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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU DEDICAȚII
A GRUPULUI DE ZIARIȘTI ITALIENI

Cun detei ninăm încărcată tn conteinere, alumina fabricată la uzina orădeană este expediată Uzinei de aluminiu din Slatina
Foto : Agerprei

Joi dimineață, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășul Paul Niculescu-Mizil, a primit un grup de ziariști italieni alcătuit din Giusseppe Boffa, de la ziarul „l’Unitâ", Franco Bertone, de la revista „Rinascita", Cesare Pillon, de la revista „Vie Nuove“, Augusto Llvi, de la ziarul „Paese Sera" și Sergio Mugnai, corespondentul ziarului „l’Unitâ" la București, care a făcut o vizită în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat activitatea și preocupările partidului în legătură cu înfăptuirea hotărîrilor Congresului al IX-lea al P.C.R., a vorbit despre

probleme actuale ale vieții internaționale și a răspuns la întrebările ziariștilor.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.La primire a participat tovarășul Sion Bujor, șeful Secției Presă și Edituri a C.C. al P.C.R.în timpul cît s-au aflat în țara noastră, ziariștii italieni au vizitat obiective industriale și agricole, șantiere de construcții, instituții e- conomice și culturale centrale, s-au întîlnit cu muncitori, țărani, intelectuali, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, personalități ale vieții culturale.

Letay LAJOS

faze sauIng. Gheorghe NECULAU director general al Direcției generale de construcții-montaje pentru uzine chimice și rafinării

la noile investiții industriale

u

Cu justificat temei, partidul și guvernul consideră că sarcina centrală în domeniul investițiilor este ridicarea eficienței lor economice. Creșterea eficienței economice a investițiilor este influențată de un ansamblu de factori, între care un loc de prim ordin îl ocupă reducerea ponderii construcțiilor în totalul investițiilor în favoarea dotării noilor obiective industriale cu mașini și utilaje perfecționate. Neîndoielnic, în această privință „-au făcut anumite progrese în diferite ramuri industriale. Dar rezultatele obținute nu sînt pe măsura posibilităților și a cerințelor actuale ale tehnicii moderne de construcții.Referindu-se la unele neajunsuri care mai există în construcții, în cuvîntarea la Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din construcții tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat: „Una din lipsurile importante este ponderea ridicată pe care o ocupă construcțiile în cadrul investițiilor industriale din țara noastră. Deși pe plan mondial există tendința de scădere a acestei ponderi, ea a marcat la noi în anii 1961—1965 o creștere de la 45 la sută la 47 la sută. La aceasta au contribuit în bună măsură supradimensionarea suprafețelor construite față de cerințele procesului tehnologic al unor întreprinderi noi, construirea de spații noi chiar în condițiile în care erau rezerve însemnate de folosire a utilajelor și suprafețelor productive existente". Aceste observații cri ice sînt pe deplin valabile și pentru unele construcții din industria chimică.Micșorarea ponderii construcflllor

în valoarea investițiilor, prin înlăturarea tendințelor de gigantism și de dispersare prea mare a obiectivelor, este o problemă de stringentă actualitate. Soluționarea ei are consecințe economice favorabile asupra reducerii costului lucrărilor și scurtării duratei de execuție a obiectivelor de investiții. Cum se poate progresa în acest domeniu pentru a se ține pasul cu tehnica modernă?Cea mai însemnată rezervă — insuficient valorificată pînă. acum — este adoptarea în proiectele investițiilor industriale a soluțiilor care economisesc cît mai mult volumele fizice de construcții, în care accentul principal se pune pe instalații și utilaje de înalt nivel tehnic. Aceasta deoarece, după cum se știe, rolul activ, esențial, în progresul și perfecționarea continuă a producției îl au mașinile, utilajele și instalațiile — și nu construcțiile.Scăderea continuă a ponderii construcțiilor în valoarea totală a investițiilor, pe baza tehnologiilor adoptate, se reflectă și la o serie de investiții din cadrul industriei chimice. De pildă, pentru fabricile de azotat de amoniu de la combinatele din Piatra Neamț, Tg. Mureș și Turnu Măgurele, pe măsura adoptării unor tehnologii din ce în ce mai moderne, ponderea valorică a construcțiilor față de valoarea totală a investiției a scăzut de la 57 la sută la 50,6 și, res-
CORABIA CU DOI PASAGERI

Ce se mai intîmplă

pe puntea corăbiei...
George-Radu CHIROVICI

pectiv, 20 la sută. în conceperea cestor obiective s-a pornit de faptul că, cu excepția unor construcții folosite pentru unele ale procesului .de producție pentru deservirea producției, restul obiectivelor au un rol auxiliar, în unele cazuri însă, acest deziderat a fost nesocotit. Dacă ne referim la Combinatul de celuloză și hîrtie din Suceava, constatăm că aici există spațiu nefolosit, determinat de supradimensionarea halelor, care nu corespund strict nevoilor tehnice de funcționare. Se apreciază că pe spațiul existent se poate obține un important spor de producție față de nivelul actual.în practică s-a confirmat că una din căile importante pentru înlăturarea exagerărilor în dimensionarea obiectivelor de investiții este alegerea celor mai eficiente sisteme și soluții constructive. în ultimul timp se manifestă o tendință tot mai accentuată de folosire a structurilor metalice ușoare în construcțiile industriale în locul betonului armat, a betonului armat prefabricat ca înlocuitor al betonului armat monolit, a elementelor ușoare de închidere și a prefabricatelor cu un grad de finisare sporit. Trecerea pe scară mai largă la folosirea materialelor noi cu calități industrial sar.nb’e- cu asigură — dustrializării tiere — și reducerea substanțială a volumului de construcții în totalul investițiilor industriale. Desigur, eficiența economică a introducerii materialelor noi este strîns legată și de costul acestora și, tocmai de aceea, considerăm că ministerele producătoare ar trebui să acționeze permanent și mai hotărît pentru reducerea prețului rialelor noi.Un vast cîmp care ar cercetat și valorificat mal îl constituie amplasarea unor utilaje șl Instalații tehnologice șl energetice în aer liber. Pe această cale s-ar reduce simțitor costul investițiilor, s-ar economisi resurse materiale și bănești care ar putea fi folosite la realizarea altor construcții. Amplasarea în aer liber pe fundații la sol, pe eșafodaje ușoare prefabricate fără închideri, constituie o caracteristică a tehnologiilor avansate în unele compartimente din sectorul industriei chimice și de prelucrare a petrolului (acid azotic, amoniac, acid sulfuric, instalații de cracare etc.). A- nalizînd comparativ instalația de acid azotic diluat de la Combinatul de îngrășăminte azotoase Piatra Neamț, construită în 1958—

afturile bibliotecii mele poarta, in șir lung, orîn- duit aparte, rodul literar al ultimilor ani. Aproape fiecare volum are, pe prima pagină, o dedicație, o însemnare, o semnătură; multe dintre ele sînt autografe de la scriitori români, tovarăși ai mei întru ale condeiului, cu care am ajuns să leg, în decursul anilor, relații de colaborare și de prietenie. Despre prietenie, înfrățire, apreciere și stimă vorbesc dedicațiile primite, la fel ca și acelea cu care mi-am însoțit și eu cărțile dăruite confraților mei. Multe-multe cuvinte prietenești se armonizează și se înșiruie alături în telul acesta; dacă le-aș aduna o dată la un loc, ele însele ar acoperi, de bună seamă, numeroase pagini — drept frumos adaos la capitolele istoriei și ale vieții noaBtre de după eliberare. Dar ce dedicație s-ar înfiripa, dacă rîndurilor prietenești — însemnate reciproc în cărțile pe care, români șl maghiari, ni le-am dăruit în decursul ultimelor două decenii — ce strălucitoare și emoționantă dedl-
SUBLINIERI

Întreprinzînd această anchetă socială, am stat de vorba cu oameni în vîrstă, cu tineri căsătoriți, cu părinții lor, cu oameni care prin profesia lor sînt preocupați de problemele familiei: sociologi, juriști, lucrători ai sfaturilor populare.
— Eu oficiez zilnic 20—30 de că

sătorii, ne spunea V. I., ofifer al stă
rii civile. Imaginea este totdeauna a- 
ceeași : oficiez căsătoria a doi, dar în 
sală sînt 30—40 sau și cite 80—100 de 
alfi oameni : părinfî, rude, prieteni. 
Multele rude venite la cununie nu o 
vor mai vedea prea curînd pe tînără 
pereche, dar influenta lor nu va în
ceta nici o clipă. „Scrisoarea mătușii 
de la Bîrlad" are de multe ori un rol 
foarte mare.

Metafora de care uzăm — căsnicia 
este o corabie cu doi pasageri — 
are, ca orice metaforă, doar un grad 
aproximativ de exactitate. Copilul 
este al treilea pasager, ...dar de-ar fi 
numai el I Pe puntea corăbiei apar 
fel de fel de oameni. Unii sînt de 
un real folos echipajului, pun și ei 
mîna la parîme, îl ajută pe timonier 
să citească hărțile de navigafie, ve
ghează la bunul mers al călătoriei ; 
elfii nu fac nimic, merg și ei... dacă 
tot s-au tnfîmplat pe acolo I Iar a 
treia categorie... Dar să-i luăm pe 
rînd.

Cine sînt, în general, „ceilalfi" ? 
Am ales cîteva cazuri.

despre care vom vorbi imediat. Se 
cunosc din vara lui 1963, se iubesc 
tot de atunci. Băiatul a început să 
vină în casa fetei, era „curtezanul* 
ei oficial. Cei doi copii, buni, fru
moși, cuminfi, erau privifi cu simpa
tie de cei patru vîrstnici ; se vedea 
din fiecare mișcare a lor că fin 
foarte mult unul la altul și că se po
trivesc foarte bine. Era limpede, de 
asemenea, că au o influentă deosebit 
de bună unul asupra celuilalt. Lucru-

superioare, prefabricate în elemente și suban- grad n'iărit d« finisare, pe lîngă extinderea in- lucrărilor pe șan-

mate-trebui deplin

Prezente românești la tirguri si expoziții internaționale o » U » I i ’

VITRINA
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Interviu cu tovarășul 
Hristache ZAMBETI vicepreședinte al Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a IlI-a) Instalația românească de foraj 3 DH- 200 pentru adîncimi de 5 000 m a suscitat interesul vizitatorilor Tîrgu- lui de mașini și utilaje de la Hanovra

Montagu 
și Capulet

O convorbire cu directorul unei în
treprinderi din Capitală ne-a pus pe 
urmele unul fir de înfîmplări deose
bit de semnificative. Nicolae R. și O- 
limpia, sofia sa, sînt tineri, foarte ti
neri. Ea are 18 ani și jumătate, iar 
soful ei doar cu un an mai mult. Sînt 
căsătorifi de un an și ceva. Povestea 
dragostei și a căsătoriei lor ? Asemă
nătoare cu multe altele, deosebin- 
du-se, totuși, prin două amănunte : 
vîrsta tînără a soților și încă unul

rile mergeau cum nu se poale mai 
bine. Pînă într-o zi...

