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Azi se deschide

Congresul Cooperativelor

Agricole de Producție

y^stăzi se deschide în Capitală Congresul 
/B Cooperativelor Agricole de Producție din țara 
JB noastră. La congres participă 5 500 de dele- 

<- gați, aleși în adunările generale ale coopera
tivelor agricole, în conferințele de constituire 

a uniunilor raionale, orășenești și regionale, delegați 
care reprezintă întreaga noastră țărănime coopera
tistă. Țăranii cooperatori de pe plaiurile Sucevei și 
cei din întinsa cîmpie a Bărăganului, cei din Țara 
Oașului și din prima regiune cooperativizată — Do- 
brogea, reprezentanții țărănimii din întreaga țară vor 
discuta despre probleme esențiale ale muncii și vieții 
lor, ale progresului continuu al agriculturii noastre 
socialiste.

$

Turism 1966

Ing. Nicolae POPA
laureat al Premiului a'e Stat, director tehnic al Institutului 

de cercetări tehnologice în construcția de mașini

Despre însemnătatea pe care o 
are pentru economia națională asi
milarea continuă și într-un timp 
scurt a noi tipuri de mașini, utilaje 
și instalații complete, cu caracte
ristici tehnico-economice compara
bile cu ale celor mai reușite pro
duse similare fabricate pe plan 
mondial s-a mai scris în „Scîn- 
teia". Dintre punctele . de vedere 
exprimate mi-a atras îndeosebi a- 
tenția cel care se referă la necesi
tatea de a se trece la un program 
realist, bine fundamentat, de asi
milare a produselor noi, eșalonat 
pe 5 ani. Aș vrea să fac însă o 
precizare. După părerea mea, în
locuirea planurilor anuale cu un 
program detaliat de asimilare în 
cadrul planului pe 1966—1970 poa
te avea consecințe favorabile nu
mai dacă concepția care stă la 
baza elaborării acestui program se 
întemeiază pe abordarea în pers
pectivă a problemelor ridicate de 
progresul tehnic neîntrerupt. Iar 
perspectiva n-o dă atît timpul, cit 
orientarea iermă spre necesitățilenecesitățile

e Construcții noi pe litoral 
Complex turistic la mare 

altitudine $ Trasee... teleferice

După cum se știe, acest eveniment important a fost 
precedat de adunările generale ale tuturor coopera
tivelor agricole din țară, de conferințele de constituire 
a uniunilor cooperatiste raionale, orășenești și regio
nale, în cadrul cărora membrii cooperatori și delegații 
acestora au hotărît adeziunea la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție. în aceste adu
nări au fost larg dezbătute proiectele de statute ale 
cooperativei agricole, uniunilor cooperatiste și Casei 
de pensii. întreaga țărănime și-a exprimat aprobarea 
față de aceste documente de mare însemnătate pentru 
viața satelor noastre, atașamentul față de politica 
partidului de înflorire a agriculturii socialiste. Cele 
'35 000 de propuneri privitoare la proiectele de statut 
demonstrează interesul viu manifestat de țărănimea 
cooperatistă, de toți oamenii muncii de Ia sate față 
de măsurile de creare a uniunilor cooperatiste, de 
statutele puse în dezbatere.

Congresul constituie un eveniment de seamă în 
viața țărănimii noastre, a întregului popor. Cu acest 
prjlej va fi creată o organizație proprie a țărănimii 
coopergtiște — Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție — care va avea sarcini deose
bit de importante. Uniunile cooperatiste constituie un 
sprijin efectiv acordat țărănimii în sporirea producției, 
valorificarea produselor, rezolvarea unor probleme 
social-culturale, precum și în mijlocirea relațiilor 
cooperativelor agricole cu alte organizații cooperatiste, 
măsuri care se vor răsfrînge în bine asupra întregii 
activități economice a cooperativelor agricole, asupra 
veniturilor cooperatorilor. Această formă de organi
zare corespunde actualei etape de dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste, perspectivelor ei, răspunde 
cerințelor vieții. Cu acest prilej va fi aprobat și sta
tutul cooperativelor agricole, legea de bază a activi
tății lor. care reflectă stadiul dezvoltării agriculturii 
noastre, exprimă modul în care țărănimea organizează 
și conduce activitatea cooperativelor, ilustrează adîn- 
cirea democrației cooperatiste. De asemenea, va fi 
aprobat statutul Casei de pensii, care rezolvă o im
portantă problemă socială a satului cooperativizat — 
pensionarea la bătrînețe și în caz de incapacitate 
de muncă.

La congres, solii țărănimii cooperatiste vor face o 
trecere în revistă a succeselor obținute după încheie
rea cooperativizării, vor dezbate problemele legate de 
înfăptuirea obiectivelor prevăzute în Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. pentru sporirea producției 
vegetale și animale, pentru creșterea aportului agri
culturii la bunăstarea poporului și progresul țării. în 
ultimii ani, multe cooperative agricole, datorită unei 
mai bune organizări a procesului de producție și a 
muncii harnice a membrilor lor, au făcut pași însem
nați înainte în dezvoltarea lor economică și organi
zatorică. Congresul cooperativelor agricole de produc
ție va constitui o tribună a experienței înaintate, un 
prilej de a face cunoscute metodele înaintate de lucru 
pentru a fi generalizate. Aplicarea lor va contribui 
la îndeplinirea sarcinii trasate de cel de-al IX-Iea 
Congres al partidului ca fiecare cooperativă agricolă 
de producție să se transforme într-o unitate cu pro
ductivitate înaltă, multilateral dezvoltată. Pe baza 
experienței și a rezultatelor de pînă acum, congresul 
va stabili măsuri menite să contribuie la înfăptuirea 
politicii partidului de dezvoltare intensivă și multila
terală a agriculturii, pe baza folosirii mai raționale a 
marilor posibilități de care dispune agricultura coope
ratistă.

întregul nostru popor urmărește cu deosebit interes 
lucrările congresului, care, prin amploarea reprezen
tării și importanța problemelor aflate în dezbatere, 
constituie un mare for al țărănimii noastre coopera
tiste. Succes deplin lucrărilor Congresului Coopera
tivelor Agricole de Producție — eveniment important 
pentru dezvoltarea agriculturii cooperatiste și înflori
rea satelor, pentru viața întregii țări !
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orientarea fermă 
reale ale econo
miei și tendințele 
de dezvoltare a- 
le tehnicii.

Pe plan mon
dial apar în per
manență' o sumedenie de nou
tăți în domeniul concepției și 
construcției mijloacelor tehnice, 
al tehnologiilor de fabricație. Pro
blema care se pune este : în ce 
măsură avem nevoie de tot ce se 
asimilează ? Corespund noile ma
șini, utilaje și instalații unui scop, 
unor cerințe reale, perspectivei de 
dezvoltare a întregii economii ? 
Pentru a da un răspuns competent 
Ia aceste întrebări esențiale consi
der că trebuie întărită activitatea 
de elaborare a studiilor tehnico-e
conomice, care să justifice necesi
tatea, oportunitatea și eficiența e- 
conomică a fiecărei asimilări pre
văzute în programul de asimilare, 
respectiv în planul tehnic al între
prinderilor constructoare de ma
șini. In plus, cred că se impune a fi 
luate în considerare și unele cri
terii de care s-a ținut mai puțin 
seama pînă acum. In bună parte, 
ele au fost înfățișate în articolul 
„Problematica nouă a constructo
rilor de mașini". Le-aș completa a- 
rătînd că asimilarea produselor 
noi nu trebuie să vizeze numai ce
rerile actuale ale celorlalte ramuri 
economice, ci mai ales pe cele de 
perspectivă, de viitor. Este posibil 
acest lucru ? Eu socotesc că stu
diile existente referitoare la dez
voltarea diferitelor ramuri indus
triale, precum și faptul că în între
prinderi s-au elaborat proiecte 
privind planul economic de pers
pectivă și pe anul 1967 oferă sufi
ciente date care permit stabilirea 
tipodimensiunilor celor mai solici
tate și cantitățile de noi mijloace 
tehnice necesare.

încă o dată accentuez că studiile 
tehnico-economice trebuie întocmi
te de către constructori de mașini 
care simt pulsul evoluției tehnicii, 
care nu privesc numai cu 2—3 ani 
în viitor, ci cu 10 sau chiar 15 ani. 
între altele, aceasta înseamnă că 
la alegerea tipurilor care vor fi a- 
similate este nevoie să se aibă în 
vedere și următorul fapt • concomi
tent cu satisfacerea cererilor eco
nomiei noastre, un număr tot mai 
mare dintre noile mașini care ur
mează să fie fabricate, trebuie să 
ia calea exportului. Se înțelege, a- 
similarea lor se cere să fie făcută 
în cel mai scurt timp, la cel mai

înalt nivel tehnic, dar și la un preț 
de cost competitiv.

A munci cu perspectivă în do
meniul asimilării mijloacelor tehni
ce înseamnă, după părerea mea, 
a preveni în mod științific ră- 
mînerea în urmă a nivelului lor 
tehnic, a-l menține în permanență 
în pas cu ultimele realizări pe plan 
mondial. Cum anume ? Prin studii 
și experimentări permanente și mi
nuțioase care să asigure moderni
zarea și înnoirea continuă a pro
ducției curente. Sînt de părere că 
în uzine este necesar ca, încă din 
momentul începerii unei noi fabri
cații de serie, grupe de cercetători 
sau de proiectanți să pregătească 
asimilarea unor noi tipuri, mai per
fecționate, care să poată intra în 
producția de serie în anii următori 
și care să înlocuiască produsele 
din fabricația curentă, inevitabil 
supuse învechirii constructive.

Uneori perspectiva este greșit 
înțeleasă, preferința pentru „ulti
mul tip” este exagerată și lipsită 
de conținut. Cum se concretizează 

o asemenea con
cepție? După ce 
s-au făcut studii 
tehnico-economi
ce aprofundate, 
s-au ales mode

lele și s-a executat chiar prototipul, 
se abandonează asimilarea în fa
bricație a noului produs, pe motiv 
că între timp a apărut altul. De cele 
mai multe ori însă, superioritatea 
noilor creații tehnice nu este atît 
de evidentă îneît să justifice re
nunțarea la cheltuielile făcute în 
prealabil pentru realizarea prototi
purilor. Este cazul mașinii de mor- 
tezat danturi și al mașinii de recti
ficat filete, a căror asimilare se 
află în impas tocmai din motivul 
amintit, fată de ce consider că 
înainte de a se lua o hotărîre de
finitivă în legătură cu trecerea sau 
netrecerea la fabricația de serie a 
noilor tipuri de mașini se cuvine 
să fie analizate aprofundat și com
parativ și aspectele tehnice și 
economice de amănunt, de mai 
mare subtilitate. Altfel, apare ris
cul de a se irosi forțe de creație 
tehnică și mijloace materiale în 
producerea diferitelor prototipuri, 
fără a se trece vreodată la fabri
cația de serie propriu-zisă.

U Rezultatele

(Continuare în pag. a III-a)
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alegerilor 
din Austria

Partidul populist 
— 85 de mandate ; 
Partidul socialist — 
74f ; Partidul națio- 
nal-Iiberal — 6.

MARELE SFAT

AL ȚĂRĂNIMII COOPERA TISTE

gg Puncte de vedere: Direcții ale 
dezvoltării filmului nostru
documentar

IS Ecouri: Liceele 
de specialitate

(pag. a 11-a)

■SPORT
— Debutul victorios al rapidiștilor în 

„Cupa campionilor europeni" la volei.
— „Mondialele" de hochei pe gheată : 

România — Norvegia 4—0.
(pag. a IlI-a)

SI Corespondentă din Budapesta:

Prefacerile bauxitei
(pag. a IlI-a)

Mii și mii de țărani au sosit 
în Capitală. îmbrăcați orășe- 
nește ori în mîndre și pitorești 
costume naționale ei pot fi 
văzuți pretutindeni : în sălile 
de teatru și de cinematograf, 
în muzee și în expoziții, pe 
marile bulevarde și în parcu
rile publice. Ei nu mai au ni
mic, sau aproape nimic, din 
sfiala țăranilor de altădată a- 
runcați de-o întîmplare ori 
de-o nevoie, pentru o zi-două, 
în mijlocul tumultuos al ora
șului. Umblă prin Capitala 
țării — pe care unii o cunosc 
tot atît de bine ca și noi — 
cum ar umbla pe la ei prin sat 
și, dacă îi privești cu atenție, 
bagi repede de seamă că în
treaga lor înfățișare arată că 
se simt aci ca la ei acasă.

într-adevăr, sînt mulți ani, 
ori poate nu chiar prea mulți, 
de cînd țăranii noștri se simt, 
atunci cînd vin în Capitală, 
ca la ei acasă. Capitala este, 
ca și țara, a noastră, a tuturor, 
cu toate bogățiile ei, cu toate 
frumusețile ei arhitecturale, cu 
toate comorile ei de artă păs
trate în muzee, cu toate școli
le înalte în care la catedre se 
află profesori și savanți ieșiți 
în parte din rîndurile ță
rănimii, și în bănci studenți 
ieșiți și ei, în mare proporție, 
tot din rîndurile țărănimii. Aici, 
în acest vechi oraș de pe Dîm
bovița, își au reședințele con
ducerea noastră de partid și 
conducerea noastră de stat. 
Aici bate inima fierbinte a pa
triei. Aici a fost chemată de 
către conducerea noastră de 
partid, de atîtea ori, țărăni
mea noastră. Uneori țărănimea 
a fost chemată la București 
pentru a ajuta clasa muncitoa
re în lupta ei dîrză împotriva 
reacțiunii, — alteori — și cred 
că de cele mai multe ori — 
țărănimea a fost invitată aici

Zaharia STANCU

pentru un sfat. Nici una din 
marile hotărîri cu privire la o 
schimbare sau alta în viața 
poporului 
luată fără sfat cu 
largi mase ale poporului nos
tru, deci, și cu țărănimea și 
fără adeziunea ei. Sfat cu ță
rănimea înainte de începerea 
procesului de cooperativizare 
a agriculturii, sfaturi cu țără
nimea pe parcursul celor a- 
proape 13 ani, cîți s-au scurs 
de la începutul și pînă la is
prăvitul cooperativizării agri
culturii, sfaturi după... Miile și 
miile de țărani care pot fi vă
zuți pretutindeni, cum arătam 
mai sus, nu au venit în Capi
tală în scopuri turistice. Ei sînt 
cu toții delegații țăranilor coo
peratori din întreaga țară și 
au sosit în Capitală pentru a 
participa la Congresul Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție.

