea Planului de schimburi 
culturale, științifice și tehnice în
tre Republica Socialistă România 
și Republica Franceză pentru anii 
1966 și 1967.

Planul a fost semnat din partea 
Republicii 
dr. Victor 
român la 
Republicii 
devant,
director general al afacerilor cul
turale și tehnice din Ministerul 
Afacerilor Externe.

VIETNAMUL DE SUD
• Puternice atacuri ale forțelor patriotice
• La Washington se preconizează noi alocații
bugetare pentru extinderea agresiunii

SAIGON 5 (Agerpres). — Patrioții 
sud-vietnamezi au lansat miercuri un 
puternic atac împotriva taberei for
jelor militare speciale de la Khe 
Sanh, la 125 mile nord-vest de baza 
de la Da Nang. După cum semna
lează corespondentul agenției Reuter 
la Saigon, pierderile garnizoanei ta
berei au fost importante.

Lupte între patrioți și trupele sai- 
goneze și americane continuă să aibă 
loc în delta fluviului Mekong, pre
cum și la Quang Ngai, în sudul ba
zei Da Nang.

Agenția U.P.I., citind declarația 
unui purtător de cuvînt american, 
a făcut cunoscut că în săptămîna de 
după încetarea armistițiului de 30 de 
ore, atacurile pafrioților „au atins cel 
mai înalf nivel de la începutul războ
iului în Vietnam".

★

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă, ci
tind surse autorizate din capitala 
Statelor Unite, relatează că preșe
dintele Johnson va cere în curînd 
Congresului încă 13’ miliarde de 
dolari pentru a acoperi cheltuie
lile crescînde legate 
războiului

sur-cifră, menționează Reuter, a 
prins pe observatorii din Washing
ton, care se așteptau ca adminis
trația să ceară suplimentarea 
cheltuielilor militare pentru anul 
financiar care se încheie la 30 iu
nie, cu o sumă de 2 pînă la 3 mi
liarde dolari. Dacă Congresul va 
aproba această nouă cerere a pre
ședintelui, totalul suplimentărilor 
bugetului militar curent, cauzate 
de escaladarea războiului din Viet
nam, va fi de 14,7 miliarde dolari.

★

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Fostul președinte al Oficiului fe
deral de rezerve al Statelor Unite, 
Marriner Ekkeles a adresat tutu
ror membrilor Congresului ame
rican o scrisoare în care condam
nă cu asprime agresiunea S.U.A. 
în Vietnam. Ekkeles a declarat că 
Statele Unite se află în Vietnam 
ca agresor, contrar tuturor obliga
țiilor asumate prin aderarea la 
statutul O.N.U. „Trebuie să înce
teze escaladarea războiului în 
Vietnam și să fie neîntârziat re
trase din această țară trupele a- 
mericane" — a declarat el.

!
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SCURTE ȘTIRI
NEW YORK. Studentul negru Samuel Younge, în vîrsiă de 22 de 

ani, cunoscut ca participant activ la mișcarea pentru integrarea 
rasială în S.U.A., a fost găsit asasinat în apropierea unei stații de 
autobuze din Tuskegee (Alabama). In semn de protest împotriva 
acestei crime, sute de studenți negri au organizat un marș pe stră-> 
zile orașului.

GENEVA. Președintele Confede
rației elvefiene, dr. Hans Schaffner, 
a desemnat pentru conducerea De
partamentului politic (ministru de 
externe) pe consilierul federal Willy 
Spuhler (socialist). în cercurile po
litice elvefiene se subliniază că este 
pentru prima oară cînd un socialist 
define în Elveția funefia de minis
tru al afacerilor externe.

KUWEIT. Primul ministru al Ku
weitului, Jaber al Ahmed al Jaber, 
a făcut o declarafie în care a pre
cizat că „nimic nu ar justifica trans
formarea disputei de frontieră din
tre Kuweit, Iran și Irak într-un con
flict armat". „Sîntem în relafii bune 
cu vecinii noștri și sperăm să re
zolvăm în cel mai scurt timp toate 
problemele privind frontierele* — 
a spus premierul Kuweitului.