Pînă într-o zi, prin ianuarie anul a- 
cesta. cînd cei patru vîrstnici află cu 
stupoare că „fetifa și băiețașul”, co
piii cuminți de pînă mai ieri, sînt că
sătoriți de aproape un an. Lovitură 
de teatru I

Departe de noi gîndul de a-i apro
ba pa Nicolae și Olimpia pentru pa
sul pe care l-au întreprins ; departe 
de noi gîndul de a-i felicita pentru 
procedeul ales. Dar, din ianuarie și 
pînă astăzi s-au întîmplat o serie de 
lucruri care, chiar dacă nu-i absolvă 
pe cei doi tineri, în orice caz le 
micșorează sensibil vina. Și anume : 
corabia clandestină, afîfa vreme cît 
naviga ca atare, zbura cu pînzele 
desfășurate. De cînd cei patru s-au 
urcat pe bord, ea și-a lăsat pînzele

în Jos, trozneșfe din toate încheietu
rile și — 
mină de 
eșua.

Cum ar 
ze parinjii ? Să se întristeze, să 
supere foarte tare, să le tragă o să- 
puneală pentru procedeul ales... și 
să-și spună : Ei, acum, dacă tot 
întîmplat, să fiți fericifi I Și să fi ve
gheat, în bună înțelegere, mai 
departe sau mai de aproape, la ar
monia tinerei căsnicii. Părinfii în 
cauză au ales însă alt procedeu. Con
sidered că au fost grav ofensafi, 
luptă din răsputeri, uzînd de toate 
mijloacele — și au destule I — pen
tru desfacerea acestei căsnicii. Din ia
nuarie și pînă astăzi nu au alt gînd 
decîl acela de a-i despărți pe „copii”.

Discufie cu părinfii lui Nicolae :
— De ce dorifi ca tinerii să se des

partă ?
— Nu putem să îndurăm jignirea. 

Părinfii ei („ei" 
știut totul și

Așa o fi ? 
piei :

■ — Familia 
Ei i-au împins. Nu 
ce, sînfem jucăria

Cel patru sînt 
unui singur punct : că o dată des- 
părfifi cei doi, copilul lor își va găsi 
un tovarăș de viafă, „într-adevăr 
demn de el*. Cineva este uitat siste
matic : Olimpia șl Nicolae.

E greu să găsești o logică, să gă
sești rafiunile care mină familiile R. și 
B., acești Montagu și Capulet contem
porani, în toate întreprinderile lor. 
Lucrurile se agravează ți prin aceea 
că tinerii nu au decîl o precară inde
pendentă materială și — paradoxal I

dacă nu li se va întinde o 
ajutor pasagerilor — va

fi fost normal să procede-
se

s-a

de

spus cu dispreț) au 
nu au vrut să ne spună. 
Ce spun părinții Olim-R. a ștlut de căsătorie, 

putem să răbdăm, 
lor ?
de acord asupra

— prin aceea că sînt „buni și ascultă
tori". (Discufînd cu mama lui Nicolae, 
dînsa rm-a declarat că „e cuminte și 
ascultător ca o fată”).

Pe o corabie oarecare, una din mi
lioane, s-au urcat patru vîrstnici. Din 
ziua aceea, s-a terminai viata liniș
tită a echipajului. In loc s-o consoli
deze, cei patru noi venifi și-au pus 
în gînd s-o sfărîme cu orice chip. 
De ce ? La urma urmelor, nu știu nici 
ei. Se pare că orgoliul rănit trage în 
cumpănă mai greu decît rafiunea și 
chiar decît sentimentele paterne.Nu există decît un singur criteriu după care trebuie să judecăm intervenția părinților înfr-o tînără căsnicie : armonia el. (Bineînțeles, o ar
monie care are la temelie principii 
sănătoase). Orice alt criteriu este prost ales. Nimic mai bun decît in
tervenția unui părinte care aduce ex
periența sa de viată, dragostea pen
tru copii, bunătatea, 'nteligenfa ; ni
mic mai dăunător decît intervenția 
unu! părinte care vine, în clipe grele, 
să toarne gaz peste foc. Nu putem 
acorda un calificativ sau altul decît 
ținînd seama de Interesele pasageri
lor principali și nu de cele ale pasa
gerilor secundari.

— Se știe ci par
ticiparea țării noastre 
la ttrgurile și expozi
țiile economice inter
naționale constituie 
un prilej important 
pentru a tnfățișa în 
străinătate înfăptui
rile economiei româ
nești șl, în același 
timp, un mijloc efi
cient de dezvoltare a 
relațiilor comerciale 
ale României cu alte 
țări. V-am ruga să 
prezentați cititorilor 
noștri cîteva date re
feritoare la evoluția 
de-a lungul ultimilor 
ani a acestei partici
pări.— Realizările țării noastre în domeniul economic, importantele succese obținute în procesul de industrializare socialistă, în construcția și dezvoltarea unei industrii grele tot mai puternice și, mai ales, a industriei constructoare de mașini, creează permanent noi și variate posibilități de afirmare a României în relațiile sale comerciale externe. Aceasta își gă-

sește o fidelă reflectare și în participarea României la tot mai multe tîrgurl și expoziții internaționale. în anul 1965 aceste participări au fost în 35 de țări față de 19 în 1960, iar în intervalul 1960—• 1965 România a fost prezentă la 166 de astfel de manifestări, de peste 2 ori mai multe în comparație cu cei șase ani pre- cedenți. De remarcat că mărfurile românești au ocupat o suprafață de expunere mai mare, ceea ce indică, de asemenea, diversificarea neîntreruptă a producției, îmbunătățirea și lărgirea nomenclatorului de export al țării noastre.
•— In chip firesc, 

pavilioanele și stan
durile românești la 
tîrgurile internațio
nale pot fi comparate 
cu o vitrină a reali
zărilor țării noastre. 
Cum se înfățișează 
vizitatorilor străini 
vitrina românească a 
anului 1966 ?

— în acest an s-a preconizat un program amplu de participări la tîrguri și expoziții internaționale. Suprafața totală de expunere va fi de aproape 40 000 mp. față de 22 000 mp în 1965.Pînă la sfîrșitul a- cestei luni, jumătate din acest program va fi încheiat. în ordine calendaristică amintim că întreprinderile noastre de comerț exterior au fost prezente la tîrgurile de la Koln, Frank- furt/Main, Tripoli, Londra, Leipzig, Paris, Geneva, Verona, Osaka, Milano, Bruxelles, Hanovra, Moscova (expoziție economică națională), Goteborg, Varșovia, Paris, Budapesta, ur- mînd a încheia a- ceastă primă etapăcu tîrgurile dePoznan, Belgrad Copenhaga.Se poate afirma participarea noastră s-a bucurat de succes, prilejuind o acțiune eficientă de propagandă comercială și de afirmare în continuare a mărfurilor românești pe piața externă.(Continuare în pag. a V-a)

lago
Care este definiția omului „slab de 

Înger* ? Greu de dat și, de fapf, inu
til ; știm cu tojii ce înseamnă. Un ast
fel de om slab de înger este 
Gheorghe V., lăcătuș la o mare uni
tate industrială din Brașov.(Continuare in pag. a II-a)

la Șică

cația s-ar îniiripa, dacă a- cestor rînduri le-am adăuga toate cuvintele de prietenie și de stimă ale înaintașilor, ale părinților și străbunilor noștri— ce-i drept, nescrise în majoritatea lor, însă profund întipărite în inimi pe parcursul veacurilor 1 Aceasta ar fi, a- ceasta este însăși istoria. Istoria noastră comună, plină de semnificații, pe aceste plaiuri.Am trăit din „aceeași pline’— vestește graiul, din depărtarea secolelor apuse. Cite vestigii literare scrise și nescrise ne păstrează, în timp — în limba românească și în cea maghiară — adevărul că a- ceastă pîine a fost „aceeași", a noastră a tuturor, indiferent de naționalitate : la Bobîlna și în tabăra lui Gheorghe Doja, în oastea lui Horta, la Crivița și Cluj, în valea Ghlmeșului șl după gratiile Doftanei. în luptă și muncă, in lipsuri și suferințe.„în decursul a sute de ani, români, maghiari, germani ți oameni ai muncii de alte naționalități au luptat și muncit împreună, au îndurat multe greutăți, au dus lupte dtrze împotriva claselor asupritoare. Conviețuind și luptînd laolaltă, el s-au înfrățit pe veci și alcătuiesc astăzi, împreună, marea familie a României socialiste*— spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul Comitetului Central, la cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Nu-mi pot imagina „dedicație" mai pilduitoare, idee mai luminoasă, decît aceea formulată de tre partid pentru noi și odată pentru istorie, prin ceste cuvinte. Și nu-mi imagina forță și imbold inspirator decît tocmai : tatea din care au izvorît vintele acestea — drept rezultat al consecvenței politicii pe care Partidul Comunist Român, ce a împlinit recent patruzeci și cinci de ani de existență, a dus-o în spirit marxist-leninist și pe tărîmul problemei naționale.

că- tot- a- pot mai reali- cu-

(Continuare în pag. a IV-a)

TELEGRAME

Excelenței Sale
Domnului RAFAEL PAASIO
Prim-ministru al guvernului finlandezHelsinkiVă rog să primiți, Excelență, felicitările mele cu ocazia alegerii dv. în funcția de prim-ministru al guvernului finlandez.