Procesul de cooperativizare 
a agriculturii a fost greu și 
el s-a desfășurat, pînă la de- 
săvîrșire, pe o perioadă destul 
de lungă. Țărănimea noastră 
a avut — desigur, în alte con
diții economico-sociale și iz- 
vorîte din acestea — tradiții 
cooperatiste. Obiceiuri vechi 
făceau ca țăranii să 
asocieze pentru a ara,

nostru nu a fost 
cele mai

iscusitului Păcală ori episoade 
eroice din luptele duse de 
haiduci împotriva asupritori
lor poporului. împrejurările fă
cuseră că oamenii satelor nu 
știau carte dar ei erau moște
nitorii unei temeinice culturi 
orale pe care, în felul acesta, 
o treceau mai departe. Cu ex
celași prilej limba noastră se 
șlefuia, se înfrumuseța, se îm
bogățea. Boierimea și negusto- 
rimea au vorbit cînd o limbă

străină, cînd alta, după cum o 
cereau împrejurările. Țărăni
mea română a fost acea par
te a poporului care de-a lun
gul veacurilor a păstrat vie 
frumoasa noastră limbă. Pe 
bună dreptate poetul Alexan
dru Mateevici a scris cîndva :

Limba noastră-i limbă 
sfintă, ' Limba vechilor 
cazanii, / Care-o plîng 
și care-o cîntă / Pe la 
vatra lor țăranii. /

Astăzi vom auzi iarăși aceas
tă limbă, nu plînsă, ci frumos

8
I
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1 385 de zboruri 
efectuate într-o sin
gură zi de elicopte
re pentru sprijinirea 
trupelor americano- 
saigoneze

se 
a 

semăna, a culege și a treiera 
grîul în comun. Clăcile pentru 
strînsul și curățatul porumbu
lui erau faimoase. In timpul 
lungilor nopți de iarnă munca 
de curățat a porumbului 
împletea cu desfătarea, 
bați înzestrați cu darul 
vestirii rosteau basme 
tastice și balade înaripate, în- 
tîmplări pline de haz din viața

se 
Bâr-

(Continuare în pag. a Il-a)

In cursul zilei de ieri au continuat să sosească in Capitală 
delegații țăranilor la Congresul Cooperativelor Agricole de 

Producție (Foto : M. Andreescu)

Pentru a informa pe cititori în 
legătură cu dezvoltarea turismului, 
am rugat pe tovarășul ȘTEFAN 
ENACHE, secretar general în Mi
nisterul Comerțului Interior, să ne 
răspundă’la cîteva întrebări:

— Ce noutăți se pregătesc pen
tru turiști în acest an ?
— Numărul mereu în creștere al 

excursioniștilor a determinat în
ființarea unor trasee cu itinerare 
tot mai atrăgătoare, extinderea 
construcției de hoteluri, lărgirea 
gamei de servicii pentru turiști etc. 
In viitor s-a prevăzut ca, pe lîngă 
mărirea rețelei de drumuri și spo
rirea numărului mijloacelor de 
transport — rutiere, feroviare, ae
riene și navale — să se realizeze o 
serie de noi construcții. Ministerul 
Comerțului Interior împreună cu 
Oficiul Național de Turism au 
luat măsuri în acest sens. 1966 va 
fi anul de pornire pe acest drum. 
La București, Brașov, Piatra 
Neamț, Deva se vor da în folo
sință hoteluri noi. Importante lu
crări de reamenajare, moderni
zare și extindere vor fi făcute la 
hotelurile „Postăvarul" din Brașov, 
„Victoria" și „Union" — București 
și din alte localități. Rețeaua hote
lieră continuă să se extindă. în di
ferite orașe ale țării — Arad, O- 
radea, Tulcea, Iași, Turnu Severin 
etc, precum și la Poiana Brașov se 
deschid noi șantiere de construcție, 
care în anii următori vor însemna 
tot atîtea hoteluri.

In așezările mai pitorești și 
mai ferite de zgomot, aflate de-a 
lungul drumurilor, sau în apro
pierea orașelor își vor face 
apariția motelurile — unități de 
cazare prevăzute cu baruri de zi, 
bufete etc. Turiștii pot să-și par
cheze mașinile în 
piere a camerelor, 
melor moteluri va
Căciulata, Snagov și Bucium — 
Iași; ele vor fi date în folosință în 
1967.

Campingurile, atît de îndrăgite 
de excursioniști, cu locuri gata a- 
menajate pentru instalarea cortu
rilor sau pentru aprinderea focu
rilor de tabără, dispunînd și de 
grupuri sanitare, vor fi organizate 
Ia Căciulata, Ia Bucium (lîngă Iași), 
în apropiere de Sighișoara, la Su
ceava, Caransebeș, Brașov, de-a 
lungul a diferite trasee turistice 
mai importante, în pădurea Bănea- 
sa și pe marginile șoselelor Bucu- 
rești-Pitești și București-Giurgiu.

Pe unele trasee turistice vor fi 
amenajate, la răspîntii de drumuri, 
hanuri în stilul celor cu tradiție la 
noi. Centrocoopul a luat măsuri ca 
asemenea unități să se construiască 
cu începere din acest an la Piatra 
Craiului, Rucăr, Dîmbovicioara, 
Geoagiu-Băi, Bran, Săvîrșin, Băile 
Herculane, Bicaz, 
mînăstirilor Agapia, 
dovița etc.

Litoralul va oferi 
rite de confort. Aici 
folosință mai multe 
capacitate de 1 000 locuri, se 
reamenaja hotelul „Internațional", 
se vor construi restaurante, baruri 
de zi și o seră de flori la Mamaia, 
un restaurant pe insula Ovidiu de 
pe lacul Siut-Ghiol, un bar de zi 
în cadrul restaurantului „Belve
dere" din Eforie-Nord etc.

— Ce acțiuni mai importante 
se prevăd pentru dezvoltarea tu
rismului în anii următori ?
— Pînă în 1970 se prevede du

blarea capacității de cazare a turiș
tilor ; se vor construi hoteluri în 
mai toate orașele țării, numeroase 
moteluri și campinguri. Se prevede, 
de asemenea, construirea unor ho
teluri turistice alpine cu condiții 
moderne de cazare probabil în 
Bucegi și la Bîlea-lac și darea în 
folosință a unor noi cabane. 
Se preconizează înființarea u- 
nor „linii" teleferice noi spre 
crestele munților și deschiderea 
altor trasee turistice. Pe litoral va 
continua construcția de hoteluri (la 
Mamaia și în alte stațiuni), restau
rante, baruri de zi și a numeroase 
căsuțe din prefabricate.

Interviu realizat de 
Dumitru MINCULESCU

imediata apro- 
Construcția pri- 
începe în 1966 la

în apropierea 
Văratec, Mol-

condiții spo- 
vor fi date în 
hoteluri cu o 

va

corespondență din paris

NOPȚI ALBE LA PORT
DE BOUC

de 
în 
de

La șantierele navale 
Port de Bouc febra a 
crescut în ultimele zile. 
Muncitorii au ocupat 
atelierele, împofrivin- 
du-se transferării va
sului „Provence” la 
șantierele de la Cio- 
tat. Începînd 
miercuri, ei sînt 
grevă pe locul
muncă, făcînd de gar
dă pe chei. „Nu vrem 
ca „Provence” să ple
ce", spun ei. Muncito
rii insistă ca vasul să 
fie terminat la Port de 
Bouc. „Vasul acesta 
înseamnă lucru pentru 
cei 500 de muncitori 
de aici". „A-l lăsa să 
plece înseamnă a ac
cepta concedierea a 
150 dintre noi”. Dar 
direcția șantierelor, ex- 
perții și Compania ge
nerală transatlantică 
vor ca „Provence” să 
fie terminat la Ciotat. 
Dacă vasul pleacă a- 
colo, 200 de muncitori 
vor trebui să plece și 
ei la Ciotat, unde vor 
lucra pînă la 20 iulie.

Zilnic, ei vor trebui să 
străbată 
lometri 
ambele șantiere. După 
aceasta 
mine pe loc, aljii vor 
fi concediafi. Dacă 
vasul nu pleacă, con
cedierile vor începe la 
Port de Bouc. Dilema 
nu este ușoară, cu 
atît mai mult cu cît 
muncitorii își dau sea
ma că decizia de a tri
mite nava „Provence” 
la Ciotat este o primă 
etapă în condamnarea 
definitivă a șantierelor 
de la Port de Bouc.

Episodul acesta, ca 
și agifajiile muncito
rești ce au avut loc 
recent la șantierele din 
La Seyne și alte locuri, 
au readus puternic în 
actualitate serioasele 
dificultăji din industria 
franceză de construcții 
navale. Port de Bouc, 
La Seyne, Havre sînt 
șantiere navale cu tra
diție în Franța, cunos
cute sub numele de 
Șantierele Meditera-

cei 77 de ki- 
care despart

unii vor ră-

prime, 
amenin- 

încor-

niene (F.C.M.). în ul
timele săpfămîni, spec
trul crizei s-a agitat 
serios aci, înfunecînd 
orizontul. Băncile de
veniseră brusc zgîrcite. 
Lipseau banii, furnizo
rii, materiile 
Lucrul era 
țat. Zile de
dare, greve, manifes
tații. Și chinuitoarea 
întrebare : ce vom face 
mîine ?

Dar, dincolo de nu
mele șantierelor amin
tite, a căror soartă a- 
fectează existența a 
zeci de mii de oameni, 
se ridică o problemă 
națională de mare im
portanță : aceea de a 
rezista concurenței in
ternaționale de pe 
piața construcțiilor na
vale, a înlătura dificul
tățile care se manifestă 
de circa zece ani.

Al. GHEORGHIU

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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FILMULUI NOSTRU DOCUMENTAR
Primul festival al filmului româ

nesc de la Mamaia a făcut să 
se vorbească pentru prima oară, ca 
o realitate vie, despre școala docu
mentarului românesc ; printr-o amplă 
trecere în revistă a reușitelor acelui 
an, programul documentarelor a ofe
rit un peisaj cinematografic bogat și 
variat în conținut, original și inspirai 
din punct de vedere stilistic. „Școala 
românească de scurf-metraje a deve
nit pentru mine o realitate vie și cap
tivantă de care vor trebui să fină 
seama de-acum înainte suporterii a- 
cesfui gen dificil" — scria, după 
festivalul din 1964. cunoscutul critic 
francez Georges Sadoul. „Momentul” 
Mamaia 1964 a demonstrat că 
documentarul nostru și-a cîștigat, prin 
maturizare, cel puțin cîfeva din tră
săturile inerente unei școli cinemato
grafice cu un profil aparte. Cel de-al 
doilea festival al filmului național 
(1965), prin cele mai bune scurf-me- 
fraje („Spre cer", „Oltenii din Olte
nia", „A cui e vina ?", „Marile emo
ții mici*, „Temă cu variațiuni", „Și 
atunci...* ca să numim doar cîfeva 
din cele incluse sau nu în palmares), 
a confirmat-o.

Sfera realității investigate de docu
mentariști este amplă, cuprinzătoare. 
Documentarele românești (împreună 
cu jurnalele de actualități) au creat 
de pe acum o adevărată geografie 
cinematografică a țării, cu 
pete albe. O trăsătură 
pală, realmente de „școală", 
cineaștilor documentariști este i 
secvența cu care urmăresc, de ani de 
zile, creația românească : în industrie, 
agricultură, cultură, în domeniile cele 
mai importante de viață ale poporu
lui nosfru. Operatorii studioului „Sa
hia* — dintre care menționăm aici 
doar cîteva nume: Sergiu Huzum, 
Doru Segal, Tiberiu Olasz, C. lonescu 
Tonciu, llie Cornea — și-au cîștigat o 
binemeritată prețuire. „Genurile" fil
mului documentar sînt, de asemenea, 
într-un proces de diversificare. Din 
ce în ce mal des utilizat este re
portajul cinematografic ; autorii scurt- 
metrajelor șe străduiesc să cu
prindă pe eofan semnificațiile „faptu
lui divers cotidian" pentru a înfăți
șa cît mai viu realitatea prezentă, în 
pagini de „publicistică" în imagini.

Documentarul s-a apropiat, apoi, 
cu vădită aplicație în ultima vreme, 
de problemele creației artistice ; fil
mul regizoarei Nina Behar „Univer
suri picturale" reliefează cu autori
tate și pricepere profilul artistic al 
unor tineri artiști plastici contempo
rani. Autorii documentarelor științi
fice (cei mai prolifici fiind Ion Bo
stan, Dona Barta, Mircea Popescu, 
Zoltan Terner, P. Cojocaru, Petre Si
rin) au o gamă largă de preocupări, 
de la investigarea teritoriilor poetice 
aflate la confluența științei cu arta 
(elocvente fiind îndeosebi creații ca 
„Temă cu variațiuni”, „Plante acva
tice”) și pînă la filmele de cercetare 
științifică propriu-zisă ; desigur, după 
cum a demonsfrat-o și Congresul in
ternațional al filmului științific des
fășurat anul trecut în țara noastră, 
îndeosebi documentaru l-instrument 
de cercetare științifică mai are multe 
de făcut.