NICOSIA. Agenția France Presse 
anunță că președintele 
Makarios, va participa 
rința primilor miniștri 
Commonwealthului, 
problemei rhodesiene. 
urmează să înceapă

Ciprului, 
la confe- 
din țările 

consacrată 
Conferința 
săptămîna 

viitoare în capitala Nigeriei, 
gos.

La-

de- 
fi-

al 
în- 
că

STOCKHOLM. După cum a 
clarat ministrul suedez de 
nanțe, Gunnar Strâng, deficitul 
balanței comerciale a Suediei pe 
anul 1965 va atinge un miliard 
de coroane. Un asemenea deficit 
n-a mai fost înregistrat în Suedia 
din anul 1947.

DAMASC. Primul ministru 
Siriei, Salah Bitar, a declarat 
tr-o cuvîntare radiotelevizată 
noul guvern al tării va năzui spre 
apropierea față de R.A.U., Algeria, 
Yemen și alte state arabe. Pe plan 
intern primul ministru a preconi
zat o accelerare a înfăptuirii re
formei agrare, care să ducă la re
organizarea agriculturii în scopul 
sporirii producției.

OUAGADOUGOU. Colonelul 
Lamizana, autorul recentei lovi
turi de stat din Volta Superioară, 
a anunțat, într-o cuvîntare radio
difuzată că a suspendat constitu
ția țării și a dizolvat Adunarea 
Națională.

a fost

s

ducerea 
Această

de 
Vietnam.

VIENA. Poliția vieneză a 
tat marți seara pe Leopold 
Lanz, 
mare 
celui

Socialiste România de 
Dimitriu, ambasadorul 
Paris, iar din partea 
Franceze de Jean Bas-

ministru plenipotențiar,

a

TAȘKENT

BERNA. Peste 5 000 de turiști fran
cezi, vest-germani și englezi au fost 
izolați marți dimineața in stațiunea 
alpină Zermatt din Elveția, ca urmare 
a unei avalanșe de zăpadă care a blo
cat calea ferată. După cum informea
ză agenția Associated Press, întregul 
trafic feroviar pe această linie 
paralizat.

LA PAZ. Generalul Rene Barrientos 
a demisionat din funcția de copre
ședinte al luntel militare de guvernă- 
mînt din Bolivia, pentru a se putea 
prezenta la alegerile prezidențiale ce 
urmează să aibă loc In luna iulie.

Nu a produs senzație

bunuri de 
copiilor 

și tehnice 
urmare a 

cî-

IKl

Corespondență din Bruxelles

UN AN CU GRIJI ÎN PLUS Ca urmare a luptei eroice duse de forțele patriotice împotriva trupelor Intervenționiste ale S.U.A. șî a for- 
’națilter militare ale regimului-marionetă de la Saigon, 70 la sută din teritoriul Vietnamului de sud a fost 
eliberat. Fotografia de mai sus redă o imagine din tr-o localitate eliberată : un grup de tinere iucrînd 

uniforme pentru luptătorii din forțele patriotice

BUDAPESTA. La Budapesta a 
fost semnat un acord privind co
laborarea între Ungaria și Franța 
în domeniul industriei gazelor na
turale. Se prevede o colaborare 
sistematică între specialiștii din 
industria gazelor naturale a celor 
două țări.

ares- 
Frariz 

învinuit de săvîișirea unui 
număr de crime în timpul 
de-al doilea război mon- 
în lagărul de la Treblinka.

Anul 1966 debutează în 
Belgia într-o ambianță poli
tică animată. în urma unor 
discuții furtunoase, a fost 
adoptat în parlament acum 
două săpfămîni așa-numitul 
„program de însănătoșire 
financiară*.

Supunînd dezbaterilor 
Senatului proiectul fiscal, 
ministrul de finanțe, Eys- 
kens, declara : „Guvernul 
a ajuns la un acord unanim 
referitor la un anumit nu
măr de măsuri de însănă
toșire : raționalizări în ma
terie școlară ; scăderea In
vestițiilor la transporturile 
în comun ; măsuri în dome
niul industriei carbonifere".