ION GHEORGHE MAURER Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BucureștiDoresc să mulțumesc în modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări pe care mi le-ați trimis cu ocazia numirii mele ca prim-mi- nistru al Finlandei.
RAFAEL PAASIO 

Prim-ministru al Republicii Finlanda

TELEGRAMĂ DE CONDOLEANȚE
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a 
primit din partea tovarășului Mehmet Shehu, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Albania, următoarea telegramă:Cu profund regret am aflat despre vestea privind catastrofa feroviară, care a avut loc în apropierea Bucu- reștiului. în numele poporului albanez, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania și al meu personal vă exprim dv. și prin dv. poporului frate român, guvernului Republicii Socialiste România, precum și familiilor victimelor sincerele noastre condoleanțe.

H Cum este înțeleasă munca 
activului de partid

(pag. a 11-a)

H Sensul textului literar 
in cartea școlară

H OMUL DE MIINE
(pag. a IV-a)
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Cum este înțeleasă
• La un an după ședința 
biroului raional • Pot

munca activului
plenarele lărgite înlocui 
adunările de activ ? de
• Nu doar ,,a fi infor

partid
mat", „a asista", ci a
participa efectiv la dez
baterea și soluționarea 
problemelor • Forme
ale formalismului

studii privind munca cultural-edu- catîvă de masă și felul cum se îndeplinesc măsurile privind îmbunătățirea calității produselor; la „Flacăra roșie" — cum se îngrijește conducerea tehnico-adminis- trativă de introducerea unor noi linii tehnologice, de folosirea integrală a capacităților proiectate ; la „Biofarm". comitetul de partid a încredințat unor tovarăși din activul de partid sarcina de a controla stadiul de aplicare a prevederilor planului M.T.O.în dezbaterea adunărilor activului de partid au fost puse probleme importante ale muncii de partid și economice, aflate în centrul pre-

Viști de partid îndreptățesc zerve în această privință.Sîntem la uzina „Timpuri noi", unde cu un an în urmă biroul comitetului raional constatase numeroase neajunsuri. Locțiitorul secretarului comitetului de partid relatează despre grija pentru completarea activului, expuneri prezentate în fața acestuia, participarea activului la plenarele lărgite ale comitetului. Toate bune, firește, dar ce probleme esențiale 
din viața uzinelor au fost puse în 
dezbaterea activului, în ce măsură participă el efectiv la soluționarea lor?Răspunsul a fost confuz pentru

VIAȚA DE PARTIDcola

Cu mai bine de un an în urmă — aprilie 1965 — biroul Comitetului raional P.C.R. Tudor Vladimi- rescu din Capitală a analizat cum este folosit activul comitetelor de partid din întreprinderile și instituțiile raionului.Planul de măsuri adoptat a- tunci prevedea instruirea mitetelor de partid cu priviremunca cu activul de partid ; completarea lui periodică ; atragerea cît mai multor comuniști la rezolvarea celor mai importante sarcini aflate în fața organizațiilor de partid , schimburi de experiență între comitetele de partid pe a- ceastă temă.A trecut un an. Care este acum nivelul muncii cu activul de partid ?Comitetele întreprinderi componența sale sînt concentrate nu spre laturi secundare, ci spre ceea ce este esențial, hotărîtor pentru progresul muncii. Colective alcătuite din membri ai comitetului de partid și tovarăși din activul său au efectuat la uzina „7 Noiembrie"

de partid din marile și instituții au lărgit activului, eforturile

ocupărilor colectivelor respective. Astfel, la uzina „7 Noiembrie" a fost luat în discuție stadiul realizării planului de producție pentru export și desfășurarea învățămîn- tului de partid ; la „Unirea" — posibilitățile de trecere la o organizare superioară a producției, eficiența reparațiilor capitale ; la I.O.R. —■ măsurile privind întărirea disciplinei în producție.Toate acestea reflectă progrese în munca cu activul. Se poate însă afirma că toate comitetele de partid din raion au tras concluziile cuvenite din deficiențele semnalate cu un an în urmă de biroul comitetului raional ? Este pretutindeni munca cu activul la nivelul exigentelor puse de Congresul al IX-lea al P.C.R. ? Discuțiile purtate cu mai mulți acti-
Măsuri privind sistematizarea 

satelor sucevene

Model nou de casâ țărănească din comuna Ciocănești, raionul Vatra Dornei
Tn satele regiunii Suceava crește în flecare an volumul 

construcțiilor de locuințe și social-culturale, se extinde 
electrificarea, sfaturile populare desfășoară largi acțiuni 
de gospodărire el înfrumusețare. Pentru a afla care sînt 
preocupările actuale ale sfaturilor populare tn domeniul gos
podăririi satelor ne am adresat tovarășului inginer'Dumitru 
POPESCU, vicepreședintele Comitetului executiv al Sfatului 
popular regional Suceava.

—- Care este acțiu
nea cea mai impor
tanta în curs de des- frtșurore in ce priveș
te gospodărirea sa
telor ?— La Congresul al IX-lea al partidului s-a subliniat că este necesar să se treacă la . întocmirea studiilor de sistematizare a satelor, pentru ca locuitorii acestora să aibă posibilitatea de a folosi în condiții cît mai bune unitățile comerciale, școala, dispensarul, căminul cultural, electrificarea, alimentarea cu apă. Aceasta va duce, în același timp, la e- conomisirea terenurilor, la îmbunătățirea condițiilor de viață de la sate.Problema sistematizării satelor a constituit obiectul sesiunii din octombrie anul trecut a sfatului popular regional. Hotărîrile luate au fost larg dezbătute în ședințele de comitete executive raionale. în sesiunile sfaturilor populare din regiune, precum și în adunări cetățenești. S-au întocmit planuri de acțiune pe etape, cu sarcinile concrete ce revin fiecărui sfat popular. în raionul Fălticeni, secția de sistematizare și arhitectură a revăzut lucrările de perime- trare a vetrelor de sat în vederea întocmirii schitelor orientative, urmînd ca

în lunile următoare comitetul executiv al sfatului popular să le aprobe. în celelalte raioane acțiunea de întocmire a schițelor este în curs de desfășurare. Pentru întocmirea unor schițe corespunzătoare, s-a făcut o instruire temeinică a șefilor secțiilor de sistematizare și arhitectură de la raioane de către D.S.A.P.C. Suceava.Deși elaborarea schițelor se va termina în anii următori, de pe acum au fost lilate măsuri ca amplasarea tuturor noilor construcții să se facă în mod obligatoriu de către secțiile de sistematizare și arhitectură ale raioanelor sau cu avizul acestora. Se studiază de către specialiști și posibilitățile de regrupare treptată în cadrul vetrelor de sat a gospodăriilor răs- pîndite ori amplasate necorespunzător. Prin aceasta se vor asigura condiții mai bune pentru electrificare, executarea lucrărilor de alimentare cu apă, amenajarea drumurilor și altele.— Ce se întreprin
de pentru promova
rea stilului arhitecto
nic local în construc
ția de locuințe ?— Secțiile raionale de arhitectură și sistematizare au întocmit proiecte de case după modele specifice, locale. în raionul

Rădăuți, de pildă, au fost alcătuite patru tipuri de case pentru mediul rural cu ornamente și elemente decorative caracteristice pentru zona de munte și cea de șes. Planșele cu aceste modele au fost expuse la sediile sfaturilor populare comunale și sînt popularizate în rîndul cetățenilor. Asemenea modele au fost elaborate și în raioanele Cîmpulung Moldovenesc. Botoșani și Fălticeni. Este interesant de menționat că majoritatea cetățenilor care construiesc case noi, îndeosebi cei din raionul Rădăuți, adoptă aceste modele.
— Ce alte acțiuni 

se mai întreprind ?— Sfaturile populare, deputății din multe comune acordă o mare atenție lucrărilor de înfrumusețare a satelor. Pe terenuri din interiorul satelor, care nu pot fi cultivate, s-au a- menajat mici parcuri și spații verzi.în cadrul întrecerii patriotice pentru înfrumusețarea localităților regiunii, de la începutul anului pînă în prezent au fost executate lucrări a căror valoare se ridică la aproape 25 milioane lei.Interviu realizat de Nistor ȚUICU coresp. „Scînteiî”

că însuși felul de a înțelege munca cu activul este aci confuz. „Ei participă permanent, iau în discuție problemele. Asistă la plenarele lărgite ale comitetului de partid. Și aproape toate plenarele sînt lărgite".Intr-adevăr, așa este. Din 22 de plenare convocate de la comitetului de partid, 16 plenare lărgite ; totodată voacă săptămînal ședințe ve, în cursul cărora secretarul sau locțiitorul său stabilesc sarcinile curente cu secretarii organizațiilor de bază,Este puțin probabil ca această practică să poată da rezultate ' pozitive. Ce rezultă, de fapt ? Activul de partid e ținut la curent cu problemele, e invitat la plenare. Lucru bun, dar puțin, mult prea puțin. Rostul activului de partid nu e doar „să fie informat", „să audieze", „să asiste", „să știe ce se petrece" ; aceasta este într-un fel abia faza primară ; ceea ce caracterizează în primul rînd activul e faptul că participă nemijlocit atît 
la dezbaterea, cît și la soluționarea 
problemelor. Or, tocmai acest aspect este neglijat la „Timpuri noi" ; zadarnic am căutat să dăm de urma unei singure adunări a activului de partid, să aflăm ce propuneri s-au făcut cu acest prilej, cum s-a urmărit aplicarea lor.Lucrurile nu sînt mult deosebite această privință la fabrica roșie" sau la țesătoria Este drept că cele două de partid prezintă infor- fața activului, îl invită