Rămîne Încă un cîmp larg pentru 
lărgirea diversității surselor de inspi
rație, pentru aprofundarea lor. în 
tratarea unor subiecte de mare im
portanță cineaștii împrumută uneori 
evenimentului un aer adesea prea 
solemn, un dramatism artificial. „Pri
ma zi*, film despre punerea în func
țiune a unuia din obiectivele indu
striale ale combinatului de la Slati
na, se desfășoară impropriu, prezen- 
fînd imagini de un spectaculos exte
rior, în sunetele unei muzici sidera
le... Mai viu, mai ritmat, filmul des
pre „Porțile de Fier* nu reușește, to
tuși, să aibă totdeauna firesc, nu 
transmite în amploarea ei ambianța 
marelui șantier, cu poezia conținută 
a muncii (cum se întîmplă înfr-unul 
din cele mai reușite filme ale genu
lui, „Spre cer*, realizat de Titus Me- 
saroș. sau în pelicula lui Erich Nuss
baum „Construim* — care consem-

nează devenirea în timp a unor im
portante obiective ale socialismului). 
Există și pericolul șablonului, unele 
pelicule ale Studioului „Sahia” redau 
pe ecran o desfășurare lineară a 
evenimentelor, improprie evidențierii 
semnificațiilor. Cineaștii sînt chemați 
să investigheze realitatea în mod ac
tiv, publicistic, cu spontaneitate, nu 
solemn și festiv.

Tot în ordinea de idei a lărgirii și 
aprofundării surselor de inspirație, se 
pot face și alte observații. Filmul 
nostru etnografic și folcloric, de pil
dă — în ciuda unor numeroase titluri

gerele" (documentar cu actori I) lipsa 
oricărei idei directoare pune sub 
semnul îndoielii însăși destinația pe
liculei. Un întreg film, pornit de la o 
idee generoasă, aceea de a înfățișa 
Cartierul Griviței — azi, „Melodiile 
străzii’, realizat de Pantilie Tuțuleasa, 
își pierde forța de convingere din 
cauza literaturizării. Deși 
tăriile filmelor noastre 
tare au marcat în ultimii 
grese însemnate (la aceasta 
tribuind unul dintre colaboratorii de 
prestigiu ai Studioului, Geo Bogza, 
scriitorii Eugen Mândrie, Nina Cassian,

comen- 
documen- 

ani pro- 
con-

• Cit de largă este sfera realității 
investigate? • Autenticitate sau falsă 
literaturizare?<Cinematograful ca ins
trument al anchetei sociale • O pro
blemă nerezolvată: difuzarea

puține 
princi- 
", a 

con-

foarte recente : „Ceramica din Obo- 
ga’, „Pîrvu Mufu Zugravul", „Suită 
bănățeană", „Fata de pe Someș", 
creații inegale, primul mai izbutit, 
ultimele sărace în expresivitate artis
tică, simpliste — nu reușește să ofere 
încă o imagine reprezentafivă a crea
ției populare din țara noasfră, cu 
frumoasele ei tradiții vechi și noi. 
Folclorul este cercetat la suprafață, 
autorii documentarelor nu pătrund 
suficient în profunzimea și bogăția 
de idei a artei populare. (Mi se pare 
semnificativ faptul că, deși folclorul 
românesc este reputat și prețuit pe 
diferite meridiane ale globului, fil
mul nostru folcloric se impune arare
ori atenției în festivalurile 
nale specializate.)

Cu cîțiva ani în urmă 
„Sahia* a produs o serie 
metraje satirice, unele reușite („Casa 
noastră ca o floare", „Pietonul"), al
tele mai puțin — datorită imixtiunii 
procedeelor specifice filmului jucat, 
care scădeau ponderea documenta
rului. în loc să folosească din plin 
experiența pozitivă a documentare
lor satirice, pentru că umorul — se 
știe — este chemat să dea o dimen
siune revelatoare observației, cine
aștii Studioului „Sahia* au părăsit, 
parcă, genul. îl abordează timid, doar 
arareori.

Una din trăsăturile distincte ale 
școlii documentarului-românesc este 
modul particular de transfigurare a 
realității. în acest sens, documenta
rul românesc a depășit — în mare
— faza 
rizant", 
frumos 
poezia 
Cît de 
ale faptului de viață ne-o dovedește 
filmul recent al lui Gabriel Barta 
„Gara" ; ambianța unei gări, cu oa
meni care vin, pleacă, așteaptă sau 
conduc, trăiește viu pe ecran, este 
surprinsă de un ochi cinematografic 
foarte receptiv la poezia vieții coti
diene. Să amintim aici și ciclul fil
melor lui Jean Petrovici, reunite, 
practic, prin metafora elocventă „pre
tutindeni muncesc oameni". Se în- 
fîmplă însă să mai găsim, și în pro
ducția curentă, exemple de docu
mentare „siropoase" (cu text și ima
gini strict peisagistice), cu pasa
je lungi peste măsură, plicticoa
se. în unele filme ideea se pierde 
din pricina falsei poetizări a conți
nutului. Rulează pe ecrane, în mo
mentul de față, un documentar care, 
pe drept cuvînf, nemulțumește spec
tatorii: „Elemente* (regizor: Al. Sîrbu, 
după o poezie de Gh. Tomozei) : 
metafora, simplistă, este tratată „eseis
tic", cu pretenții filozofice, dar filmul
— cu multe prețiozități — rămîne 
gol de semnificații, ideea, prea alam
bicat transpusă pe ecran, umbrește 
tocmai adevărul faptului de viață. în- 
fr-un alt film recent, „Băiatul și ful-

internațio-

Studioul 
de scurt-

documentarului „liferatu- 
cu o simbolistică prea 
caligrafiată, care golea 

de concret șl de conținut, 
mari sînt resursele de poezie

Paul Anghel sau alți colaboratori ca 
Victor Vîntu, Eva Sîrbu, H. Rohan — 
dar lista rămîne deschisă I), unele 
texte continuă să rămînă deficitare. 
Pseudopoezia comentariului împrumu
tă uneori evenimentului o ținută ba
rocă sau dulceag-romantică, denatu- 
rîndu-l. Pentru a înfățișa adevărul 
marii cineaști documentariști de pre
tutindeni desfășoară cîteodată o mun
că uriașă ; ca să înfățișeze, de pildă, 
pe ecran „mistralul*, a cărui revela
ție a avut-o pe o plajă sudică, cele
brul documenfarisf Joris Ivens a cer
cetat memoria locuitorilor din Pro
vence, memoria bibliotecilor lumii 
(literatură, biologie etnografie, me
dicină etc), de-a lungul cîforva ani, 
tocmai pentru ca opera sa — de sin
teză — să răspundă cît mai pregnant 
cerințelor adevărului.

Momentul actual al filmului docu
mentar atestă o tot mai frecventă uti
lizare a modalităților de exptesie 
specifice așa-numitului „cinema-ade- 
văr”. A rămas exemplar filmul lui Al. 
Boiangiu despre „Casa noastră ca o 
floare", realizat în urmă cu cîțiva ani, 
îndeosebi prin combativitatea inves
tigației sociale. Ulterior, cineaștii noș
tri au continuat experiența prin alte 
cîfeva
„Un semn de întrebare 
eficient, spiritual, care 
reflecții, se 
mai izbutite 
lui din ultima 
gizorul Mirel

ficilă a transportării unei piese gigant, 
de mare tonaj, spre Combinatul side
rurgic gălățean, surprinzînd momente 
și reacții caracteristice pentru înfățișa
rea unei activități umane, în dinami
ca ei. Regizorul debutant Doru Segal 
a izbutit în „Marile emoții mici" o 
serie întreagă de portrete psiholo
gice ale unor părinți și ale copiilor 
lor, filmînd (pe ascuns, uneori) o ser
bare de sfîrșit de an la o grădiniță 
de copii. Ancheta socială poate fi 
slujită cu maximă eficiență, prin mij
loacele pe care le oferă cinemato
graful, inclusiv filmările pe viu. Cu 
condifia, desigur, ca viața să nu fie 
consfrînsă în tipare prestabilite, care 
să anuleze spontaneitatea. Altfel se 
întîmplă ca în documentarul regizo
rului M. Dumitriu „Mîine începe azi", 
(o anchetă despre preocupările și as
pirațiile tineretului), care lasă senza
ția artificialului.

Cinematograful poate și trebuie să 
devină unul dintre instrumentele prin
cipale ale anchetei sociale. Obser
vația directă, acută, asupra realității 
constituie, după părerea mea, linia 
principală pe care se poate dezvolta 
documentarul românesc în stadiul ac
tual de evoluție. Document uman și 
spectacol artistic totodată, filmul do
cumentar — reportaj, monografie, 
eseu, pamflet, poem, anchetă, reali
zat prin „surprindere" sau prin fil
mări organizate — are în perspec
tiva evoluției sale posibilități neli
mitate.

în încheierea acestor însemnări, o 
problemă nerezolvată încă și foarte 
acută : difuzarea filmelor documen
tare. Se întîmplă adesea ca ele să a- 
jungă cu mare întîrziere în fața publi
cului, să fie difuzate necorespunzător, 
în cuplaje nepotrivite cu lung-metra- 
jele programate pe ecrane. Pentru 
popularizarea documentarelor româ
nești nu se face, de asemenea, aproa
pe nimic : nu am văzut niciodată în 
vitrinele cinematografelor care le găz
duiesc „în completare" fotografii din 
filmele documentare, n-am înfîlnit pe 
nici un afiș, la intrare, numele regi
zorului (ca să nu mai 
ori nu există nici un 
anunț etc.). în sfîrșit, 
„Timpuri noi", care-și
zile profilul și care nu-și respectă de
cît prin excepții titulatura, ar putea 
deveni un important mijloc de difu
zare a documentarelor românești și 
eventual a desenelor animate, dacă 
ținem seama că numai producția Stu
dioului „Al. Sahia" depășește 100 de 
filme pe an și că unele reluări repre
zentative ar fi oricînd binevenite, în 
programe tematice.

amintim că une- 
astfel de afiș, 
cinematograful 

caută de ani de

Cercul

LICEELE
Treptele calificării superioare

în funcție

realizări demne de atenție, 
i", film foarte 
îndeamnă la 
printre cele 
ale studiou- 
„Drumul", re-

înscrie
pelicule

vreme. In 
llieșiu a urmat calea di- Călin CALIMAN

artiștilor plastici amatori de la clubul Uzinelor „Steagul Roșu''- 
Brașov

Foto s M. CiocIn secția Fiziologie animală a Institutului de biologie „Traian Săvulescu’

MARELE SFAT

AL ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE

(Urmare din pag. I)

rostită, cîntată, dacă vreți, în marea 
sală în care timp de trei zile vor 
avea loc dezbaterile Congresului 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Pentru țărănimea noastră și 
pentru noi toți a trecut de mult 
vremea plînsului, vremea lacrimi
lor. Noi vorbim cu mîndrie 
limba părinților, a bunicilor și a 
străbunicilor noștri, — limba sfîntă 
a vechilor cazanii, dar în această 
limbă au pătruns și s-au aclimati
zat perfect cuvintele legate de în
făptuirea revoluției noastre politice 
și culturale, de dezvoltarea tehnică 
și industrială a țării noastre, de 
noile descoperiri ale științei, de 
noile culmi atinse de arta și cultu
ra noastră.

Țărănimea noastră de astăzi 
este o țărănime nouă, țărănimea 
ultimei jumătăți a acestui secol, 
țărănimea lumii constructoare a 
socialismului, a comunismului, ță
rănimea epocii în care omul a pă
truns în Cosmos. Această țărăni
me trebuie să arate cu totul altfel 
decît țărănimea de altă dată din 
care ne tragem noi și despre care 
mulți dintre scriitori am scris cărți. 
Și țărănimea noastră chiar a în
ceput să arate altfel.

Străbunicii noștri țărani au cău
tat înfăptuirea dreptății și a li
bertății sub steagurile lui Tudor. 
Bunicii noștri, țărani, și-au vărsat 
sîngele pentru a ieși de sub negrul 
jug turcesc și a cîștiga indepen
dența patriei. Părinții noștri s-au 
jertfit pentru adunarea tuturor ro
mânilor înlăuntrul acelorași hota
re. Generațiile vîrstnice și mai 
puțin vîrstnice au luptat pentru în- 
frîngerea fascismului și apoi, după 
eliberarea țării și instaurarea noii 
orînduiri, pentru biruința deplină în 
țara noastră, atît la orașe cît și la 
sate, a socialismului. Această bi
ruință a fost consfințită cu patru 
ani în urmă. Ne-am bucurat atunci 
de ea. Ne bucurăm și acum. Dar a- 
ceasta nu este destul. Viața și is
toria ne arată că orice biruință tre
buie să fie consolidată, dusă mai 
departe și dezvoltată în asemenea 
chip îneît roadele ei să fie din ce 
în ce mai mari, din ce în ce mai 
bogate.

In procesul de cooperativizare 
a agriculturii noastre am ținut sea
mă de învățătura marxist-leninistă, 
însă de inspirat ne-am inspirat 
din realitățile poporului nostru și 
am avut tot timpul în vedere situa
ția noastră locală.

Am izbutit, după o muncă de

SPECIALITATE

In ultima vreme se acordă 
o atenție sporită și pe di
recții multiple principiilor de 
organizare și de funcționare 
a viitoarelor licee de specia
litate, prevăzute să funcțio
neze ca urmare a indicațiilor 
cuprinse în Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. 
Și este firesc să fie așa, în- 
trucît învățămîntul trebuie 
considerat nu numai ca o 
acțiune social-culturală, ci și 
ca un mijloc cu ajutorul că
ruia se realizează calificarea 
forței de muncă.

In discuțiile desfășurate în 
presă multe propuneri au 
pornit de la premisa că, 
după absolvire, toți elevii li
ceelor de specialitate vor 
lucra în producție ca tehni
cieni. După părerea mea, ar 
fi mult mai indicat ca la ab
solvire elevii să fie încadrați 
mai întîi ca muncitori cu 
înaltă calificare, urmînd ca 
după un stagiu de activitate 
directă în procesul de pro
ducție să dobîndească cali
ficarea de tehnician sau 
maistru. După cum se știe, 
referiri asupra necesității de 
a se acorda calificarea de 
tehnician selectiv au1 fost fă
cute și cu alte prilejuri; dar

această selecție, cred eu, nu 
trebuie să se facă în perioa
da școlarizării, ci după un 
anumit stagiu de producție.