Conform programului a- 
dopfaf, se micșorează cu 
3 miliarde de franci bel
gieni creditele 
rului Educației

avea drept scop, în concep
ția inițiatorilor săi, echilibra
rea bugetului țării, care s-a 
soldat în anul abia încheiat 
— potrivit aprecierii obser
vatorilor de aici, din Bru
xelles — cu un deficit 
ordinul a 17 miliarde 
franci.

Aici se apreciază că 
fi existat alte surse de

de 
de

Minisfe- 
Na|ionale 

destinate învățămîntului 
culturii. în 1966 nu se va 
construi nici o școală în 
învăfămîntul mediu și teh
nic. Căile ferate vor primi 
în acest an un buget mai 
redus decît anul trecut, ceea 
ce va avea ca urmare ridi
carea tarifului lor. Pe moti
vul nerenfabilităț ii, șase 
mine de cărbuni vor fi în
chise, iar un număr de în
treprinderi — reprofilate, 

întreg acest program ar

Și

ar 
aco

perire a deficitului bugetar 
cum ar fi, de exemplu, re
ducerea cheltuielilor mili
tare care au ajuns în 1965 
la 25 miliarde franci. Dar 
așa cum se subliniază în 
cercurile politice, odafă cu 
sporirea angajamentelor 
Belgiei în cadrul N.A.T.O., 
au crescut și alocările bu
getare respective. Nici so
luția propusă în parlament 
de depufajii comuniști, ca 
o alternativă a „programu
lui de însănătoșire financia
ră", de a se aplica o ma
jorare a impozitului de 
1 la sufă asupra per
soanelor fizice cu capi
tal ce depășește 10 mili
oane franci și asupra socie
tăților care ating un capital 
de 100 milioane franci, n-a 
fost însușită. Se pune pro
blema de a alege între a 
nemulfumi 3 milioane de 
contribuabili sau 300 de ca
pitaliști. De la tribuna par

lamentului, ministrul de fi- 
nanfe a declarat că „grupul 
comunist propune un plan 
de schimbare coerent, dar 
pe care eu nu l-aș admite 
pentru că el ar atinge ma
rele capital".

Și nu a fost admis. Par
lamentul a votat programul 
coaliției guvernamentale 
prin care se scot din buzu
narele contribuabililor de 
rînd, încă circa 14 miliarde 
franci. Adoptarea lui nu a 
fost ușoară. Susținătorii pro
iectelor, perindafi unul 
după altul la tribună, au 
fost nevoiți să recurgă la 
multiple „justificări*. Un 
fapt demn de remarcai a 
fost acela al creșterii opo
ziției fafă de proiectele 
prezentate chiar în parti
dele coalifiei guverna
mentale — Partidul social- 
creștin și Partidul socialist, 
afectînd serios pe de o 
parte raporturile dintre ele, 
iar pe de altă parte situa
ția din partidul socialist. 
Trei depufafi socialiști și-au 
dat demisia din comisia de 
finanțe a Camerei, deoare
ce guvernul nu le-a admis 
unele amendamente la sus
menționatul program. în 
cercurile politice se urmă
rește cu afenfie tensiunea

dintre partidele coaliției. 
Adăugind la aceasta și o 
stare -de nemulțumire a 
populației, deosebit de sen
sibilă la măsurile amintite, 
avem un tablou mai com
plet al atmosferei din Bel
gia la început de an' 66. 
Căci, e limpede, populația 
va avea cel mai mult de 
suferit din cauza aplicării 
acestor măsuri.