re-

alegerea au fost se con- operati-

partid, principalele hofărirl ale partidului (I guvernului șl pentru a stabili măsuri în vederea aplicării lor în viață".'De altfel, practica amintită apare nepotrivită și prin prisma eficienței, a caracterului de lucru al plenarelor comitetelor de partid. Nimeni n-ar putea obiecta împotriva participării unui număr mai mic sau mai mare de tovarăși din.activ la plenarele lărgitcăle comitetelor de partid — practică utilă, frecvent folosită. Nefiresc este însă ca asemenea cazuri să devină regu
lă. ca la marea majoritate a plenarelor de comitet să fie invitați, cum se întimplă la uzina ..Timpuri noi", în bună măsură și la țesăto- ria „Select", lă fabrica „Flăcăiă-,roșie" — cadrele de conducere administrative, secretarii organizațiilor de bază, secretarii organizațiilor U.T.C.. șefii de secții și servicii, maiștrii principali, activul de partid. în astfel de cazuri plenarele de comitet se transformă în... mici mitinguri ; cei 13—15 membri ai comitetului sînt covîrșiți de mulțimea invitaților, uneori 60—100. Asemenea practică, folositoare cînd se recurge la ea cu măsură, fiind invitați de fiecare dată acei tovarăși care au contingență cu problema dezbătută, stinjenește — cînd e generalizată — analizarea temeinică și totodată operativă a problemelor.Faptele arată că. deși progresele realizate în ultimul timp sînt incontestabile, anumite manifestări de formalism în folosirea activului de partid în raionul Tudor Vladimirescu slăbesc simțitor eficiența muncii acestuia. Cauzele relevate cu un an în urmă — calitatea, nivelul îndrumării de către comitetul raional de partid — nu și-au pierdut incă vitalitatea. „Resursele interne" de perfecționare a muncii cu activul de partid sint doar parțial valorificate. Tudor OLARU
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în„Flacăra „Select", comitete mări în la plenarele lor lărgite, îl antrenează la studierea unor probleme și la controlul îndeplinirii hotă- rîrilor, dar de ce nu se zează periodic adunări ale lui de partid?Ceea ce trebuie relevat primul rînd nu este atît aspectul organizatoric, cît cel principial — și anume faptul că folosirea largă, multilaterală a activului de partid constituie un aspect esențial al democrației interne de partid, al atragerii unui număr crescînd de comuniști cu experiență la munca de conducere a organelor de partid.Poate acest lucru să fie realizat înlocuind adunările de activ cu invitarea acestuia la plenarele lărgite? în nici un caz, întrucît, deși la plenarele lărgite iau cu- vîntul și unii tovarăși din activ, zintă resc tn care el dezbate pe larg problemele, își spune cuvîntul. Convocarea cu regularitate a activului în adunări de lucru, bine pregătite, atenția acordată propunerilor făcute cu acest prilej, includerea celor mai valoroase dintre ele în planurile de măsuri ale comitetelor de partid este o parte organică 
a muncii colective, un mijloc important de sintetizare și fructificare a experienței și Înțelepciunii colective. Tocmai de aceea Statutul P.C.R. prevede : „comitetele de partid... lînt obligate să convoace cu regularitate adunări ale activului de partid pentru a dezbate cela mai Importante probleme ale muncii de

adunările cadrul

organi- activu-aci în

I 
I 
§
I
I
I
I

I
I 
I
I 
I
I

cî-

activului repre- organizatoric fi-

Articolul surprinde teva dintre posibilele forme de manifestare ale acestui gen de indivizi, străini de frumusețea și conținutul eticii noastre. Este drept, însă, că asemenea manifestări sînt excepții în societatea noastră. Mă gîndesc de unde apar, totuși, acești profitori ? Cum pot crește buruieni în grădina unor gospodari pricepuți și cu dragoste, ce-i ajută ? Profesiunea mea mă leagă nemijlocit de procesul de educație a tinerilor. Studenții intră în facultate cu o seamă de deprinderi, cu un volum variabil de cunoștințe. Și, aici, în afara procesului de specializare, lor trebuie să li se fixeze un anume stil de muncă, o anume atitudine față de unele aspecte ale vieții, trebuie să li se dezvolte calitățile absolut necesare activității lor viitoare : pasiune, dragoste pentru profesiune, curiozitate, receptivitate etc.Există infracțiuni mai puțin sensibile, altele sensibile dar fără o gravitate imediată, sau care ajung în Jfața instanței. Diferă doar dimensiunea faptelor, haina sub care se travestește ; unul lenevește un an de studiu și apoi își însușește notițele unui coleg. Aparent este vorba de un fapt minor. Dar el ascunde germenii unei devenire, Profitor este și acela care se asociază unor lucrări științifice, fără însă a fi contribuit la ele. Profitor este și acela care cere mită pentru unele servicii, mai mult sau mai puțin cinstite.Discutam recent cu președintele Tribunalului din orașul Constanța. îmi sesiza cîteva fapte. Ultimele cazuri din „252", cum denumea el articolul penal în care se înca-

atitudini în periculoasă.

drează asemenea infracțiuni, ne oferă exemple și de oameni tineri. Iată cazul lui Carolina Dan, care își însușește 3 900 de lei, promițînd „ajutor" lui Mitea Panait, Lazăr Gheorghe și Culea Gheor- ghe pentru înscrierea la o școală de șoferi. Carolina Dan are 29 de ani și ■ nti este pentru prima oară într-o asemenea situație. Datorită aceluiași motiv a mai fost condamnată la 2 ani închisoare corecțională. V. Meirosu, de asemenea, după un an de închisoare obține 4 330 de lei pentru influență în vederea procurării unor balonseide, a unei locuințe și a unei motociclete. Amîndouă cazurile ni s-au părut grave, nu numai prin delictele în sine, ci și prin tinerețea celor care s-au făcut vinovați de ele. Sînt tineri care au trecut prin școală, au lucrat la diferite instituții. Ca să-și facă loc asemenea manifestări este ne-

faptul că atrage atenția asupra existenței unor corpuri străine în organismul sănătos și frumos al colectivului nostru, dar și prin aceea că reușește să ne oblige la o meditare mai profundă asupra ținutei morale, ă- supra grijii și exigenței reciproce, asupra răspunderii generale. Avem datoria să veghem cu intransigență la cultivarea frumosului vieții noastre.Arie MATACHE lector universitar, Institutul pedagogic din Constanta
Banii

acestora profitori în unele Să
nemuncițiDeși numărul scade, totuși pe îi mai întîlnimlocuri de muncă, mă refer la un exemplu din uzina unde lucrez. Adrian Georgescu a

voie și de anumite slăbiciuni la cei din jur. Ele pot „înflori" numai a- tunci cînd sînt tratate cu nepăsare, superficial, fără exigență. Cine sînt cei care au dat bani pentru a obține, pe căi nelegale, o serie de avantaje ? Ce spun tovarășii din instituțiile unor Ce reacție față de cei însușesc necinstit munca altora ? îată : a trecut nici un an cînd fostul șef al spațiului locativ din orașul Constanța, Ion Dinescu, era condamnat pentru luare de mită, în valoare de zeci de mii de lei, și chiar în acest an, pentru același motiv, a ajuns în- fața instanței și inspectorul de Pușchilă.Discuția „Scînteia", temă, este deosebit de importantă, nu doar prin

acestora în fața atari întîmplări ? au colegii care îșl din nu de

la I.L.L., Iondeschisă de pe această

reușit să-l influențeze pe un tînăr. îi atribuia bonuri pentru o serie de operațiuni pe care acesta nu le executase niciodată. Apoi, suma ce rezulta de aici o împărțeau. Sau : I. Danielis, însărcinat cu omologarea S.D.V.-urilor, îșl permitea să modifice timpii normați pentru realizarea unor anumite lucrări. Dintr-un asemenea fals îi revenea o importantă sumă de bani.Este de la sine înțeles că „afaceri" de acest soi n-au rămas fără cuvenita ripostă, atît din partea colectivului nostru, cît și din partea legii.Un alt gen de profitori: indivizii care fug de răspunderea personală pentru calitatea muncii. $1 caută să obțină venituri bănești cit mai mari. De exemplu, Ț. M. din atelierul de cilindri șl cartere mici, B. V. din atelierul de roți dințate, M. G. din atelierul de

debitare. Pe aceștia nu-i deranjează cu nimic faptul că dau, în repetate rînduri, cantități însemnate de rebuturi sau piese de calitate îndoielnică. Pentru ei rămîne important numai că pontează, că reușesc să obțină cîștiguri cît mai bune. De această plagă, din păcate, s-au contaminat și unii tineri. Ei încă n-au reușit să înțeleagă sensul profund al muncii, „consumă" timpul din producție cu plimbări de la o secție la alta și, din cînd în cînd, fac act de prezență și lîngă mașinile care le-au fost încredințate. Probabil că aceștia consideră „o reușită a abilității" lor cînd izbutesc să se sustragă de la efortul armonios al colectivului întreprinderii din care fac parte. Ar fi un aspect. Gîndesc, apoi, că în acest mod devin și mai „teribili", „simpatici" în opinia inșilor de teapa lor. Ceea ce nu cîștigă de pe urma propriului efort, în fabrică, speculează ca fiind o obligație ce trebuie compensată de părinți. Doar sînt tineri !... își însușesc, astfel, bani nemunciți, nemeritați. Acesta este toată Poate pentru asemenea cazuri să fie aplicate măsuri mai severe, inclusiv la școlile pe care le urmează. Ar fi un „șurub" strîns.Unii, cum 
au încercat cartelele de mașina de scris, sau după ce au pontat să plece nemotivat de la lucru, în acest mod, profîtînd de neatenția unora, au căutat să-și însușească salariul pe ziua respectivă, deși nu li se cuvenea. Celor de acest gen, bineînțeles, la noi în uzină li s-a dat o ripostă promptă, binemeritată.

tot calculul, matematica lor. n-ar fi rău ca
care se cerefl D.T., pontezear 
să prezență la

Nicolae TABACUȚU 
maistru la Uzina 
„Timpuri Noi" — 

București

(Urmare din pag. I)

Pe scurt : Ș-a căsătorit acum trei 
ani cu una dintre cele mai frumoase 
fete din oraș, pontatoare la uzina 
unde el lucrează. Căsătoria merge 
bine cam un an. Peste un an, un an și 
ceva, Gh. V. începe tot mai des să 
vină tîrziu acasă. Miroase a băutură. 
Se poartă tot mai urîl. După încă un 
an, divorțează. X și Y, tovarăși de 
muncă, declară în fața tribunalului că 
soția are comportări imorale, furni- 
zînd felurite amănunte. Astăzi Gh. V. 
este burlac și... plînge. De ce ? Să ne 
întoarcem înapoi în timp.

Acum doi ani, fostul căsătorit și-a 
dat seama că cel mai bun prieten al 
său este Victor M. „Ah, Gicule, ce 
băiat bun ești tu I — îi spunea el 
prin restaurantele unde „făcea cin
ste". Păcat de tine I" — zicea și of
ta. Azi o vorbă, mîine alta și noul 
lago — iată-ne din nou apelînd la 
Shakespeare — susură în urechea 
credulului soț vorbe tot mai otrăvite. 
Peste un an, Gh. V. știa cu mare pre
cizie că el este cel mai bun om din 
lume, că sofia sa nu merită nici să-și 
arunce privirea asupra ei și că trebuie 
să-i ,fie recunoscător lui Victor pentru

că i-a deschis ochii. Și, bineînțeles, 
pentru că i-a furnizat „martorii*, pe 
X și pe Y, căci Gh. V. nu putea să 
dovedească în nici un fel că soția sa 
are comportări anormale.