La prima vedere, s-ar naș
te, firesc, întrebarea : în a- 
cest caz de ce mai e nevoie 
de licee industriale ? Nu vor 
căpăta ele o formulă simila
ră cu cea a școlilor profe
sionale ? Evident că nu. E 
aproape Inutil să mai adaug 
că în condițiile economiei 
noastre socialiste, înzestrată 
cu tehnică în continuă per
fecționare, va fi nevoie de tot 
mai mulți absolvenți ai șco
lilor medii, încadrați ca mun
citori specialiști In al doilea 
rînd, nu poate fi uitat că o 
parte dintre absolvenții a- 
cestor licee vor urma cursu
rile unor instituții de învăță
mînt superior. In afara a- 
cestor considerații, încadra
rea absolvenților liceelor in
dustriale ca muncitori cu 
înaltă calificare, înainte de 
a fi atestați ca tehnicieni sau 
maiștri, asigură, pe 
mai bună pregătire 
cialitate, verificarea 
tică a aptitudinilor
tajul că nu va fi nevoie să 
se limiteze numărul elevilor

lîngă o 
de spe- 
în prac- 
și avan-

școlarizați 
mărul posturilor de 
cieni.

In încheiere, aș 
mă refer la o 
de amănunt, 
ca numerotarea 
toatelor licee de 
te să înceapă nu 
cum se face, după

de nu- 
tehnl-

vrea să 
mai

de la IX, 
t opinia

necesare

Mi se pare 
fecționarea 
pregătire a 
rații

mea, în mod greșit la actua
lele licee, ci să înceapă cu 
anul întîi. Astfel s-ar face o 

adelimitare mai potrivită 
duratei liceelor.

Petre BURLOIU 
director adjunct 
în Comitetul de Stat 
Planificării

nouă
de metodică

Mi se pare firesc ca per
fecționarea sistemului de 
pregătire a viitoarelor gene
rații de învățători prin crea
rea de licee cu-profil peda
gogic să afecteze o reexa
minare și restructurare a pla
nului de învățămînt și a pro
gramelor de specialitate în

Două sînt, după părerea 
mea, principalele lacune ale 
actualului sistem după care 
se realizează pregătirea me
todică a învățătorilor în șco
lile și institutele pedagogice. 
Este vorba, în primul rînd, 
de o adevărată „pulveriza
re* a planului de învățămînt 
într-un număr de nouă me
todici care figurează fiecare 
ca disciplină aparte. In al

ol

doilea rînd, în cadrul fiecă
rei metodici există elemente 
absolut identice din punct de 
vedere categorial cu cele 
care alcătuiesc didactica 
generală. Este inutil să mai 
arăt că prin predarea lor 
după acest sistem se repetă 
în mod static — și inevitabil 
— o serie de cunoștințe și 
categorii însușite la cursul 
de pedagogie generală, cum 
sînt cele cu privire la for
marea noțiunilor, priceperilor 
și deprinderilor, caracterul 
educativ al procesului de în
vățămînt, tipurile fundamen
tale de lecții etc. Cită risipă 
de timp se face, spre exem
plu, la „metodica predării 
științelor naturii" unde, pen
tru ea viitorii învățători să

știe cum să predea obiectul 
„cunoștințe despre natură", 
fac un studiu al metodicii e- 
chivalent ca număr de ore 
cu cel în care elevii clasei 
a IV-a își însușesc acest o- 
biect 1 Despre importanța cu
noașterii metodicilor ca o- 
biect de învățămînt, despre 
metodica folosirii materialu
lui intuitiv, necesitatea legă
rii teoriei de practică, meto
dica excursiilor și vizitelor 
școlare, activitatea în afara 
clasei și extrașcolară etc se 
vorbește în aproape toate 
cele 
cînd 
fi în 
prin
concrete impuse de specifi
cul fiecărui obiect de învă
țămînt de la clasele I—IV.

Consider că multe din a- 
ceste deficiențe pot fi neu
tralizate pe calea introduce
rii în anul IV al viitorului 
liceu pedagogic a unui sin
gur curs de „didactică spe
cială*. Prin această mă
sură cred că nu ar fi cu 
nimic prejudiciată pregăti
rea metodică a elevilor, în- 
trucît ei urmează un curs de 
pedagogie generală în anii 
III și IV, își însușesc cuno
ștințe de psihologie generală 
în anul II și de psihologia 
copilului în anul III, studiază 
istoria pedagogiei.

nouă metodici, ca și 
viitorii învățători n-ar 
stare să le transpună, 
analogie, în situațiile

I
I
I 

gătirea învățătorului pentru fl 
activități cultural-artistice", g

învățată fl 
s de so- |

I
I
I
I
I
I
I
I
I
II

Ci restructurare calitativă a 
cunoștințelor este necesară 
și la programa privind „pre-

deoarece o bună parte din 
lecții repetă materia i 
de elevi la cursurile 
cialism științific și pedago
gie generală.

Timpul disponibil care s-ar 
crea printr-o selecționare și 
sintetizare chibzuită a unor 
asemenea discipline, și prin 
valorificarea altor „rezerve 
interne*, ar putea fi destinat 
studiului materiilor de spe
cialitate. Mă gîndesc îndeo
sebi la domeniul matematicii 
care în actualele școli peda
gogice se predă cu mult sub 
nivelul secției umaniste a li
ceului. Am în vedere, de ase
menea, introducerea unui 
curs de istorie a literaturii 
universale, mărirea număru
lui de ore la muzica vocală 
și la desenul artistic — do
menii care, de asemenea, 
trebuie avute în vedere în 
alcătuirea structurii planului 
de învățămînt din viitoarele 
licee pedagogice.

Lector univ.
Vasile POPESCU 
cercetător la Institutul 
de științe pedagogice

aproape 13 ani, să cooperativizăm 
agricultura. Am izbutit să moder
nizăm agricultura noastră. Am iz
butit să creștem producția în ase
menea măsură îneît să avem asi
gurate pe de o parte hrana po
porului nostru, iar pe de alta ex
portul contractat cu țări străine. 
Inspiratorul și organizatorul acestei 
vaste opere constructive, care a 
cuprins țara de la un capăt la al
tul, inițiatorul profundelor transfor
mări petrecute în viața satelor 
noastre este Partidul Comunist 
Român, căruia țărănimea îi poartă 
toată dragostea și-i acordă toată 
încrederea sa.

Dar putem oare să ne oprim 
la cele ce am făcut pînă acum ? 
Nu. înseși marile noastre vic
torii în acest sector ne îndeam
nă, — ba, mai mult, — ne obligă 
să facem mulți, cît mai mulți pași 
și cît mai mari, înainte. Trebuie 
să smulgem pămîntului nostru cît 
mai multe produse, iar aceste pro
duse trebuie să fie toate de cea 
mai înaltă calitate. Cu cît pămîn- 
tul nostru va fi muncit cu unelte 
mai bune și mai științific, cu atît 
el ne va da roade mai multe și 
mai bune. Este de la sine înțeles 
că roadele mai multe și mai bune 
vor duce, la rîndul lor, la o sub
stanțială îmbunătățire a vieții ță
ranilor cooperatori. Fondurile de 
investiții vor crește, cîștigurile în 
produse și în bani se vor mări, 
pensiile de vîrstă pentru țăranii 
cooperatori vor fi suficiente pentru 
asigurarea unor bătrîneți fără griji. 
Noua organizare a agriculturii 
noastre socialiste, care va ieși din 
dezbaterile Congresului cooperati
velor agricole de producție, va 
duce, fără nici o îndoială, la asigu
rarea de noi posibilități de dezvol
tare a forțelor de producție în țara 
noastră. Marile rezerve ale produc
ției vor fi și ele puse mai bine 
în valoare întreaga producție 
agricolă se va moderniza și se va 
dezvolta Unitățile agricole so
cialiste își vor întări puterea eco
nomică. Formele și metodele de 
conducere și organizare a agri
culturii se vor perfecționa con
tinuu.

Observator permanent al dezvol
tării vieții socialiste a satelor 
noastre, îmi îngădui să cred că 
noua organizare a agriculturii pe 
care o așteptăm de la Congresul 
ce se deschide astăzi va însemna 
o adevărată cotitură în viața țără
nimii noastre, cu adînci ecouri în 
viața întregului nostru popor. Ță
rănimea cu care noi vom desă- 
vîrși construcția socialismului și 
vom porni la zidirea treptei supe
rioare — a comunismului — va fi 
o țărănime în care fiece om va 
fl un cărturar înzestrat cu o cultură 
bogată și multilaterală și un ade
vărat savant în științele legate de 
continua dezvoltare a agriculturii 
Va trece timpul și deosebirile din
tre sat și oraș se vor șterge cu to
tul.

Ah 1 Ce depărtate ne vor părea 
atunci zilele amare ale părinților 
și bunicilor noștri, țărani muncitori 
pe moșiile boierești 1

Duminică însorită în Capitală
Foto : Gh. Vințilă

de Comedie : TROILUS ȘI
- 20.
„Lucia Sturdza Bulandra" 

___ Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ
— 15, CLIPE DE VIAȚĂ — 20, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A): SFlNTUL 
MITICĂ BLAJINU - 20, (sala Come
dia a Teatrului Național' „I. L. Cara- 
giale"): TACHE, IANKE ȘI CAD1R
— 15.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20, (sala Teatrului evre
iesc de stat) : SCAUNELE — 20.
9 Teatrul Mic : DOI PE 
SOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" 
ÎN NORI — 15,30.
• Studioul Institutului 
trală și cinematografică 
giale" : ONDINE — .20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : EU ȘI MATERIA MOARTĂ
— 20,30, (sala din str. Academiei) : 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : PROFESORUL DE 
FRANCEZA

• Teatrul 
CRESIDA
• Teatrul 
(sala din

UN BALAN-

: CU CAPUL

de artă tea- 
,;I. L. Cara-

CINEMATOGRAFE
• A FOST ClNDVA HOȚ — ci
nemascop : Sala Palatului, (seria de 
bilete 1666 — orele 19,30). Patria, 
București (la ambele completarea Ră
șinari), Feroviar, Excelsior (la ambele 
completarea Plasma), Melodia (com
pletare Sărbătorirea Unirii Principate
lor Române).
• ANI CLOCOTITORI : Republica, 
Flamura (la ambele completarea Po
litețe ?).
• VANINA VANINI : Luceafărul, 
Grivita (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea 
Banat).
• ÎN PUSTIUL PATAGONIEI : Ca
pitol (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Banat), Dacia (completare Au fost 
salvați).
• WINNETOU — cinemascop (seria 
a Il-a) : Festival (completare Trepte 
spre lumină), Gloria (completare Săr
bătorirea Unirii Principatelor Române) 
Arta (completare Elemente).
• PROCESUL ALB — cinemascop : 
Victoria, Tomis (la ambele Comple
tarea Vizita conducătorilor de partid 
'și de stat în regiunea Crișana), Mo
dern.
• CĂLĂTORIE ÎN JURUL PĂMÎN- 
TULUI: Centra] (completare Cuceri
rea timpului).
• PINGUINUL : Lumina (completare 
Arme ale cunoașterii).
• TRAGEȚI ÎN STANISLAUS I : Union 
(completare Plasma).
• CORABIA MISTERIOASA — BUMI 
ZIARISTUL - FUNTIK ȘI CASTRA
VEȚII — CINE E MAI PUTERNIC ? : 
Doina — 10.
9 MUNCILE LUI HERCULE : Doina 
(completare Cronică la un miracol), 
Pacea (completare Vizita conducători
lor de partid și de stat în regiunea 
Banat).
9 PÎRVU MUTU-ZUGRAVUL — PA
SIUNI — WILANOV — COȘUL — UN 
BLOC NEOBIȘNUIT — SPORTIVII — 
TÎRGURI ȘI IARMAROACE : Timpuri 
Noi.
9 CE S-A ÎNTÎMPLAT CU BABY 
JANE ? : Giulești (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Crișana), Unirea.
9 DEPĂȘIREA : Înfrățirea între po
poare, Volga (la ambele completarea 
Și acum... puțină gimnastică).
O CALEA VICTORIEI SAU CHEIA 
VISURILOR : Buzești, Moșilor (com
pletare Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în regiunea Banat).
9 OLD SHATTERHAND — cinema
scop : Crîngași, Munca.
• TOM JONES : Bucegi (completare 
Vizita conducătorilor de partid șl de 
stat în regiunea Crișana), Floreasca 
(completare Sărbătorirea Unirii Princi
patelor Române), Rahova (completare 
Porțile de Fier).
9 FATA DIN JUNGLA : Flacăra, Au
rora.
9 FEMEIA ÎN HALAT : Vitan.
9 GUSTUL MIERII : Miorița (comple
tare Adam și Eva în Flat lux).
9 PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii) : Popular.
9 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — ci
nemascop : Cosmos (completare Re- 
dați-ne viața). Colentina (completare 
(Adam și Eva în Fiat lux).
9 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Viitorul (completare Sculptorul șl 
timpul).
9 FEMEIA NECUNOSCUTA : Pro
gresul (completare Gara).
9 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Lira (completare O vînătoare 
neobișnuită).
9 STEAUA BALETULUI : Drumul Să
rii (completare Au fost salvați).
9 VIZITA — cinemascop : Ferentari.
9 CAMERA ALBĂ : Cotroceni (com
pletare Ajutor, mă înec).
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IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*' LA VOLEI

Debutul victorios

al rapidiștilor

3-1 CU MLADOST ZAGREB

Sala sporturilor de la 
Floreasca a trăit aseară 
din nou atmosfera mari
lor competiții. în fața u- 
nui public numeros și en
tuziast a avut loc prima 
întîlnire a echipelor mas
culine de volei Rapid 
București și Mladost Za
greb, care își dispută 
dreptul de a se califica în 
semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni". Parti
da dintre cele două echipe 
a fost pe măsura valorii 
recunoscute a jucătorilor 
respectivi; în trei din 
cele patru seturi cît a du
rat partida, de o parte și 
de alta a fileului s-a ac
ționat cu toată hotărîrea, 
numeroase faze fiind fur
tunos aplaudate de pu
blic.