Masele muncitoare vor 
suporta în proporție de 80 
la sută impozitele indirecte, 
în cadrul dezbaterilor din 
parlament s-a menționat că 
fiecare muncitor, salariat, 
pensionar, meșteșugar, cul
tivator va cheltui pentru 
nevoile sale în acest an cu 
cîteva mii de franci mai 
puțin. Dar îl va costa mai 
mult tramvaiul, abonamen
tul pe căi ferate, costumul 
de haine și alte 
consum. Numărul 
în școlile medii 
va fi limitat. Ca 
închiderii exploatărilor, 
teva mii de muncitori mi
neri vor trebui să-și schim
be locul de muncă, califi
carea. Situația lor nu este 
deloc de invidiat în acest 
început de an.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR 
INDIANO PAKISTANEZE

TAȘKENT 5 (Agerpres). — 
Miercuri dimineața a avut loc în 
suburbia Durmen de lîngă Tașkent 
o întrevedere între președintele 
Pakistanului Ayub Khan și Lai 
Bahadur Shastri, primul ministru 
al Indiei, care au continuat con
vorbirile începute la 4 ianuarie.

In după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o întâlnire între Swaran 
Singh, ministrul de externe al In
diei, și Zulfikar Bhutto, ministrul 
de externe al Pakistanului.

Purtătorul de cuvînt al părții 
indiene la tratative a declarat că 
întrevederea dintre Lal Bahadur 
Shastri și Ayub Khan și convor
birile dintre miniștrii de externe 
ai celor două țări au fost utile. 
La rîndul său, purtătorul de cuvînt 
al părții pakistaneze a declarat că 
întâlnirea dintre Ayub Khan și Lai 
Bahadur. Shastri a decurs într-un 
spirit constructiv și că șefii celor 
două delegații au obținut un oare
care succes:

Următoarea întrevedere dintre 
reprezentanții celor două părți va 
avea loc joi.

*
Purtătorul de cuvînt al Ministe

rului Afacerilor Externe al U.R.S.S. 
a anunțat în cadrul unei conferințe 
de presă că miercuri a avut loc 
o nouă întrevedere între primul 
ministru sovietic, Alexei Kosîghin, 
și primul ministru indian, Lal Ba
hadur Shastri, la cererea acestuia.

Plenara C. C 
al P. C. Bulgar

SOFIA 5 (Agerpres). — La 5 ia
nuarie la Sofia a avut loc plenara 
C.C. al P.C. Bulgar, la care au fost 
discutate pregătirile în vederea a- 
propiatelor alegeri de deputați pen
tru Adunarea Populară a R. P. 
Bulgaria, sfaturile populare, de ju
decători și de asesori populari, care 
vor avea loc la 27 februarie. Ra
portul cu privire la activitatea des
fășurată de P.C. Bulgar și organiza
țiile obștești în întâmpinarea ale
gerilor a fost prezentat de Boris 
Velcev, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Plenara a adoptat hotărîrile co
respunzătoare.

New York

A 5-A ZI A GREVEI II
i

• Doua milioane și ju
mătate de saiariați nu se 
pot deplasa de acasă

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Greva lucrătorilor newyorkezi din 
transporturile în comun a intrat 
miercuri în cea de-a 5-a zi. Ea 
continuă să fie efectivă ; nici un 
singur autobuz și nici o linie de 
metro nu funcționează. Singurele 
mașini care circulă sînt cele par
ticulare. Aproximativ 2 500 000 de 
muncitori și funcționari continuă 
să rămînă acasă din cauza lipsei 
mijloacelor de transport.

Liderul sindicatului muncitorilor 
din transporturi, Michael Quill și 
alți opt lideri sindicali arestați 
marți continuă să se afle în închi
soare. S-a anunțat că după aresta
re Quill a suferit un atac de cord 
și a fost supus unui tratament