Cînd s-a dumirit Gh. V.? Acum 
vreo două luni, cînd a aflat că Victor 
M., care s-a dat la fund imediat după 
divorț, s-a căsătorit cu... fosta lui so
ție. Acum, bărbat de fier, cum a fost 
totdeauna, plînge.

Prieteni și prietene la fel de buni 
apar în multe căsnicii. Sînt indivizi 
cu o calificare specială : pirați. Au un 
dar deosebit de a naviga pe sub 
apă, atenți la fot ce se întîmplă în 
jur. „Atenfia — își spune piratul. 
Corabie la orizont I’ Și, văzînd că 
aufopaza e slabă, sus pe punte I

Amoral și egolatru, piratul (sau pi-1 
rata) de profesie își trage seva vieții 
din distrugerea altor corăbii. Biet in
firm, incapabil să-și făurească propria 
fericire, devine brusc un om foarte 
înzestrat, meșter în a întinde capca
ne sigure, a intui omenești slăbiciuni 
și a acționa în consecință, mimînd 
tot ce îi este oportun la un moment 
dat : duioșie, umanitate, înțelegere, 
ba chiar și cinism dacă simte că asta 
este arma cea mai sigură.

O concluzie după efectuarea aces
tei anchete : înfr-un mare număr — nu 
se poate da o cifră precisă, e limpede
— din căsniciile desfăcute, pe punte 
a acționat un pirat.

Cine îl poate sancționa ? De netă
găduit că în aceste sifuafii forța opi
niei publice nu este numai așteptată 
ci și necesară. Toți oamenii cu care 
am sfat de vorbă sînf de părere că 
discutarea în colectiv a celui care se 
face vinovat de desfacerea unei căs
nicii (șl majoritatea cazurilor sînf cu
noscute dinainte) este una din for
mele cele mai eficiente de acțiune a 
opiniei publice. Să uzăm de ea I

Toți sîntem 
pasageri

Există deci o largă categorie de 
pasageri ocazionali : colectivele în 
care muncesc cei doi soți. Am cunos
cut o secție a unei instituții din 
București — lucrează acolo circa 10 
bărbați și femei, la un loc, de 5-#6 ani
— unde relațiile între familiile tutu
ror sînf deosebit de armonioase. O

excursie colectivă, cu familiile, o dafă, 
o aniversare a unuia, altă dată, un 
spectacol, o petrecere i-au adus pe 
soți și pe sofii alături. Fiecare știa 
cîte ceva despre colegii de muncă 
ai soțului sau soției. întîmplarea — 
sau poate că nu tocmai întîmplarea 
— a făcut ca ei să se agreeze re
ciproc. Astăzi, între cele zece familii 
sînf instaurate relații de prietenie, de 
respect, de stimă. S-a înfîmplaf așa 
pentru că fiecare dintre ei este un 
om demn de a fi prietenul celorlalți, 
demn de respect, de stimă.

în cîte colective se știe despre via
ța familială a tovarășului de muncă ? 
Nu în prea multe. Cîte colective so
cotesc de datoria lor să intervină și 
intervin, atunci cînd armonia căsni
ciei unui tovarăș de muncă este a- 
menințată ?

Nu pledăm pentru amestecul gro
solan în viața personală a oamenilor. 
„Colegii soțului meu stau cu el 8 ore, 
sau chiar și mai mult" — spunea 
Ana D., atrăgînd atenția asupra faptu
lui că bună parte din răspundere 
pentru armonia căsniciei revine colec- 
fivului. Pledăm pentru grija tovără
șească, pentru solicitudine, pentru răs
pundere.

„Cînd faci o plimbare prin Iași, îți crește inima de bucurie. Bățrî- nul oraș întinerește. Pe zi ce trece, se construiesc noi blocuri de locuit și întreprinderi industriale. Dar lașul întinerește mai ales prin oamenii săi harnici, inimoși, buni gospodari. De aceea, cum să nu te supere nepăsarea unora, care sînt puși în anumite locuri de muncă cu singurul rost de a se îngriji de treburile orașului. Despre transportul în comun, la Iași, s-a mai vorbit. S-a mai criticat, dar... tramvaiele și autobuzele tot aceleași necazuri ne pricinuiesc. Le aștepți uneori, în cîte o stație, pînă ți se acrește. Iar cînd apar, să te ții la urcare 1“In continuarea scrisorii sale, corespondentul voluntar PETRU PASCU adaugă : „Dacă în cursul săptămînii ești tentat cumva să-ți petreci timpul liber la locurile de agrement sau pe traseele Bu- clum-Repedea, Ciric, Breazu-Bîr- nova, poți aștepta mult și bine după un autobuz... De ce ? Peh- tru că cineva a apreciat ad-hoc că în anumite zile din săptămînă oamenii nu fac plimbări spre asemenea locuri. Si, dacă le fac să se descurce cu „ocazii". Ar fi util să £e anunțe în presa locală oreie la care oamenii pot lua autobuze spre punctele de agrement și în zilele de lucru. Transportul în co
r r CUVINTUl’
CITITORULUI
k

mun trebuie îmbunătățit si în zilele de sărbătoare, cînd — de asemenea — sînt necesare pe trasee mai multe autobuze, pentru evitarea aglomerației.Aș dori să pun în •discuție și altceva : este vorba de o sensibilă slăbire a interesului pentru aspectul unor parcuri. Anul trecut parcul de pe str. Moara de Vînt era îngrijit, aici se găseau flori, bmci. Acum : e un loc plin cu buruieni, nici urmă de bănci. Chiar și în centru se resimte o slăbire a preocupării pentru frumusețea parcurilor și a unor străzi".
Un stadion „trist11„în anticamera gospodarilor din Brăila așteaptă să fie luat în atenție și cazul stadionului din parcul orașului. Lucrările de aici s-au sistat deocamdată, pe considerent că terenul era orientat greșit. (De ce însă a trebuit să se întimple așa ? Specialiștii, edilii orașului nu pu

teau oare evita asta? — N.R.). Ta prezent, se lucrează la un nou proiect. Ni s-a spus că s-ar putea ca o „parte" din teren să fie dat în folosință ptnă la sfîrșitul anului. Ar fi bine ca lucrările ce se prevăd aici să se urgenteze, deoarece scurgerea vremii a adus stadionul la o stare dezolantă. Pe pista de ciclism, acum... cîteva oi... Alături, grămezi de cărămidă, înjumătățite de intemperii. Veți mal găsi aici si sportivi, care își lasă hainele unde pot; dar nu-i de mirare : cabinele existente au rămas „nefinisate"... Nu se pot întrebuința". Tn încheierea scrisorii sale, corespondentul 
voluntar MARIN IONESCU face un călduros apel: „Rodați mai repede acestui stadion veselia ți tinerețea 1"
Mai multe gropi 

decit asfalt„Romanul s-a făcut un oraș frumos în anii din urmă, iar întreprinderile sale industriale au devenit cunoscute în întreaga țară. Ne vrem orașul bine gospodărit din toate punctele de vedere. De aceea nu putem rămîne nepăsători față de unele lucruri care încă mai umbresc pe alocuri această nouă tinerețe a orașului", ne scrie corespondentul voluntar ION FLEN- DA. „Aleile și cărările mari, laterale, din parc — arată el — sînt pline de iarbă și buruieni. De-a lungul lor lipsesc și coșurile sau cutiile pentru hîrtii. De asemenea, unele străzi sînt neglijate, au un aspect urît. Chiar și str. Cuza Vodă, din centru, are mai multe gropi decît asfalt. Și în ceea ce privește iluminatul public sînt lucruri în neregulă. Pe unele străzi sau porțiuni din ele, o dată cu venirea serii, becurile nu se aprind, deoarece nimeni nu are în vedere să le înlocuiască pe cele stricate. Așa se întîmplă, de exemplu, pe str. M. E- minescu, de la intersecția cu Bd. Republicii și pînă la intersecția cu str. T. Vladimirescu De ce oare gospodarii de aici au uitat că numai în urmă cu cîțiva ani, Romanul nostru a cîștigat și un premiu pe țară în întrecerea dintre orașe?"
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V

ATENȚIE lucrărilor agricole din această etapă
MAXIMĂ

După ploile care au căzut zile de-a rîndul, timpul s-a în
călzit din nou. Plantele prășitoare cresc acum văzînd cu 
ochii. Pentru distrugerea buruienilor, care s-au înmulțit pu
ternic, și păstrarea în pămînt a apei este necesar ca lucră
rile de îngrijire a semănăturilor să fie făcute fără nici o în
tîrziere. Redacția ziarului nostru 
chetă în regiunile Bacău, Cluj și 
mersul acestor lucrări. Iatâ ce s-a

a organizat un raid-an- 
Ploiești în legătură cu 
constatat.

unelte, mare parte din ele nu au fost folosite. Pînă acum s-au lucrat cu sapa rotativă doar 35 000 ha. Toate aceste deficiențe au făcut ca în regiunea Bacău nici măcar prașila I la porumb să nu se termine. Este necesar să se ia măsuri operative pentru grăbirea a- cestor lucrări.
BACĂU

Cum se face prașila ? în multe unități agricole din regiunea Bacău se execută a doua prașilă la porumb și la floarea-soa- relui, precum și prașila a treia la sfecla de zahăr. Rezultatele bune se datoresc folosirii din plin a mijloacelor mecanice. Stațiunile de mașini și tractoare au revizuit și reparat din vreme toate cultivatoarele, au procurat cuțitele de schimb și au repartizat mijloacele mecanice pe brigăzile de cîmp. Mecanizatorii care lucrează la prășit au fost instruiți de către specialiști și au luat parte la demonstrații practice, organizate de către consiliile agricole și uniunile raionale ale cooperativelor agricole. Realizările din raionul Roman demonstrează convingător eficiența acestor măsuri. Prin întreaga capacitate toarelor, precum și a cu tracțiune animală,
folosirea la a cultlva- prășitoarelor țăranii coo-

pera tori <” Moldoveni, Berești-Bistrița, nești, Mărgineni și altele au reușit să execute la timp, pe suprafețe mari, lucrările de întreținere.Mijloacele mecanice nu sînt însă peste tot folosite rațional. Din a- ceastă cauză în unitățile agricole din raioanele Adjud și Bacău mai sînt de prășit pentru prima dată circa 4 000 hectare cu porumb și de rărit mari suprafețe cu sfeclă de zahăr. Zilele trecute, la fiecare din brigăzile de tractoare de la cooperativele din Adjudu-Vechi, Hu- ruești, Găiceana, Gloduri multe cultivatoare și prășitoare cu tracțiune animală nu lucrau. La Găiceana, nici unul din cele 4 cultivatoare nu era în brazdă deoarece, în primăvară, tractoriștii au executat însămînțările în rîn- duri strîmbe și acum trag ponoasele. Ce are de spus oare conducerea S.M.T. Adjud despre calitatea lucrărilor efectuate de această brigadă ?S-a dovedit că lucrarea terenului cu sapa rotativă aduce însemnate sporuri de recoltă. Cu toate că în regiune există 650 asemenea

din comunele Trifești, Pau
CLUJ S'.