Victoria a revenit vo
leibaliștilor rapidiști cu 
3—1 (15—9, 15—9, 13—15, 
15—2). Ei nu și-au dez

mințit reputația de a fi 
deținătorii, de trei ori, ai 
trofeului.

în primele două seturi, 
echipa noastră și-a impus 
ritmul, străpungînd apă
rarea adversă prin mingi 
trase puternic. Setul al 
treilea, cel mai disputat 
de altfel, a revenit echi
pei iugoslave, care a lup
tat cu mai multă vigoare. 
Este de remarcat că în 
acest set Rapidul a avut 
o vizibilă cădere fizică, 
nemaiputînd să-și organi
zeze bine atacurile.

S-au evidențiat: de la 
bucureștepi — Udișteanu 
și Mincev (deși acesta, 
din urmă n-a jucat tot 
timpul) ; iar de la oaspeți 
— Urnaut și Kos.

Partida a fost condusă 
cu competentă de arbi
trul belgian R. Demarșin.

Revanșa are loc la Za
greb în ziua de 20 martie. Rapidiștli (în dreapta) atacâ din nou

„MONDIALELE" DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ
H România — Norvegia 4-0

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

HANDBAL

COOPERATIVELOR IA CONGRESUL PARTIDULUI AKIl

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
în Capitală au sosit duminică 

delegații de peste hotare pentru 
a lua parte la lucrările Corigre-

sului cooperativelor agricole de 
producție din Republica Socialistă 
România.

ZAGREB (prin telefon). — Echipa 
de hochei a României a învins du
minică dimineața la Zagreb puter
nica formație a Norvegiei cu scorul 
de 4—0 (1—0 ; 1—0 ; 2—0). A fost 
un joc- frumos, presărat cu multe 
faze palpitante, care au plăcut ce
lor circa 6 000 de spectatori. Iată 
cum s-a desfășurat partida. Re
priza întîi a acestui meci a fost 
identică cu cea de acum două zile 
din mediul România — R. F. Ger
mană ; românii au atacat de la în
ceput, concretizîndu-și superiorita
tea prin înscrierea unui gol (Făgă
raș, în minutul ,9). Spre deosebire 
însă de partida de vineri — care, 
se știe, s-a desfășurat sub semnul 
nervozității jucătorilor români — a- 
cum ei au păstrat inițiativa și în 
reprizele următoare. în minutul 28, 
Varga marchează cel mai frumos 
gol al partidei printr-un șut puter
nic de la distanță. Hocheiștii nor
vegieni atacă susținut în repriza 
a treia, încercînd să schimbe re
zultatul. Echipa noastră se apără

ALTE ȘTIRI
» ■

S| Etapa de ieri a campionatelor 
1 republicane de baschet s-a în

cheiat cu următoarele rezultate : 
feminin : Rapid-Voinfa București
78—51, Progresul-I.C.F. 55—27, Știința 
Cluj-Știinfa București 30—83, Mureșul 
Tg, Mureș-Crișul 57—62, Constructo- 
rubVoința Brașov 53—64 ; masculin : 
Aurul Brad-Șființa Galați 57—55, 
Știința Timișoara-Steaua 65—68, Fa- 
rul-Rapid 59—64, Știința București-
Știința Tg. Mureș 80—68, Dinamo 
Bucureșfi-Știința Cluj 66—61, Steagul 
roșu-Dinamo Oradea 51—47.
B3 Dintre rezultatele înregistrate ieri 
““ la volei se remarcă victoria cu 
3—2 a echipei feminine Partizanul 
roșu Brașov la București, în fața for- 

. mafiei Metalul. Celelalte partide s-au 
terminat astfel : Dinamo București- 
C.P.B. 3—1, Rapid-C.S.M. Sibiu 3—0, 
Știința Cluj-Penicllina 3—1, Farul-Ști- 
infa Craiova 3—1 ; masculin : Dinamo 
București-Progresul Brăila 3—0, Mi
nerul Baia Mare-Steaua 2—3, Știința 
Timișoara-Farul 3—1, Pefrolul-Știința 
Cluj 3—0.
|gl Duminică, pe stadionul Dinamo 

din Capitală s-a disputat meciul 
amical de fotbal între formațiile 
bucureștene de prima
Steaua și Dinamo. Partidă s-a termi
nat cu scorul de 2—1 (1—0) în fa
voarea echipei Steaua.

La Viena, în meci retur pentru 
prelihiinariile campionatului mon

dial masculin de handbal, echipa Ce
hoslovaciei a învins cu 22—19 (10—10) 
selecționata Austriei.
n Rezultate înregistrate la cam

pionatele de atletism pe teren 
acoperit ale S.U.A. : 220 yarzi-femi- 
nin : Edith Mc Guire 24"1/10 — cea 
mai bună performanță mondială de 
sală ; prăjină : Bob Seagren 5,19 m — 
cea mai bună performanță mondială 
de sală ; înălțime masculin : John 
Thomas 2,13 m; greutate: John Mc 
Grath 19,59 m ; triplu salt : Art Wal
ker 16,70 m.

calm și prin contraatacuri rapide 
pune în pericol poarta adversă. în 
minutul 54, frații Szabo înscriu două 
goluri. La scorul de 4—-0, norve
gienii par resemnați și numai în
treprind nimic.

La prima parte a întîlnirii de ho
chei România — Norvegia au asis
tat președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, împreună cu soția, 
precum și Edvard Kardelj, pre
ședintele Skupștinei Federale, Mika 
Spiliak, președintele Vecei Execu- < 
five a R.S. Croația, I. Kraiacici, pre
ședintele Skupștinei R. S. Croația, 
și alte personalități. A fost de față, 
de asemenea, Aurel Mălnășan, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad.

Astăzi, selecționata României va 
întîlni reprezentativa Ungariei.

Nicolae PLOPEANU

Alte rezultate : Grupa A : Ceho
slovacia—Polonia 6—1 (3—0; 1—0;
2— 1), Canada—Finlanda 9—1 (2—0;
3— 1 ; 4—0), Suedia—S.U.A. 6—1 
(2—0 ; 1—0 ; 3—1). Sîmbătă seara : 
U.R.S.S.—S.U.A. 11—0. Grupa B: 
Ungaria—Anglia 8—1 (3—0 ; 2—0 ; 
3—1), Austria—Elveția 7—6 (1—3 ; 
3—0 ; 3—3), R. F. Germană—Iugo
slavia 6—2 (2—2 ; 0—0 ; 4—0). Gru
pa C : Italia—Republica Sud-Afri- 
cană 18—2 (7—1 ; 6—1 ; 5—0).

Selecționata masculină de hand
bal a țării noastre, aflată .în turneu 
peste hotare, a întîlnit la Reykjavik 
reprezentativa Islandei. După o 
repriză în care au fost conduși cu 
9—8, handbaliștii români au termi
nat victorioși cu scorul de 23—17.

SCRIMĂ

în cadrul concursului internațio- 
'riițtl feminin de scrimă de la Savo- 
na (Italia), proba- de floretă pe e- 
chipe s-a încheiat cu victoria e'chi- 
pei Italiei, urmată de Ungaria, 
Franța și România. în meciul de
cisiv, Italia a întrecut cu 9—7 for
mația Ungariei. Echipa României a 
pierdut la Franța și Italia, cîștigînd 
în schimb la Italia B cu 12—4 și la 
Ungaria (victoria decisă la numărul 
de tușe).

TENIS

Finala „Cupei națiunilor" în 
turneul internațional de tenis de 
la Cairo se va disputa între selec
ționatele U.R.S.S. și S.U.A. în semi
finale, U.R.S.S. a întrecut cu 2—1 
echipa României, iar S.U.A. a eli
minat cu același scor formația in
ternațională formată din maghia
rul Gulyas și suedezul Lundquist.

DIN COIFUL TRIBUNEI

ANTICIPĂRI
NECONFIRMATE

categorie

PRONOSPORT
Concursul din 6 martie

Torino-Internazionale (1-2) 2
Atalanta-Napoli (1—0) 1
Bologna-Sampdoria (2-1) 1
Brescia-Cagliari (0-0) X
Catania-Foggia (0-0) X
Lanerossi-Lazio (1-0) 1
Milan-Fiorentina (1—2) 2
Roma-Juventus (1-1) X
Alessandria-Mantova (0-0) X
Genoa-Catanzaro (1-0) 1
Padova-Potenza (2-0) 1
Pisa-Monza (1-0) 1
Varese-Spal (1-D X

A fost rîndul atleților 
fruntași ca, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în 
cadrul unul concurs de 
amploare, cu caracter 
republican, să-și verifice 
pregătirea făcută în se
zonul de iarnă. întrece
rile din sala Floreasca 
n-au urmărit realizarea 
de performanțe (deși, la 
drept vorbind, și pe te
ren acoperit pot fi stabi
lite rezultate valoroa
se...); specialiștii s-au 
arătat interesați să ob
serve cu precădere a- 
daptarea elevilor lor la 
solicitările primului con
curs de sală din noul 
sezon. Și în aceste con
diții însă tot rezultatele 
tehnice constituie crite
rii obiective de aprecie
re. Cele două noi recor
duri de sală (15,90 m la 
triplu salt și 4,50 m la 
săritura cu prăjina) vin 
desigur să evidențieze 
forma realizatorilor lor : 
Șerban Ciochină și, res
pectiv, A. Savin și P. 
Astafei. Totuși, în an
samblu, atleții fruntași 
nu au dovedit o pregăti
re prea bună. Dovadă 
sînt nu numai rezultate
le înregistrate de e.i ci, 
deosebit de semnificati
ve, aprecierile unora 
dintre antrenori și ale 
altor specialiști ai fede
rației. Se considera că, 
pe baza cantității de 
muncă depusă în lunile 
de iarnă; sprinterii, a- 
runcătorii, ' săritorii și 
săritoarele în lungime 
vor depăși recordurile 
existente. Anticipările 
au rămas neconfirmate. 
Au fost probe în care 
s-au realizat rezultate 
asemănătoare cu cele 
din perioadele corespun
zătoare ale anilor prece-

dentl, ba chiar și mai 
slabe (la 50 m plat bă
ieți, înălțime băieți și 
fete, greutate etc). Care 
să fie explicația î

Prezenți în plen la 
concursul amintit, mem
brii conducerii federației 
de specialitate au remar
cat desigur că fruntașii

atletismului nostru n-au 
trecut cu bine acest 
prim colocviu al anului. 
Observațiile generate de 
rezultatele tehnice nu 
sînt poate alarmante. 
Este totuși bine de reți
nut că ne aflăm în anul 
campionatelor europene 
și al altor verificări de 
amploare internațională, 
fapt care singur reco
mandă o mai mare grijă 
pentru pregătire, pentru 
obținerea unor adevăra
te performanțe, chiar șl 
în cadrul unor con
cursuri prealabile, așa- 
zis de pregătire.

44 nu scutește
de obligații

Hr
Organizatorii meciu

lui amical de fotbal Di
namo Bucureștl-Steaua, 
desfășurat ieri pe sta
dionul din șos. Ștefan 
cel Mare, au vîndut bi
lete de intrare cu mult 
peste capacitatea tribu
nelor. Neavînd locuri, 
numeroși spectatori s-au 
„descurcat" cum au pu
tut : unii s-au urcat pe 
stîlpi, prin pomi, alții
— precum se vede în 
imaginea de mai sus re
alizată de fotoreporterul 
nostru Mibai Andreescu
— sărind gardul din Ju-

rul terenului și ajungînd 
pînă în apropierea por
ții. Pe bună dreptate, 
cîțiva spectatori făceau 
următoarea remarcă : 
„Nu atît prețul unic al 
biletelor ne deranjează 
(deși într-un fel se vede 
de la tribună și altfel 
de la peluză), cît faptul 
că pentru banii primiți 
organizatorii nu-șl res
pectă cu strictețe obli
gația de a asigura tutu
ror locuri de unde să 
se poată urmări omeneș
te desfășurarea partide
lor".

Ion DUMITRIU

Delegația R.
Dimineața a sosit o delegație a 

R. P. Bulgaria, condusă de Marin 
Vacikov, membru al C.C. al P.C. 
din Bulgaria, ministrul producției 
agricole din R. P. Bulgaria. La so
sire, pe peronul Gării de Nord, 
membrii delegației au fost întâm
pinați de Barbu Popescu, prim-vi-

Delegația R.
La amiază a sosit o delegație a 

R. P. Mongole, în frunte cu Su- 
garragcia, adjunct al ministrului 
agriculturii din R. P. Mongolă. La 
sosire, pe peronul Gării de Nord, 
membrii delegației au fost salu
tați de Mihai Ubornyi, membru al 
Comisiei de organizare a congre-

Delegația R.
După-amiază a sosit o delega

ție a R. P. Ungare, condusă de 
Andras Klenczner, adjunct al mi
nistrului agriculturii, membru al 
Consiliului național al cooperati
velor de producție din R. P. Un
gară. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de Nicolae Barbu, vicepreședinte al

Delegația R
Tot după-amiază a sosit o de

legație a R. P. Polone, în frunte 
cu Jan Klecha, membru al Comi
siei de revizie, locțiitor al șefului 
Secției agrare a C.C. al P.M.U.P. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost salu
tați de Gheorghe Moldovan, prim
adjunct al Secției agrare a C.C. al

P. Bulgaria
cepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, Corneliu Teucă, 
membru al comisiei de organizare 
a congresului, de membri ai Con
siliului Superior al Agriculturii. Au 
fost de față Gheorghi Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, și membri ai ambasadei.