I

Nicolas MORRET

desfășurat festivalul „Iarna rusească". în zilele festiva-Moscova s-aLa
lului, în cadrul Expoziției realizărilor economiei naționale a U.R.S.S. au 

iost organizate pentru vizitatori plimbări cu troici

„Războiul frigiderelor 
din nou in actualitate

PARIS 5 (Agerpres). — în Piața 
comună este pe cale să reizbucneas- 
că „războiul frigiderelor", care opu
ne Franța Italiei și R.F.G. După 
cum relatează agenția France 
Presse, exportatorii vest-germani și 
italieni de frigidere au protestat pe 
lingă Comisia Pieței comune de ia 
Bruxelles împotriva unei hotărîri a- 
doptate de Franța, prin care se ur
mărește blocarea importurilor de 
frigidere. Agenția afirmă că „un 
fapt este de netăgăduit, și anume 
că măsura adoptată survine într-un 
moment în care, ca niciodată, piața 
franceză este supusă presiunii stră
ine. Aproape 50 la sută din frigi
derele care au fost vîndute în Fran
ța în 1965 erau de fabricație străi
nă". Frigiderele italiene au concu
rat piața franceză fiind vîndute la 
prețuri măi scăzute. Măsura fran
ceză urmează să intre în vigoare 
înnepînd de la 15 ianuarie.

In ajunul noului an o telegra
fia sosită din Salvador anunța 
că în capitala țării a fost desco
perit un complot.
De obicei, descoperirea unui 

complot antiguvernamental stîr- 
nește senzație și agențiile de 
presă fac ample comentarii pe 
marginea unor asemenea eveni
mente. De astă dată însă, știrile . de azi: 14 mari latifundiari dețin 

peste. g2 ,ia sută din pământul 
cultivabil, în timp ce 75 la sută 
din țărani nu posedă pămînt; 75 
la sută din populația țării este 
subalimentată; 70 la sută din 
populația țării este analfabetă 
(din care peste 50 ■ la sută copii 
și tineri între 10 și 29 de ani); 
media de vîrstă este de 27 de 
ani.

In acest context nu este de 
mirare că vestea descoperirii 
unui complot la San Salvador 
n-a produs senzație. Nu se cu
noaște ce orientări au animat pe 
inițiatorii complotului, dar un 
lucru este cert: în Salvador creș
te tot mai mult împotrivirea față 
de regimul dictatorial, se inten
sifică mișcarea democratică.

au fost lapidare, lipsite de ele
mentul senzațional. Faptul în 
sine a trecut neobservat de 
mulți observatori politici. Expli
cația nu este greu de găsit: Sal
vadorul, cel mai mic stat de pe 
continentul latino-american, a 
devenit cunoscut de-a lungul a- 
nilor printr-o pronunțată insta
bilitate politică. Prin numeroase 
frământări a trecut țara după 
venirea la putere a actualei junte 
militare, în anul 1961.

Măsurile luate de autorități în 
vederea limitării libertăților de
mocratice (interzicerea partide
lor și organizațiilor progresiste), 
aservirea țării marilor monopo
luri nord-americane, 
rea. mizeriei în care 
masele populare, i 
roare polițienească au declan
șat un val de nemulțumire

accentua- 
•. se zbat 
crunta te-

și protestul întregului popor. Mi
tingurile, grevele, demonstrațiile 
s-au ținut lanț. O amploare deo
sebită a luat-o campania de lup
tă pentru , eliberarea liderilor po
litici și . sindicali întemnițați din 
ordinul guvernului militar.

Cîteva cifre vin să înfățișeze 
sumbrul tablou al Salvadorului

Eugen IONESCU

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, 
mii de muncitori italieni emigrați 
în decursul anilor în diferite țări 
vest-europene în căutare de lu
cru s-au întors pentru un scurt 
timp în Italia spre a-și revedea 
familiile. în fotografie : o imagine 
frecvent întilnită în aceste zile 

in gările italiene

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a anunțat numirea 

colonelului canadian Johns Henry 
Gauthier în funefia de observator 
militar șef ad-inferim al grupului 
militar de observafie al O.N.U. din 
India și Pakistan. Gauthier a fost 
numit pînă la desemnarea unui în
locuitor al generalului australian 
Robert Nimmo, care a încetat din 
via)ă subit la Rawalpindi.

DUBLIN. într-o declarație făcută 
în fața Parlamentului irlandez, 
primul ministru Lemass ti arătat 
că Irlanda intenționează ca la vii
toarea sesiune a ..Consiliului eu
ropean" de la Strasbourg să reîno- 
iască dorința de a participa la Pia
ța comună.
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