Sint raioane rămase în
urmaîn regiunea Cluj, unde sînt suprafețe mari de teren greu meca- nizabile, se pune problema folosirii la lucrările de îngrijire a culturilor, în afară de mijloacele S.M.T., a forțelor proprii ale cooperativelor agricole. La Bonțida, Răscruci, Suatu și în alte locuri pot fi vă- zuți sute de cooperatori îndreptîn- du-se, dis-de-dimineață, spre tarlalele brigăzilor și echipelor unde se execută prășitul. Ca urmare, aici, ca de altfel și în alte unități din raionul Gherla s-au obținut rezultate bune, prășlndu-se suprafețe mari.în raionul Dej, vecin cu Gherla; deși cooperatorii manifestă interes pentru efectuarea la vreme a lucrărilor de intreținere a cultu-

rilor, din cauza unor defecțiuni în organizarea muncii se iese la cîmp cu întîrziere, se lasă treaba de pe o zi pe alta. Ca urmare, a întîrziat îndeosebi prășitul florii soarelui și al cartofilor. In general în raion sint diferențe mari de la o unitate la alta. în timp ce în unele cooperative, ca cele din Cășei, Bobîlna, Unguraș și altele, lucrările sint avansate, în altele sînt de-a- bia la început. Se constată diferențe mari de ritm nu numai de la o cooperativă la alta, ci și de la o brigadă la alta. în comuna Gold brigada care lucrează la Bîrsău a terminat prașila I la porumb, iar cea din Gold de-abia a început-o.Nu numai în raionul Dej lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară nesatisfăcător. Consiliul agricol regional și Uniunea regională a cooperativelor agricole de producție trebuie să dea acum a- tenție în primul rînd raioanelor rămase în urmă.
PLOIEȘTI

Retribuția suplimentară, 
stimulent pentru opera
tivitate și calitateExperiența multor cooperative agricole a demonstrat că aplicarea retribuției suplimentare cointeresează pe membrii acestora să exe-

cute la timp și de bună calitate lucrările de întreținere a culturilor. Acest lucru este deosebit de evident în cooperativele agricole din raionul Mizil, în care lucrările de întreținere a culturilor se desfășoară bine. Porumbul a fost prășit de două ori, răritul s-a făcut manual pentru a se asigura densitatea optimă a plantelor la hectar.în vederea generalizării retribuției suplimentare, Consiliul agricol regional, în colaborare cu Uniunea regională a cooperativelor a- gricole, a organizat mai multe schimburi de experiență. Ca urmare, au fost obținute rezultate bune la întreținerea culturilor și în cooperativele agricole din Buzău, Mizil și Rîmnicu Sărat.Nu peste tot, în regiunea Ploiești, treburile stau la fel de bine, în unele unități din raioanele Ci- slău și Cîmpina lucrările sînt rămase în urmă. Din cele 16 cooperative agricole de producție existente în raionul Cîmpina, 3 încă nu au terminat prașila întîi la porumb.Este necesar ca unitățile agricole din regiune să fie ajutate să execute la timp toate lucrările de întreținere a culturilor.

ELECTRONIC

este maun mo-

UN ASPECT IMPORTANT
AL DEMOCRAȚIEI COOPERATISTE

Inferviu cu Vlcfor DUȘA vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție
în legătură cu rolul și atribuțiile 

comisiilor de judecatăf De ce a fost necesară crea- | rea acestor comisii ?După cum se știe, în cooperativele agricole de producție fiecare cooperator are dreptul de a munci pe măsura capacității și pregătirii lui, de a fi retribuit pentru munca pe care o depune potrivit cu cantitatea și calitatea ei, precum și în funcție de producția realizată, de a participa efectiv la conducerea treburilor obștești etc. Acestor drepturi le corespund, în mod firesc, o seamă de îndatoriri.Trebuie precizat că respectarea drepturilor cooperatorilor este o obligație statutară, de care trebuie să țină seama toate organele și cadrele de conducere din unitate, după cum respectarea îndatoririlor constituie o obligație pentru toți membrii cooperatori. Tocmai faptul că țăranii noștri cooperatori și consiliile de conducere au înțeles importanța acestor cerințe, explică, în foarte mare măsură, succesele obținute de cele mai multe unități în sporirea producției, consolidarea lor economică și ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Totuși, se mai întîlnesc și situații cînd unii cooperatori nu se achită conștiincios de îndatoririle ce le revin, încalcă anumite prevederi ale statutului, sau hotărîrile adunării generale și ale consiliului de conducere. Bineînțeles, printr-o muncă de lămurire susținută, perseverentă, dusă atît de organizațiile de partid cit și de forurile de conducere cooperatiste, multe din aceste neajunsuri pot fi înlăturate. De aici necesitatea de a nu scăpa din vedere nici un moment această metodă, de a ajuta operativ pe cooperatori. în unele cazuri însă consiliile de conducere sau adunările generale sînt nevoite să aplice și sancțiuni statutare. Aceste măsuri au menirea _ să educe pe cooperatori, astfel încît ei să-și aducă tot mai din plin contribuția la întărirea ordinii și disciplinei în muncă, apărarea avutului obștesc, dezvoltarea continuă a cooperativei agricole, știut fiind că acești factori condiționează însăși creșterea nivelului lor de trai.Viața arată însă că, uneori, cooperatorii nu sînt de
IC-5 in producția 
de serie

Experimentată cu succes, Instala
ția de intervenție IC—5 a intrat în 
producția de serie la Uzina con
structoare de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște. Ea este destinată inter
vențiilor rapide la sondele de ex
tracție pînă la 2 000 m adîncime, 
avînd ca sarcină normală de lucru 
16 tone. (Agerpres)

( -

acord în totalitate cu măsurile stabilite. Noul statut dă dreptul acestora, precum și celor care sînt nemulțumiți de felul cum consiliile de conducere le-au rezolvat cererile referitoare la retribuirea muncii, să se plîngă comisiei de judecată, să-i ceară să cerceteze dacă măsurile stabilite au fost sau nu întemeiate. Acest organ statutar intern al cooperativei agricole, creat din necesitatea de a rezolva operativ și în mod corespunzător problemele complexe ridicate de activitatea curentă a acestor unități, este compus din 5 sau 7 membri, aleși pe timp de doi ani de către adunarea generală.
ICum sînt cercetate și re

zolvate contestațiile coopera
torilor ? ♦Plîngerea celor nemulțumiți de hotărîrea consiliului de conducere se poate face verbal sau în scris către președintele comisiei de judecată. în cazurile mai simple, comisia analizează plîngerea și recomandă consiliului de conducere măsuri operative pentru soluționarea ei. în celelalte cazuri, președintele comisiei fixează termenul pentru rezolvarea ei. Soluționarea se face în termen de cel mult 30 de zile, în ședințe publice, ținute în afara timpului de lucru, în prezența obligatorie a celui nemulțumit, a președintelui sau vicepreședintelui cooperativei și a martorilor, precum și a altor cooperatori. în felul acesta se asigură principiul publicității dezbaterilor, ceea ce constituie un mijloc de educare a membrilor cooperatori.Atunci cînd în urma dezbaterilor se constată că un cooperator nu s-a făcut vinovat de abaterea imputată sau aceasta a fost determinată de motive obiective, precum și în cazul cînd consiliul de conducere a aplicat sancțiunea prin depășirea atribuțiilor sale statutare, comisia de judecată hotărăște admiterea plîngerii și anularea ho- tărîrii consiliului de conducere. Dacă se stabilește că sancțiunea disciplinară este prea mare în raport cu fapta comisă, ori că valoarea despăgubirii este greșit calculată, comisia de judecată, prin hotărîrea sa, recomandă consiliului de conducere să reanalize- ze sancțiunea, să calculeze just despăgubirea. în același mod se va proceda și în cazul în care pretențiile cooperatorului referitoare la retribuția cuvenită sînt întemeiate.Cînd pretențiile celui nemulțumit nu sînt însă întemeiate, comisia respinge plîngerea. Ea poate închide dosarul, în caz că plîngerea este retrasă, ori cînd aceasta se referă la fapte care nu intră în competența sa de soluționare. în această ultimă situație, celui în cauză trebuie să i se dea îndrumările necesare pentru a se putea adresa organelor competente.