P. Mongole
sului, Enache Sîrbu, secretar ge
neral al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și de alți membri ai 
Consiliului Superior al Agricultu
rii. Au fost de față Togoociin 
Ghenden, ambasadorul R. P. Mon
gole la București, și membri ai 
ambasadei.

P. Ungare
Consiliului Superior al Agricul
turii, Victor Dușa, membru al Co
misiei de organizare a congresului, 
de membri ai Consiliului Superior 
al Agriculturii. Au fost de față 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

P. Polone
P.C.R., Nicolae Ionescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și Victor Dușa, mem
bru al Comisiei de organizare a 
congresului. Au fost de față 
Wieslaw Sobierajski, ambasadorul 
R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

NICOSIA 6 (Agerpres). — în ca
drul lucrărilor Congresului parti
dului- AKEL, care se desfășoară 
în capitala Ciprului, în ședința din 
5 martie, din partea Partidului 
Comunist Român a rostit o cuvîn- 
tare de salut tovarășul Simion 
Bughici, membru al C.C. al P.C.R. 
După ce a transmis în numele C.C. 
al P.C.R. un salut frățesc delega- 
ților la cel. de-al XI-lea Congres 
al Partidului Progresist al Poporu
lui Muncitor din Cipru, întregului 
partid, vorbitorul a arătat că oa
menii muncii din Republica Socia
listă România urmăresc cu o caldă 
simpatie lupta pe care o desfă
șoară partidul AKEL pentru a- 
părarea intereselor vitale ale po
porului muncitor, pentru pace și 
progres social, pentru dreptul ina
lienabil al poporului cipriot la in
dependența națională și suverani
tate deplină. „P.C.R. și guvernul 
Republicii Socialiste România s-au 
pronunțat și se pronunță în mod 
statornic pentru respectarea drep
tului poporului cipriot de a-și ho
tărî singur soarta, fără nici un 
amestec străin, de a-și organiza 
viața conform cu voința și aspira
țiile sale".

înfățișînd marile înfăptuiri ale 
poporului român în construcția 
socialistă, vorbitorul a arătat că 
în prezent, întreaga viață econo
mică și socială din Republica So
cialistă România se desfășoară sub 
semnul luptei însuflețite a între
gului popor pentru îndeplinirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea al P.C.R.

Vorbitorul a arătat apoi că în 
zilele noastre forțe uriașe se ridi
că pretutindeni la luptă tot mai 
hotărîtă pentru cucerirea și conso
lidarea independenței naționale, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
libertate și progres social. Cercu
rile agresive ale imperialismului, 
dornice să-și mențină sau să-și 
recîștige vechile lor privilegii, se 
opun acestui proces, se amestecă 
brutal în treburile interne ale 
popoarelor, recurg la intervenții 
armate și represiuni colonialiste, 
periclitînd pacea mondială.

Alături de toate forțele progre
siste din lume, poporul român a 
condamnat și condamnă interven
ția militară a S.U.A. în Vietnam și 
își exprimă deplina solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului vietna
mez. El se pronunță cu hotărîre 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî singur 
soarta, calea dezvoltării sale socia
le. împreună cu celelalte țări socia
liste, cu toate statele iubitoare de 
pace, Republica Socialistă România 
militează neobosit pentru asigura
rea păcii și securității internațio
nale, pentru dezvoltarea unor re
lații de bună înțelegere între state 
în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice.

Partidul nostru — a spus vorbi
torul — consideră că în condițiile 
actuale o însemnătate vitală pen
tru soarta omenirii o are întărirea 
unității și coeziunii sistemului 
mondial socialist, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. Apărarea și întărirea a- 
cestei unități reprezintă suprema 
îndatorire internaționalistă a fie
cărui partid.

Partidul Comunist Român își 
exprimă profunda încredere că 
deosebirile de vederi și dificultă- \ 
țile apărute în mișcarea comunistă 
pot fi învinse pe baza respectării 
consecvente a normelor funda
mentale ale relațiilor dintre parti
de, că ceea ce unește pe comuniștii 
de pretutindeni este mult mai im
portant și trebuie să precumpă
nească asupra oricăror deosebiri 
de vederi. Pentru aceasta sînt ne
cesare eforturile stăruitoare, pline 
de răbdare și răspundere ale tu
turor partidelor comuniste. în ceea 
ce ne privește, a spus vorbitorul, 
vom face și pe viitor tot ce de
pinde de noi pentru salvgardarea 
unității sistemului mondial socia
list, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

în încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin în desfășurarea lu
crărilor congresului și în aplica
rea hotărîrilor lui, în interesul 
cauzei păcii, democrației și socia
lismului, spre binele și fericirea 
poporului cipriot.

Corespondență din Budapesta
Delegația R. D. Germane

în cursul după-amiezii a 
o delegație a R. D. Germane, 
dusă de Bruno Kiesler, șeful 
ției agrare a C.C. al P.S.U.G. 
La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de Ștefan Matei, șeful sec
ției agrare a C.C. al P.C.R., mem
bru al Comisiei de organizare a

sosit 
con- 
sec-

congresului, Bela Cseresnyes, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, și de alți membri 
ai Consiliului Superior al Agricul
turii. Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

CUM e vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut schimbătoare, cu cerul variabil, 

mai mult noros în Oltenia și estul tării. Cu totul izolat în Dobrogea 
s-a semnalat burniță. Vîntpl a suflat în general slab, prezentînd ușoa
re intensificări locale. Temperatura aerului la orele 14 înregistra va
lori cuprinse între 3 grade la Huși și 13 grade la Vărădia. în Bucu
rești : Vremea a fost schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vîntul 
a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de lt grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 și 10 martie. In tară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros. înnorări mai accentuate se 
vor produce în jumătatea de sud a tării, unde vor cădea ploi locale. 
In rest, ploi cu totul izolate. în regiunea de munte se vor semnala 
lapovită și ninsoare. Vînt slab pînă la potrivit, predominînd din sec
torul sud-estic. Temperatura în creștere ușoară la începutul interva
lului. Minimele vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, iar 
maximele între 8 și 18 grade. In nord-estul tării se produce brumă 
locală. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Vînt potrivit din sectorul sud-est. Temperatura 
în creștere ușoară.

Perspectiva în asimilarea
de noi mijloace tehnice

(Urmare din pag. I)

De tehnică nouă nu poate 
ii vorba decît dacă noile 
produse sînt executate pe 
baza celor mai perfecțio
nate procedee tehnologice și 
metode de organizare a pro
ducției. După cum se știe, mul
te din acestea sînt rentabile 
numai în cazul seriilor de fa
bricație mari. Or, economia 
noastră națională are nevoie 
de o diversitate tot mai mare 
de mijloace tehnice. Să însem
ne oare aceasta că trebuie 
să se renunțe la utilizarea ce
lor mai noi tehnologii ? Nici
decum I După părerea mea, 
pentru a se putea beneficia 
de avantajele economice ale 
unei fabricații de serie mare 
trebuie să se lărgească cît 
mai mult acțiunea de tipizare 
a elementelor și subansamble- 
lor și să se extindă, pe bază 
de antecalcule de rentabilita
te, metoda tehnologiilor de 
grup, specializarea și coope
rarea in producție.

Aș insista și asupra unei 
probleme căreia i se dă, cred, 
mai puțină atenție în prezent. 
Este vorba de perfecționarea 
pregătirii specialiștilor, cel 
mai important factor în acțiu
nea de promovare a tehnicii 
noi. Mă refer la îmbunătăți-

/
rea pregătirii post-universita- 
re, care, datorită evoluției ex
trem de rapide a tehnicii, a 
devenit în zilele noastre abso
lut indispensabilă. Una dintre, 
căile care ar putea fi folosite 
în acest scop este, după pă
rerea mea, lărgirea domenii
lor de specializare ale cursu
rilor post-universitare, în func
ție de perspectivele și necesi
tățile industriale în cincinal. 
Totodată, nu poate fi ignorat 
studiul individual al specia
liștilor.

Bibliotecile uzinelor și insti
tuțiilor pot facilita eforturile de 
autodepășire ale inginerilor, 
punîndu-le la îndemînă revis
tele și cărțile cele mai indi
cate. Ar fi util ca Institutul de 
documentare tehnică și Edi
tura tehnică să-și adapteze 
sistematic planurile editoriale 
potrivit principalelor probleme 
de perspectivă ale industriei 
și să depună mai multă stră
duință în publicarea operativă 
a celor mai valoroase lucrări. 
Cred că actuala colaborare a 
Institutului de documentare 
tehnică cu Comitetul de stat
pentru problemele de muncă trale. Pe această bază 
șl salarii. Comitetul pentru 
prețuri. Direcția centrală de 
statistică, în privința editării 
unor caiete selective, ar trebui 
extinsă și la ministere, instl-

Prefacerile bauxitei
Drumul trece chiar 

pe lîngă munte, prin- 
tr-o vale adîncă, în- 
cît ne face impresia 
că înaintăm pe fun
dul unui șanț. De o 
parte și de alta se 
înalță pereții masi
vului. în ștînga noas
tră terenul e roșu de 
parcă ar fi vopsit cu 
miniu de plumb. E 
opera vîntului care a 
așternut peste tot 
pulbere de bauxită. 
De multei ori — îmi 
spune un miner bă- 
trîn, care lucrează 
aici încă de pe vre
mea cînd minele e- 
rau ale capitaliștilor 
— vîntul ridică în 
văzduh pulberea fi
nă, transformînd-o în 
adevărați nori rubi
nii. După ce mai par
curgem o distanță 
bună, culoarea pă- 
mîntului devine nea-

tute de cercetări șl dș proiec
tare. Aceste publicații ar avea 
mai multă contingență cu ne
voile imediate și de perspec
tivă ale industriei. Colabora
rea mai strînsă între diferitele 
instituții privind circulația re
vistelor străine ar putea mic
șora numărul de exemplare 
care se importă.

în sfîrșit, aș vrea să fac și 
o altă remarcă. Nu se poate 
vorbi de progres tehnic într-o 
singură ramură Industrială sau 
într-o singură uzină. Cu alte 
cuvinte, de nivelul calitativ al 
mijloacelor tehnice asimilate 
de constructorii de mașini, de 
performanțele lor tehnico-func- 
ționale depinde creșterea efi
cienței producției la benefi
ciari, în ramurile care primesc 
și utilizează aceste mașini și 
instalații. Dar pentru a pro
duce mașini moderne, pentru 
a aplica tehnologii înaintate, 
industria construcțiilor de ma
șini are nevoie de materiale 
superioare din punct de ve
dere calitativ, de aparataj 
electric și electronic cu perfor
manțe tehnice ridicate și ex
trem de divers, de vopsele, 
uleiuri, lacuri și alte substanțe 
chimice. Diferitele ramuri in
dustriale își au fiecare pro
priile lor planuri de asimilare 
de produse noi sau de îmbu
nătățire a celor existente. Con
sider însă că pentru atinge
rea unei eficiențe maxime este 
necesar ca aceste planuri de 
asimilare să fie corelate cu 
mai multă atenție între ele de 
către organele economice cen- 

s-ar
putea face noi pași în vede
rea perfecționării activității de 
asimilare a noilor mijloace 
tehnice și a tehnologiilor de 
fabricație.
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gră — semn că no 
apropiem de mina de 
cărbuni.

Localnicii au des
coperit aci cărbunele 
și bauxita cu veacuri 
în urmă. în privința 
asta circulă și legen
de. Cert este însă că 
acum 100 de ani, pe 
aceste locuri oamenii 
se ocupau cu mineri
tul. Bineînțeles, pro
cesul de exploatare 
era rudimentar. De 
atunci s-au schimbat 
multe; dar cele mai 
importante transfor
mări înnoitoare s-au 
petrecut în anii con
strucției socialiste.

La Gant, exploata
rea bauxitei se face 
la suprafață. După 
înlăturarea unui strat 
de pămînt de vreo 
2—3 metri apare mi
nereul. într-un singur 
schimb mașinile muș
că 400—500 metri 
cubi de bauxită. în 
vecinătatea munților 
Vârtes se întinde lan
țul munților Bakony. 
în ultimii ani exploa
tarea bauxitei a luat 
aci un mare avînt. La 
Nyrăd și Halimba au 
fost deschise mine 
noi, extracția a înre
gistrat sporuri apre
ciabile.

Ungaria dispune de 
mari zăcăminte de 
bauxită ; dar înainte 
de eliberare numai 
6—7 la sută din mi
nereul extras se pre
lucra în țară ; restul 
lua drumul străinătă
ții. După eliberare, 
sub îndrumarea par
tidului și guvernului, 
care acordă o mare 
atenție dezvoltării in
dustriei de aluminiu, 
aceasta a început să 
se dezvolte rapid. în 
ultimii 5 ani produc
ția de bauxită a Un
gariei a crescut cu 23 
la sută. în 1965 
fost 
tone de bauxită și 
s-au 
tone 
58 100 tone de 
miniu. Importante fa
brici de alumină, de 
aluminiu sau de pre
lucrare a acestuia au 
fost construite la Al- 
măsfiizitti, înota, Sz6- 
kesfehervăr, iar uni
tățile existente îna
inte au fost extinse și 
modernizate.

Am vizitat recent 
fabrica de aluminiu 
de la înota. Directo
rul ei, inginerul Zol- 
tăn Benedek, ne-a re
latat că deși în
treprinderea e tînără 
(anul acesta împli
nește un deceniu și 
jumătate), ea a fost 
de două ori moderni-

au
extrase 1 478 000

produs 275 400 
de alumină, 

alu-

zată pînă acum. Re
zultatul ? în ultimii 
zece ani producția 
fabricii a crescut cu 
peste 50 la sută, ea 
furnizînd peste jumă
tate din producția de 
aluminiu a țării.

în această ramură 
funcționează nouă în
treprinderi, printre 
care, în afară de a- 
celea amintite, se nu
mără Tatabănya și 
Ajka, uzinele de pre
lucrare a aluminiului 
de la Kăbanya etc.