I

Hotărîrile comisiei se iau cu majoritate de voturi și sînt executorii. Ele sînt îndeplinite prin grija consiliului de conducere. în cazul în care acesta întîrzie traducerea în viață a măsurilor indicate, comisia de judecată trebuie să sesizeze uniunea raională a cooperativelor agricole.
Cine și cum îndrumă acti

vitatea comisiilor ?Ca organ statutar al cooperativei agricole, comisia de judecată este datoare să informeze periodic adunarea generală despre activitatea desfășurată. Totodată, ea este îndrumată de către uniunea raională, care, așa după cum se știe, coerdonează întreaga activitate a cooperativelor agricole.Printre atribuțiile sale, conform statutului, uniunea raională are și pe aceea de a rezolva cererile și sesizările membrilor cooperative-

lor agricole. Aceasta însemnează că cei nemulțumiți de soluția comisiei de judecată sau de hotărîrea de sancționare a adunării generale pot să sesizeze uniunea raională. Dacă plîngerile se dovedesc întemeiate, uniunea raională, în cadrul atribuțiilor sale, poate să a- nuleze măsurile luate de comisiile de judecată și adunările generale și să dispună o nouă soluționare a lor.Trebuie precizat că cei nemulțumiți de măsurile luate de consiliile uniunii raionale pot să ceară uniunii regionale și Uniunii Naționale să le reexamineze situația.După cum se vede, prin atribuțiile care le revin, prin modul cum își desfășoară activitatea, comisiile de judecată constituie un mijloc important de educare a țărănimii cooperatiste1, de creștere a conștiinței ei socialiste.
riiiii iiiiiiiiiIIIII
I
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Scăderea(Urmare din pag. I)1961, cu cea similară de la Combinatul chimic din Turnu Măgurele, executată în 1965—1966, se desprinde că, la aceasta din urmă, prin sporirea numărului de obiective amplasate în aer liber, s-a redus cu mult valoarea investiției și durata de execuție. La Combinatul chimic Borzești, volumul construcțiilor și instalațiilor tehnologice realizate în aer liber este de circa 175 000 ms, ceea ce la un indice de cost de 200 lei/m’ (construcții și instalații aferente de încălzire, ventilație etc.) reprezintă o economie de 35 000 000 lei.Nu poate fi ignorat și un alt aspect: alegerea judicioasă a amplasamentului pentru noile investifii. De aceasta depinde reducerea volumului pentru investițiile conexe și colaterale, utilități diverse, cuprinse în investiția industrială principală. Cooperarea, în cadrul zonelor Industriale, la realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică, apă, abur, canalizări, refele de transport, ar trebui să stea In mal mare măsură In centrul atenfiei beneficiarilor și proiecfanfilor. S-ar realiza astfel însemnate economii de fonduri de investiții care în prezent se mai irosesc pe obiecte separate și dispersate. In rezolvarea acestei probleme s-a adoptat principiul zonificării. Formarea zonelor industriale București Sud, Craiova, Iași, Brăila, Oradea, Tg. Mureș dovedește avantajele acestei căi importante de creștere a eficienței economice a investițiilor. Consider însă că sistematizarea zonelor industriale nu s-a putut rezolva în mod corespunzător în toate cazurile — spre e- xemplu, în cazul complexului industrial Brăila — datorită faptului liilor unele finalProporjia exagerată a construcțiilor în cadrul unor investiții industriale poate (I evitată prin soluțiile de plan general privind noile obiective. Stabilirea lor în mod temei-

că la elaborarea deta- de sistematizare au lipsit date referitoare la profilul al investițiilor proiectate.

Trebuie să menționez că pentru această lucrare trebuiau mobilizați, în mod obișnuit, vreme de o lună și jumătate, peste 1 200 de economiști, contabili și funcționari, care, cu toată pregătirea lor, sînt copleșitor de mult depășiți de „inteligenta" mașinii electronice.Acestea sînt doar cîteva din lucrările mai de seamă executate pentru combinat. Concomitent, noi am deservit și alte u- nități din țară, printre care institute specializate ale Academiei și institute centrale de cercetări și proiectări, întreprinderi.Noi, specialiștii de la Hunedoara, ne dăm bine seama că dispunem de posibilități mult mai largi, că avem create toate condițiile ca într-un termen scurt să apropiem și mai mult calculul electronic de necesitățile producției. Perspectiva este deosebit de interesantă, iar rezultatele practice ce se întrevăd sînt deosebit de efi-

Organlzarea modernă șl conducerea științifică a producției presupun utilizarea calculului cu mașini electronice. Acest imperativ nu mai trebuie demonstrat. Folosirea mașinilor electronice în marile întreprinderi a devenit nu numai necesară, dar și posibilă. La Combinatul siderurgic Hunedoara instalată o asemenea șină. Este vorba de calculator electronicdern, complet tranzistorizat, care efectuează 2 000 de operații pe secundă și are o „memorie" internă operativă de 8 164 cuvinte, fiind capabil să execute într-o oră peste 7,2 milioane de operații aritmetice, să rezolve sisteme de ecuații algebrice cu peste 100 de necunoscute. In plus, mașina noastră, pe lingă calculele propriu- zise, poate fi conectată direct la agregate, în vederea conducerii anumitor procese tehnologice.Firește, folosirea acestei mașini cu randament su-
Gh. BALTA
Alex. MUREȘAN 
I. ȘTEFAN

de tone noastră însă în această

doar două foarfecă au- laminorului unde se de-lucrători bine Conducerea s-a îngrijit acestora și, de față, dis-

Complexul industrial de faianță și sticlă din Sighișoara : Mesele de glazurare a produselor din ceramică I
O) Foto : A. Cartojan

ponderii construcțiilornic duce la eliminarea obiectivelor, reducerea de lucrări prin comasări și micșorarea corespunzătoare a costului rețelelor. Soluția optimă de plan general pentru o investiție rezidă în comasarea în construcții monobloc care, pe lingă avantajele în exploatare, contribuie la reducerea volumului de construcții. Fabrica de mase plastice Iași și cea de polistiren din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, uzina de anvelope „Danubiana“-București, blocul prelucrării umede de la Uzina de a- lumină Oradea constituie exemple de reducere a volumului de construcții prin perfecționarea soluțiilor de plan general. Este necesar însă ca, în condițiile extinderii halelor monobloc, proiectanții să nu scape din vedere condițiile de bază ale industrializării construcțiilor — tipizarea elementelor, prefabrica- rea, mecanizarea lucrărilor de construcții, instalații și montaj.După cum se știe, reducerea ponderii construcțiilor se exprimă valoric în devizul lucrărilor. Ce se constată însă? Unii proiectanți, a- plicînd fără discernămînt sarcina micșorării valorice a volumului de construcții în ansamblul investițiilor, au adoptat soluții de reducere formală, ceea ce a dus la confuzii asupra progresului tehnic în activitatea de construcții-montaj. Pe considerentul că betonul armat monolit are un preț mai redus decît betonul armat prefabricat, proiectanții prevăd adeseori soluții monolit în loc de prefabricate, sau includ în devize prețuri inferioare pentru prefabricatele de șantier în locul celor din beton armat confecționate în industrie. Formală poate fi considerată și reducerea volumului de construcții prin întocmirea în prima fază a unor devize cu erori și omisiuni, care impun ulterior completarea documentației cu note de comandă suplimentară — așa cum s-au petrecut lucrurile în cazul Combinatului de fibre artificiale Brăila — ceea ce s-a reflectat ulterior în majorarea devizului general și, în ultimă

dispersării volumului eficiențeivolumului industriei necesitate
analiză, în micșorarea economice a investiției.Pe măsura creșterii de investiții în ramura chimice apare ca ostringentă reducerea în continuare a ponderii construcțiilor în valoarea investițiilor. Specialiștii noștri își îndreaptă toate eforturile în a- ceastă direcție, pentru ca fondurile de investiții alocate de stat pentru dezvoltarea acestei ramuri să fie folosite cu o eficiență economică mereu mai înaltă.

NOTA REDACȚIEI. Tn articolul de 
față au fost relevate cîteva as
pecte și exprimate unele opinii 
privind reducerea ponderii con
strucțiilor în totalul investițiilor. 
Redacția ziarului nostru solicită, 
pe această cale, specialiștii din 
sectorul de construcții să-și ex
pună punctele lor de vedere în 
legătură cu această problemă 
deosebit de importantă pentru 
creșterea eficienței economice a 
investițiilor în actualul cincinal.

perior necesita un colectiv de pregătiți, combinatului de formarea în momentul punem de un ^>lid nucleu de specialiști, familiarizați cu problemele de calcul electronic. Ei au fost îndrumați să mențină o legătură strînsă cu specialiștii care conduc direct agregatele siderurgice, ceea ce ne-a permis să trecem la efectuarea unor lucrări de mare importanță tehnică și economică pentru combinat. Amintesc mai întîi calculul consumului specific de cocs la furnale. Pe baza a circa 10 000 de date privind calitatea cocsului, minereurilor și calcarului, temperaturile, presiunile, vitezele de ardere și re- ductibilitățile la furnalele de la Hunedoara, Călan și Reșița, cu ajutorul mașinii am calculat variantele optime de lucru pentru a obține consumuri scăzute de cocs. în practică, cercetările au dat roade. Datorită calculelor electronice, tehnologii au perfecționat regimurile de lucru ale furnalelor ; măsurile luate au dus la economisirea unei cantități de cocs cu ajutorul căreia side- rurgiștii hunedoreni au e- laborat, de la începutul a- nului, mai bine de 16 000 tone fontă peste prevederile planului. La fel de e- ficiente s-au dovedit calculele privind determinarea campaniilor optime de lucru la cuptoarele Martin și a consumului de utilaj de turnare pe tona de oțel.în cadrul celor ore ale volum l-au ocupat lele de ordin economic și financiar. Am efectuat o mare lucrare asupra prețului de cost al producției combinatului. Specialiștii noștri au întocmit schemele logice și programele, iar mașina a calculat și verificat rapid, pe bază de exemple, prețul de cost.

ciente. Iată exemple. La tomată a „750“, acolo bifează milioane de tone de semifabricate, cad capete de bare — șutajele. Ele însumează anual zeci de mii Mașina că este elimine și să redea economiei naționale o impresionantă cantitate de oțel laminat, care azi ia drumul retopirii și nu al construcției de mașini. Experiențele făcute la noi sînt încurajatoare, iar colectivul lucrează în prezent la conectarea calculatorului la această foarfecă. Un alt sector productiv, care va fi pregătit pentru conducerea electronică, este încălzirea lingourilor de oțel în cuptoarele adînci ale laminorului bluming.Sînt două lucrări capitale pentru noi. Alături de ele stă problema de bază a combinatului — și anume optimizarea programării producției de oțel șl laminate în scopul satisfacerii exemplare a cerințelor beneficiarilor noștri. Lucrarea este anvergură, „hrănirea" zeci de mii cifre. Este

de metal, electroni- stare să pierdere

cu cuvinte și problemă merită să eforturile

efective mașinii, de un 1 300 lucru mare calcu-

de mare ea presupune mașinii de ocomplicată, dar facem toate pentru a o rezolva. Optimizarea programării producției ar aduce combinatului și întregii economii naționale avantaje economice de zeci și sute de milioane lei.Aceasta este pe scurt perspectiva noastră imediată. Personal, ca specialist, întrevăd un larg orizont, o vastă arie de aplicare a calculului electronic în conducerea activității economice.
Constantin CHIRICAșeful grupului de calcul -.--I—i- ij Combi-electronic de la natul siderurgic Hunedoara

■ < X v

Noile televizoare „Național" pe banda de montaj la uzina „Electronica"-Bucureștî
Foto : Gh. Vlnțim
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In discuțiile 
pe teme șco
lare se eviden
țiază nu o 
dată că studiul 
literaturii ro
mâne are o im
portanță deo
sebită pentru 
educarea tine
rei generații în 
spiritul dragos
tei față de pa
trie. Conside
răm că dezba
terile în aceas
tă direcție sînt 
oricînd 
venite, 
cît din 
fruntarea 
telor de vedere 
pot rezulta pro
puneri valoroa
se privitoare 
programelor și manualelor școlare, 
a activității cadrelor didactice de 
specialitate etc. Tocmai de aceea 
ne-am propus ca în rîndurile urmă
toare să ne referim la rolul deose
bit pe care-1 au textele literare din 
cărțile de școală pentru educarea 
elevilor 
neri de 
cestora.