Cînd vii dinspre 
Budapesta spre Szâ- 
kesfehârvăr, ți se în
fățișează de departe 
un șir de clădiri stră
lucitoare. Ele aparțin 
fabricii de prelucrare 
a aluminiului. Con
struită în urmă cu 
cîțiva ani, ea dă pes
te două mii de pro
file din aluminiu.

Pînă la eliberare, 
în Ungaria nu se pu
tea vorbi de fapt de 
realizarea unor pro
duse finite din alu
miniu ; producția se 
limita doar la vase 
de bucătărie. Prin da
rea în funcțiune a u- 
nei stanțe de 5 000 de 
tone, la Szăkesfehdr- 
văr a început reali-, 
zarea pe scară largă 
a produselor din alu
miniu. Astăzi acest 
metal are multiple în
trebuințări. Intre al
tele, avînd rezistență 
și durabilitate mare, 
el este folosit în con
strucții sub formă de 
panouri, uși și feres
tre. Aluminiul a fost 
utilizat cu succes 
chiar la construcția 
uzinei de la Szekes- 
fehervăr, precum și a 
noii clădiri, înaltă de 
44 metri, a Institutului 
de cercetări medica
le din Budapesta.

în prezent, la Szâ- 
kesfehârvăr se lu
crează la montarea 
unui laminor cu ban
dă lată. în viitorul a- 
propiat, unele din 
produsele fabricate 
aici vor fi învelite în 
mase plastice. Se 
prevede ca în urmă
torii ani volumul pro
ducției de fabricate 
din aluminiu să creas
că de 6—7 ori, folo
sirea lor extinzîn- 
du-se atît în construc
ții, cît și în industria 
electrotehnică, la fa
bricarea autovehicu
lelor etc.

Anul acesta, în 
fața muncitorilor din 
industria de aluminiu 
stau sarcini sporite. 
Dar, așa cum au do
vedit pînă acum, ei 
vor ști să le facă 
față cu succes

Aurel POP
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Viena și-a modificat azi programul 
duminical tradițional. O parte din ce
tățenii mai grăbiți să-și reia preocu
pările obișnuite s-au îndreptat spre 
iocalurile de vot cu începere de la 
ora șapte. Folosind din plin resursele 
financiare, cele două partide ale 
coaliției guvernamentale — populist 
și socialist — au răspîndif în cursul 
nopții mii și mii de afișe într-un ultim 
efort de propagandă, astfel că orașul 
părea trezit după o lungă noapte de 
carnaval. în fața centrelor de votare, 
pancarde montate pe suporturi che
mau, în ultimele momente înainte de 
votare, alegătorii să-și dea votul pen
tru diverși candidați. înfruntarea 
principală a avut loc între partidele 
populist și socialist, dar și alte 
tide și-au prezentat candidați.

par-

Demonstrații 
antiguvernamentale 
in Sierra Leone

ABIDJAN 6 (Agerpres). — Potri
vit agenției France Presse, într-o 
emisiune a postului de radio Free
town (capitala statului Sierra Leo
ne) captată la, Abidjan (capitala 
statului Coasta de Fildeș) se anun
ță că în orașul Madina din regiu
nea Sumbuya, situată la aproxi
mativ 150 km sud-est de capitala 
statului Sierra Leone, au avut loc 
mari demonstrații, la care au par
ticipat 3 000 de persoane. Pentru a 
împrăștia pe manifestanți, poliția 
a intervenit făcînd uz de gaze la
crimogene. Potrivit acelorași surse, 
au fost operate zeci de arestări. Ci
tind surse bine informate din A- 
bidjan, agenția France Presse men
ționează că demonstrația a durat 
mai bine de 15 ore.

deschis porțileși-a

La Universitatea Waseda din Tokio au avut loc ciocniri între studenți și poliție. Studenții protestau împo
triva ridicării taxelor universitare Foto : U.P.I.

Comisia centrală electorală a comu
nicat rezultatele definitive ale alegeri
lor legislative, care au avut loc dumi
nică. Repartizarea celor 165 de locuri 
în Consiliul Național este următoarea : 
partidul populist — 35 de mandate (în 
legislatura expirată 81) ; partidul so
cialist 74 (76) ; partidul național libe
ral 6 (8). Partidul socialist pierde de 
fapt un mandat întrucît după exclude
rea din partid a fostului ministru de in
terne Olah, acesta și-a păstrat locul în 
parlament. Hotărînd să se prezinte în 
alegeri cu o grupare politică proprie, 
așa-numiful partid democratic-progre- 
sist, Olah a rupt o parte din voturile 
acordate partidului socialist, fără a 
reuși să obțină vreun mandat de de
putat. După 20 de ani, perioadă In 
care partidul populist și partidul socia
list au format un cabinet de coaliție, 
majoritatea obținută de către partidul 
populist îi dă acum posibilitatea de a 
alcătui guvernul numai din proprii săi 
reprezentanți. Viața politică austriacă 
iese astfel din cursul ei tradițional.

P. STANCESCU
6 martie

Programul noului guvern sirian
DAMASC 6 (Agerpres). — Șeful 

noului guvern sirian, Youssef Zou
ayen a dat citire sîmbătă — în 
cursul primei sale conferințe de 
presă, de la preluarea puterii — 
unei declarații privind principale
le obiective ale politicii interne și 
externe a guvernului. El a anun
țat că va fi creat un consiliu na
țional, ca organ al puterii repre
zentative, și va fi elaborată o 
nouă constituție. Referindu-se la 
problemele economice, șeful noului 
guvern a arătat că se va urmări

întărirea sectorului public al eco
nomiei, sperîndu-se ca pe această 
cale să se îmbunătățească situația 
economică a țării. Zouayen a de
clarat că fostul președinte al țării, 
generalul Amin el-Hafez „se află 
deținut undeva în Siria și este să
nătos".

în domeniul politicii externe, gu
vernul sirian, a spus Zouayen, va 
promova o „politică de neutralitate 
pozitivă" și va continua să colabo
reze „cu toate mișcările arabe pro-' 
gresiste".

4 36-a aniversare 
a ziarului „Daily Worker"

— Du-
Royal

LONDRA 6 (Agerpres). 
minică după-amiază la 
Festival Hali, în fața a peste 3 000 
de participant, a avut 
de-a 36-a aniversare a 
„Daily Worker", organul 
lui Comunist din Marea 
George Matthews, redactorul șef 
al ziarului, membru în Comitetul 
Executiv al Partidului Comunist, a 
vorbit despre rolul important al

loc cea 
ziarului 

Partidu- 
Britanie.

și forțe militare

militară continuă să fie a- 
de detașamentele Mizo. 
ultimelor știri, parvenite 
seara din Calcutta, răscu-

surse informate 
capitala statului 

că incidentele 
unui i

ziarului în actuala campanie elec
torală.

Cu acest prilej, John Gollan, se
cretarul general al Partidului Co
munist din Marea Brîtanie, a rostit 
o amplă cuvîntare în care a expus 
poziția partidului țață de actualele 
probleme interne și externe ale 
țării. El a prezentat totodată pro
gramul cu care partidul se prezin
tă în campania electorală, mențio- 
nînd că în aceste alegeri partidul 
va prezenta 51 de candidați pentru 
Camera Comunelor.

Tîrgul internațional

Duminică s-au des
chis porțile tradițio
nalului tîrg de la 
Leipzig. De la ora 9 
dimineață, cînd a a- 
vut loc deschiderea 
oficială a tîrgului, 
s-au perindat prin ha
lele cu exponate zeci 
de mii de vizitatori.

Printre cele 70 de 
țări participante se 
află și Republica So-

cialistă România, 
care se prezintă la 
ediția din primăvara 
aceasta cu un birou 
comercial. Aici sînt 
expuse cîteva din 
noile produse ale in
dustriei țării noastre. 
Atrag atenția, în 
mod deosebit, produ
sele industriei con
structoare de mașini. 
Tractoarele româ-

nești, din care țara 
gazdă a achiziționat 
anul trecut 2 400 de 
unități și care au pu
tut fi văzute în aceste 
zile în plină funcțiune 
și la lucrările de a- 
menajare a tîrgului, 
suscită interes din 
partea diverselor fir
me și la ediția ac
tuală a tîrgului.

Șt. DEJU

Lupte înverșunate 

în Vietnamul de sud

1 385 de zboruri efectuate într-o zi de elicoptere 
pentru sprijinirea trupelor americano - saigoneze

SAIGON 6 (Agerpres). — Lupte 
deosebit de violente continuă să 
aibă loc în Vietnamul de sud, în 
regiunea cuprinsă între Quang 
Ngai și Chu Lai, la vest de șoseaua 
națională hr. 1, în cadrul așa-nu- 
mitei operațiuni „Utah". Sîmbătă 
seara, după două zile consecutive 
de lupte înverșunate în aceeași re
giune, pușcașii marini americani 
și soldați din trupele saigoneze în
registrau un bilanț considerat de 
autoritățile militare „puțin satis
făcător". Elicopterele americane 
au efectuat numai sîmbătă circa 
1 385 de zboruri pentru a sprijini 
trupele americane și saigoneze an
gajate în luptă cu mai multe uni
tăți ale forțelor patriotice.

Duminică, agențiile de 
semnalat, de asemenea,

apropierea Saigonului, în provin
cia Tay Ninh, unde acționează sol
dați din divizia I de infanterie a- 
mericană.

La Saigon, anunță coresponden
tul agenției France Presse, a fost 
dat publicității un comunicat ofi
cial potrivit căruia numărul solda- 
ților americani aflați la 3 martie 
în Vietnamul de sud era de 215 000 
din care 133 000 în armata teres
tră, 42 000 în infanteria marină, 
29 000 în forțele aeriene și 11000 
în marina militară.

presă au 
lupte în

Standul Republicii Socialiste România la Salonul internațional de tu
rism și sport din Lausanne (Elveția). Premiul Federației internaționale 
a centrelor turistice a fost atribuit României pentru filmul „Vacanță la 

Mamaia"

După 500 de zile

india, incidentele 
DIN REGIUNEA MIZO

DELHI 6 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în regiunea 
Mizo, din statul indian, Assam,-.au 
loc puternice acțiuni antiguverna
mentale. De cinci zile se duc lupte 
între detașamente înarmate ale 
populației Mizo 
guvernamentale. Agenția France 
Presse, citind 
din Shillong, 
Assam, afirmă . _______
au luat forma unui adevărat 
război, sîmbătă, cînd au avut loc 
lupte violente la Aijal, unde gar
nizoana 
sediată 
Potrivit 
sîmbătă 
lății controlează aproape în între
gime localitatea Lungleh. Trupele 
guvernamentale trimise spre Aijal 
pentru a veni în ajutorul autori
tăților locale au fost atacate de 
detașamentele Mizo, în timp ce tra
versau jungla muntoasă.

Nota guvernului cipriot 
adresată Turciei

NICOSIA 6 (Agerpres). — Gu
vernul cipriot a adresat guvernu
lui turc o notă cerînd rechemarea 
la Ankara a unui membru al Am
basadei Turciei la Nicosia, Kemal 
Coskun, acuzat de „activitate anti
guvernamentală". Coskun este în
vinuit de autoritățile cipriote de 
a fi dat instrucțiuni unui grup de 
trei francezi de a organiza acte de 
sabotaj în insulă în cursul ultime
lor 17 luni. Unul dintre aceștia, 
Michel Weiss, aflat în detențiune, 
urmează să fie judecat la o dată 
care nu a fost încă comunicată. 
Reprezentanții presei nu au fost 
autorizați de oficialitățile cipriote 
să ia contact cu deținutul, dar po
liția cipriotă a afirmat că Weiss 
ar fi recunoscut că a luat parte 
la mai multe acțiuni subversive, 
dezvăluind totodată că șeful grupu
lui de teroriști ar fi Kemal Cos
kun.
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15ga HANOI. Un purtător de cuvînt al M.A.E. al R. D. Vietnam a dat pu- 
““ blicilății o declarație care respinge cu hotărîre afirmațiile auto
rităților de la Vientiane despre o pretinsă prezentă în Laos a trupelor 
R. D. Vietnam. Declarația demască totodată caracterul fals al afirmații
lor făcute de autoritățile de la Vientiane cu privire la o pretinsă „vio
lare a neutralității Laosului" de către R. D. Vietnam. Aceste afirmații, 
se arată în declarație, sint născocite de imperialiștii S.U.A. cu scopul 
de a-și ascunde intențiile de intervenție și agresiune împotriva Rega
tului Laos.

la Port de Bouc
(Urmare din pag. I)

HS PEKIN. După cum anunță a- 
• genția China Nouă, în dimi
neața zilei de 5 martie, forțele ae
riene ale Armatei populare chineze 
de eliberare au doborît un avion 
teleghidat de recunoaștere aparli- 
nînd forțelor militare ale Statelor 
Unite. Avionul american a pătruns 
în spațiul aerian al 
în regiunea centrală

bazelor militare atît ale S.U.A. cît 
și ale altor țări membre ale N.A.T.O.

R. P. Chineze 
de sud.

S& ATENA. Partidul E.D.A. a pre
zentat în Parlament propunerea 

de a se interzice zborurile avioa
nelor cu încărcătură nucleară la 
bord, deasupra teritoriului Greciei. 
E.D.A. a propus, de asemenea, eva
cuarea de pe teritoriul țării a tutu
ror armelor nucleare și lichidarea

ffiSJ ROMA. S-a anunțat oficial că 
numărul muncitorilor italieni 

care au părăsit anul trecut Italia 
pentru a căuta de lucru în străi
nătate s-a ridicat la 312 000. Aceas
tă cifră este în creștere cu 54 000 
persoane fală de anul precedent.

fi® WASHINGTON. Comisia pen- 
tru energia atomică anunță că 

la poligonul din Nevada a fost e- 
fectuată o experiență atomică sub
terană de mică intensitate. Comisia 
a precizat că aceasta este cea de-a 
șasea experiență subterană de la 
începutul anului in curs.

După numai 500 de zile de gu
vernare, zilele trecute, premierul 
Wilson a anunțat, pentru 31 mar
tie, alegeri parlamentare. Organi
zarea unei confruntări electorale, 
înainte de expirarea mandatului ac
tualilor deputați, se întrevedea de 
mult ca unica ieșire a partidului la
burist din situația în care — ca ur
mare a unei majorități de trei man
date — este constrîns să recurgă la 
adevărate acrobații parlamentare. 
Desigur, acest pas comportă un a- 
numit risc. Presa a făcut adesea 
referiri la experiența electorală 
britanică, arătînd că, de la Disraeli 
la Atlee, istoria Angliei nu este lip
sită de prim-miniștri care, mizînd 
pe calcule greșite, au cerut un nou 
mandat țării și s-au trezit elimi
nați de la putere pe o perioadă în
delungată. Hotărîrea premierului 
Wilson lasă să se înțeleagă că, în 
calculele sale, anumiți indici ar 
favoriza acum o victorie conforta
bilă pentru laburiști.

Potrivit multor păreri din presă 
și din cercurile politice, se pare 
că în actualele alegeri confrunta
rea va avea loc mai mult între 
personalități decît între partide, a- 
legătorii urmînd să se pronunțe fie 
pentru Wilson, fie pentru Heath, și 
nu pentru programul unuia din
tre ei.

Candidații partidelor, porniți la 
asaltul celor peste 600 circumscrip
ții electorale pentru a cuceri toi 
atîtea locuri în Camera Comune
lor, sînt pregătiți să abordeze în 
discursurile lor atît temele locale 
cît și problemele de politică gene
rală internă și externă. Predomină 
părerea că principala dezbatere în 
aceste alegeri va avea ca obiect, 
în mod firesc, problemele econo
miei naționale și actualele dificul
tăți prin care trece Marea Brita
nie, și anume, disproporția dintre 
creșterea prețurilor și salarii, defi
citul comercial, impozitele, con
strucția de locuințe...

Numeroase puncte 
mul laburist,, promise

încă în manifestul electoral din 
toamna anului 1964, au rămas fie 
parțial îndeplinite, fie sub aceeași 
formă de promisiune. Se reamin
tește aici — cu o deosebită rezo
nanță în rîndurile sindicatelor, care 
constituie fondul de bază al votu
rilor laburiste — că una din vechi
le revendicări, anume naționa
lizarea industriei metalurgice, a 
fost scoasă de pe lista priorităților 
în cursul primelor 500 de zile de 
guvernare laburistă. Să fi fost oare 
numai din cauza debilei majori
tăți parlamentare ?

Temele interne constituie, în ge-

modul de abordare al conservato
rilor".

Diferențe și mai mici vor găsi 
alegătorii în domeniul politicii ex
terne — afirmație întîlnită la acest 
început de campanie electorală în 
aproape toate ziarele britanice. 
Rolul de putere mondială, anga
jamentele militare în alte regiuni 
ale lumii și volumul mare al chel
tuielilor militare, sprijinirea poli
ticii americane în Asia și Extre
mul Orient — toate acestea con
stituie puncte în care 
electorale se vor ciocni 
în cursul campaniei, 
du-și însă dezacordul 
nu atît în ce privește 
cît -mai, ales metoda și soluția. Cît 
privește fondul problemelor, el nu 
suportă transformări, așa cum de-

timp ce conservatorii și-au elabo
rat de-acum platforma electorală. 
Liberalii, care în ultimul timp au 
înregistrat o scădere a populari
tății în rîhdul alegătorilor, și-au

exprimat intenția de a face tot 
posibilul pentru a recupera din 
pozițiile pierdute și cel puțin de 
a-și menține cele zece mandate 
în Camera Comunelor.

BS sa

D®

din progra- 
alegătorilor

„Forța11 cu
aparatele 
cu putere 
exprimîn- 
respectiv 

conținutul.

De o săptămînă, în incinta Adu
nării legislative a statului Panama 
își desfășoară lucrările comisia 
specială a O.S.A. însărcinată cu 
elaborarea unui proiect de . re
formă a „Cartei". Dincolo | de 
afirmarea generală a necesității de 
înnoire a „Cartei" există un teren 
de divergențe privind sensul mo-

două fețe
valorii apreciază că în O.S.A. nu 
există condiții propice pentru mon
tarea forței armate permanente. 
Șeful delegației mexicane, Ra
fael de la Colina, ca și re
prezentanții altor cîteva țări, a lan
sat cu anticipație un avertisment, 
declarînd că țara sa nu va admite 
„nici o modificare a Cartei care ar

EVENIMENTELE SĂPTĂMlNII
neral, un teren unde alegătorii vor 
avea prilejul să descopere unele 
deosebiri între conservatori și la
buriști. Se așteaptă ca unii să ata
ce promisiunile neîndeplinițe, adu- 
cînd în schimbul lor altele ; în timp 
ce ceilalți vor contraataca, afișînd 
o serie de realizări pe plan social 
și subliniind că, dacă mai există 
dificultăți economice, acestea s-ar 
datora numai moștenirii Jăsate de 
cei 13 ani de guvernare conserva
toare. Făcînd o comparație între 
pozițiile electorale ale celor două 
partide principale — laburist și 
conservator — săptămînalul „News 
Statesman" remarca o serie de 
puncte negative ale laburiștilor, 
dar arată că „în fiecare din aces
te domenii conservatorii ar fi pro
cedat tot atît de defectuos, ba 
poate chiar mai rău — fapt care 
nu surprinde deoarece miezul ero
rii laburiste a fost de a continua

altfel îl conturează ziarul „Fi
nancial Times" : „In aceste ale
geri, țara ar trebui să lămurească 
intr-un fel cercul vicios al depen
denței noastre financiare față de 
S.U.A. și avantajul tacit al spri
jinului nostru verbal în . Vietnam, 
precum și, în mod mai serios, 
costisitoarea noastră implicare la 
est de Suez. Noi trebuie să recu
noaștem că politica noastră ex
ternă este puternic angrenată de 
S.U.A., parțial din cauza depen
denței noastre financiare față de 
Washington, în timp ce dificultă
țile noastre financiare sînt într-o 
măsură considerabilă rezultatul 
contribuției noastre costisitoare la 
politica de alianță la „est de 
Suez", care este în interesul Ame
ricii".

Taberele se apropie treptat de 
punctul de fierbere. Manifestul la
burist urmează să apară marți, în '

dificărilor. In timp ce o parte din- afecta principiile neintervenției, in
tre țări, cunoscute prin orientarea tegrității teritoriale, egalității juri
lor pronord-americană, bat'■ mo- dice a statelor și autodeterminării", 
neda pe tema ,securității conti
nentale", chipurile amenințată, al
tele se arată preocupate îndeosebi 
de aspectele dezvoltării social-eco- 
nomice, considerîndu-le de impor
tanță crucială pentru destinele ță
rilor latino-americane. Intr-un fel nește

’ sau altul, propunerile făcute de de- trebui 
legațiile peruviană, chiliană, brazi- al țărilor membre, lucru pe care 
liană, mexicană se înscriu în ca- S.U.A. l-ar prefera ca varian-
drul intereselor lor generale de tă avantajoasă, sub aspect pro-
propășire economică și . socială.

Altele sînt însă intențiile S.U.A. 
Eforturile lor se concentrează asu
pra a ceea ce în terminologia ofi
cială se cheamă „întărirea secu
rității colective" și înseamnă de 
fapt crearea unei forțe armate per
manente a O.S.A., învestită cu 
„dreptul" de a interveni în orice 
țară a continentului, ori de cîte ori 
„se va considera necesar". Obser-

Ceea ce însă preocupă pe mulți 
este posibilitatea ca forța fnter- 
americană să apară din afara nor
melor juridice. Asta fiindcă, în rea
litate, ea este un veritabil „Janus" 
cu două fețe. La suprafață dom- 

. ! impresia că „forța" va 
să rezulte dintr-un vot

pagandistic. Dar,. întrucît rezis
tența unor țări se menține, preocu
pările inițiatorilor înclină spre ma
nevre subterane, menite să pună 
opinia publică latino-americană în 
fața unui fapt consumat. Generalul 
Robert Wood, care în cadrul Penta
gonului dirijează programele de 
asistență militară, declară în fața 
unei comisii de deputați : „Se află 
în curs de executare un program de

siguranță cu scopul de a forma o 
conducere militară latino-america- 
nă subordonată și devotată menți
nerii securității colective". Aproape 
concomitent, ministrul de război 
McNamara anunță „sporirea asis
tenței militare către America Lati
nă" pentru alcătuirea „forței inter- 
americane". Pe de altă parte, ge
neralul nord-american Wilbur 
Aring, președintele Consiliului in- 
teramerican al apărării, desfășoară 
o susținută activitate în direcția ar
ticulării „Armatei continentale", 
care, firește, ar urma să fie condu
să de generalii nord-americani. 
Contingentele naționale desti
nate acestui scop există de acum. 
Așadar, piesele unei armate conti
nentale sînt în bună parte fabrica
te, urmînd ca la momentul oportun 
să se treacă Ia montarea lor.

Una din publicațiile america
ne cunoscute, „U. S. News and 
World Report", scria nu de mult : 
„Statele Unite desfășoară în întrea
ga lume un nou tip de război, fo
losind combatanți bine instruiți 
și echipați cu ajutorul creditelor 
ce însumează miliarde de dolari. 
Această armată secretă de elită 
conduce contrarevoluții în 50 de 
țări, cu scopul de a preveni ca sub
versiunea (adică mișcarea de eli
berare — n.ns.) să nu atingă pro
porții". Din această confesiune re
zultă că forța interamericană este 
încadrată într-un plan mai vast, 
îndreptat contra mișcărilor de eli
berare — cum s-a petrecut în Re
publica Dominicană — cu scopul 
de a salva pozițiile imperialismu
lui. Indiferent de fața pe care și-o 
arată forța interamericană în de
venire, ea întîmpină deopotrivă 
oprobriul opiniei publice de pe 
continent (și chiar al unor guver
ne), neputîndu-se ascunde că este 
vorba de un instrument destinat 
să reprime mișcările patriotice din 
țările Americii Latine 
contra reacțiunii, a 
străine.

îndreptate 
dominației

RODESCULiviu 
Vasile OROS

Cea mai redutabilă esle concurența 
japoneză. în 1965, industria de con
strucții navale din Japonia și-a ad
judecat aproape jumătate din totalul 
comenzilor navale mondiale. Explica
ția constă în aceea că Japonia pro
duce cu 20—30 ia sută mai ieftin 
(dispunînd și de mînă de lucru iefti
nă), produce mai bine 
decîf concurenții săi 
dînd dovadă și de un 
mercial deosebit.

Franța, care exportă 
două construite pe șantierele 
s-a alarmat de situația în care s-a 
pomenit în acest domeniu. Oficialită
țile au hofărît să ia măsuri. Se pre
văd măsuri de restructurare în dome
niul construcțiilor navale, în anii 
urmează. Obiectivele guvernului 
fi rezumate astfel : trebuie „reani
mat" un sector economic cuprinzînd 
peste 29 000 de muncitori, trebuie să 
se dea o altă destinație acelor șan
tiere care nu mai sînt rentabile, să 
se realizeze fuzionarea și concentra
rea marilor șantiere, pentru a li se 
putea asigura o noua poziție, mai 
competitivă, pe piața internațională. 
S-a preconizat, între altele, ca în de
cursul a două luni șantierele din La 
Seyne să-și găsească o altă activitate, 
să se reprofileze ; iar, pînă în 1969, 
șantierele de la La Seyne-Marifime și 
cele de la Port 
neze cu cele de

Dar muncitorii 
amenințate luptă 
existența. Iar solidaritatea lor se ma
nifestă activ. Acțiunile lor sînt spri
jinite de cercuri largi ale opiniei pu
blice. La recentul „marș asupra Tou- 
lonului”, organizat de muncitorii din 
La Seyne, printre cei 10 000 de par
ticipant puteau fi văzufi reprezen
tanți a numeroase partide politice și 
organizații care pășeau în rînd cu 
muncitorii. Aceeași solidaritate se 
manifestă și în cazul de față. Munci
torii de la Ciotaf nu vor să ia pîinea 
de la gura tovarășilor lor de la Port 
de Bouc. Ei au holărît să declare 
grevă, ca și cei de la șantierele 
La Seyne, pentru a sprijini pe 
de la Port de Bouc. Ei nu se 
urca pe bordul lui „Provence".

Deocamdată, vasul „Provence" 
leagănă pe apă la Port de 
sfrîns înlănțuit de chei. Direcția a 
cerut să fie tăiat cordonul ombilical. 
Dar muncitorii 
de diferite 
au încetat 
au ocupat 
lajele ; au 
în jur. De 
veghe pe vas pentru a fi siguri că 
nu le va fi luat. Răspunsul direcției 
șantierelor nu a întîrziat : lock-out. 
Șantierele au fost închise. Dar mun
citorii continuă să păzească mai de
parte vasul. Mulți nu au dormit în 
aceste nopți. Soțiile și mamele lor au 
venit pentru a le aduce de-ale gurii 
sau pleduri. îngrijorarea se poate citi 
și pe fețele lor...

Delegații sindicatelor 
muncitorii sînt hotărîți să 
ocuparea atelierelor. Pe muncitorii de 
la Port de Bouc îi așteaptă, așadar, 
și alte nopți albe.

și mai rapid 
vest-europeni, 
dinamism co-

un vapor din 
sale,

de Bouc să fuzio- 
la Ciotaf.
de la șantierele 
pentru a-și apăra
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din 
cei 
vor

se
Bouc,

— comuniști, socialiști, 
convingeri politice — nu 
lupta : au oprit lucrul și 
atelierele ; au închis gri- 
așezat pichete de grevă 
cîteva nopți ei stau de

afirmă că 
continue