După 
proprie tinerei generații constituie 
un teren propice pentru ca bucă
țile de lectură, prin modul cum sînt 
alese, să răspundă dorinței elevilor 
de a cunoaște valorile spirituale ale 
poporului nostru. Autorii manuale
lor de limbă și literatură română 
au ținut seama de aceste particu- 

I larități și, în consecință, de la un 
an la altul au fost înregistrate pro
grese privind selectarea textelor 
celor mai bine realizate artistic și 
mai educative. Apreciem, între alte
le, ca un bun cîștigat, că actualele

Sensul
textului literar

bine- 
întru- 
con- 

punc-

in cartea școlară

Ia perfecționarea

și să facem cîteva propu- 
îmbogățire a tematicii a-

cum se știe, receptivitatea

Dedicații
(Urmare din pag. I)

împreună, noi toți cei ce trăim 
aici, pe aceste meleaguri, sîntem 
înfrățiți în marea familie a Româ
niei socialiste 1 Iată gîndul cu care 
mă așez, zi de zi, la masa mea de 
redactor, pentru a alcătui filele re
vistei ; animat de aceeași idee îmi 
fixez și eu șirurile pe hîrtia albă, 
convins că ele ajung, că pot ajun
ge oriunde în țara aceasta : în 
fiecare casă, pe scenele teatrelor 
sau ale căminelor culturale, în 
cartea de citire a fiului meu, sau 
chiar în cursurile universitare ; ele 
pot plana înalt și liber, căci ni
meni nu le stă în cale. Faptul a de
venit o lege a acestei țări, o lege 
încrustată în inimi, o lege înscri
să în constituție. Pentru înfăptui
rea ei am dat cu toții, zilnic, cîte 
ceva, în decursul anilor; confra
tele meu, poetul român, și-a lăsat 
poate deoparte o poezie proprie, 
pentru a o tălnțăci pe a mea ; eu 
am orinduit-o pe a lui în rînduri ti
pografice, pentru cititori.

Aș putea acoperi cu nume, un 
șir nesfîrșit de file. Nu numai cu 
nume de scriitori și poeți, de care 
mă leagă strîns grijile profesiei, 
discutarea și rezolvarea numeroa
selor probleme comune. Pe lîngă 
ale lor, aș putea înșira eu singur, 
pe nepregătite, mii de nume, prin
tre care și ale celor care în pagi
nile cărților noastre — întocmai ca 
și în viață — stau umăr lîngă u- 
măr și inimă lîngă inimă, deoarece 
și-au dedicat viața aceleiași 
cauze.

Am cutreierat de nenumărate ori 
țara în lung și-n lat și l-am văzut 
pe Bucși Kâroly, eroul lui Nagy 
Istvân, ca și pe Filipache al lui Eu
gen Barbu. Alături de aceștia i-am 
văzut — pe ogoarele cooperative
lor agricole de producție, în Bără
gan și pe cîmpia Transilvaniei, pe 
cele trei Crișuri și în Dobrogea, în 
Banat, pe valea Oltului și în luncile 
Șiretului — i-am văzut pe cei ca 
Ion Cireș din „Descoperirea fami
liei’ a lui Ion Brad, după cum i-am 
văzut pe frații Brandenburg ai lui 
D. R. Popescu sau pe Akâcos Mis- 
ka a lui Szabâ Gyula : i-am văzut 
împreună, în lanurile de grîu un
duite în vînt. Iar la catedrele uni
versitare și în birourile de proiec
tare sau în cabaretele medicale 
i-am întîlnit — față în față, printre 
cărți și eprubete, aplecați deasupra 
machetelor sau a meselor de ope
rație — pe doctorul Sîrbu, personaj 
dintr-un roman al lui Marin Preda, 
sau pe inginerul Kolozsi, al lui 
Veress Zoltăn.

Paralela aceasta nu izvorăște din 
inventivitatea scriitoricească și nu 
este un rezultat al imaginației 
mele. E un produs al vieții noastre. 
De aici, din viață, au trecut în pa
ginile cărților eroii noștri, toți; iar 
numele lor, pe care le-am dat noi, 
scriitorii, cuprind numele și țelurile 
identice, gîndurile și sentimentele 
armonizate a sute de mii și mili
oane de oameni. Ale noastre, ale 
tuturor celor ce — indiferent de 
naționalitate — sîntem fii ai inse
parabilei și marii familii a Româ
niei socialiste, în felul și în sensul 
în care Partidul Comunist Român 
a formulat-o la cel de-al IX-lea 
Congres, sub semnul măreței idei 
în spiritul căreia ne-a educat în
totdeauna, din prima clipă a exis
tenței sale.

A cînta despre aceasta ; a-ți de
dica viața marii idei și cauze co
mune a înfloririi și propășirii aces
tei mari familii de oameni ai mun
cii I Poate exista, pentru poet, che
mare mai înălțătoare ?

cărți de limbă română pentru cla
sele V—VIII, bunăoară, îmbină în 
alegerea textelor criteriul tematic 
cu cel istoric-literar, propunîndu-și, 
la clasa a VIII-a mai ales, să facă 
și o ierarhizare cronologică a va
lorilor literare. După cum se cuvine 
să menționăm că elevii claselor 
IX—XI cunosc, și pe calea folosirii 
manualelor, unele dintre cele mai 
reprezentative creații din literatura

PUNCTE

DE VEDERE

evidentă
pentru alte la
turi ale pregăti
rii elevilor. Ori
ce profesor cu
noaște, bunăoa
ră, valoarea u- 
nui text literar 
nu numai în 
timpul orelor 
„de citire" dar 
și în predarea 
noțiunilor de 
gramatică, că
rora le poate 
spori accesibi
litatea și carac
terul atractiv. 
Evident, măies
tria celui care 
cultivă în școa
lă limba româ
nă se oglindeș
te și în modul 

cum el alege și prezintă elevilor 
textele cele mai potrivite, mai bo
gate în sensuri pentru analiza gra
maticală. Dar, prin natura muncii 
sale, profesorul nu dispune tot
deauna de timpul 
tru găsirea celor 
zentative texte și 
Iul de gramatică nu-1 poate ajuta 
prea mult. De aceea, ar fi foarte 
bine dacă s-ar recurge la editarea 
unor culegeri de texte, cuprinzînd 
probleme de gramatică și de sti
listică, chiar și unele modele de a- 
nalize literare, suficient de variate 
și de aplicative. Profesorilor și ele
vilor li s-ar oferi o posibilitate su
plimentară pentru ca pe calea unor 
exerciții succesive de analiză mor
fologică, sintactică sau de analiză 
literară, să aprofundeze lecțiile de 
gramatică sau de stilistică, să re
liefeze așa cum se cuvine bogăția 
de nuanțe a limbii noastre, virtuțile 
sale plastice, pline de culoare, ca 
și concizia ei lapidară.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Palatu
lui) : MUZICĂ DE CAMERĂ — 20.
• Teatrul de operă și balet ; DON CARLOS — 19,30.
• Teștrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI 19,30.
• Teatrul de Comedie : RINOCERII — 20.
• Teatrul „Lucia 
Măgureanu nr. 1) 
(sala din str. Al. 
ALBA — 19,30.
• Teatrul „C. I.
MOȘTENIȚILOR — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" : CIN-CIN — 19,30.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) ; NU 
ADUCE ZIUA CE ADUCE NOAPTEA — 20, (sala Victoria): 
NEGRU PE ALB — 20.
• Circul de stat : SENZAȚIONAL-CIRC — 19,30.

Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
: FII CUMINTE, CRISTOFOR I — 19,30, 
Sahia nr. 76 A) : CASA BERNARDEI

Nottara* (sala Magheru) : LUNA DEZ-

necesar pen- 
mai repre- 

nicl manua-

• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR* — cinemascop i 
Sala Palatului (seria de bilete 1705 — orele 19,30), Repu
blica — 8,45) 11,15) 13,45) 16,15; 18,45; 21,15, Arenele 
Libertății — 20,30, Modern — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
Melodia — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30) 21.
• SERBĂRILE GALANTE : Patria — 8; 10; 12,15) 
16,45) 19) 21,15, București — 8,45; 11,15; 13,45: 16,30;
21 (la ambele completarea Vizita conducătorilor de

21,30,

noastră clasică, modernă și con
temporană. Tși găsește astfel o a- 
plicare corespunzătoare dezidera
tul potrivit căruia orice text din
tr-un manual de română, fie el o 
pagină de beletristică, de teorie li
terară sau expunere rezumativă a 
unei lecții, trebuie să aibă ca scop 
nu numai prezentarea unor noi no
țiuni de specialitate, dar și culti
varea la elevi a dragostei profun
de față de cultura noastră națio
nală.

Cu toate realizările obținute, e- 
xistă însă în manuale unele lecturi 
care nu sînt cele mai semnificative 
pentru tradiția înaintată a scrisului 
românesc. Sînt prea puțin reprezen
tate, îndeosebi la clasele mici, con
tribuțiile în cîmpul literaturii națio
nale ale revoluționarilor de la 1848, 
marile imnuri închinate libertății, 
luptei pentru dreptate și glorificării 
vitejiei poporului nostru de către 
Vasile Alecsandri, Dimitrie Bolin- 
tineanu, Cezar Bolliac, Andrei Mu- 
reșanu, paginile de adîncă vibrație 
patriotică din opera lui Eminescu, 
Coșbuc și a altor mari scriitori ai 
noștri, a căror creație poate consti
tui pentru tineri o pildă vie de dra
goste față de patrie și popor. Con
siderăm că selectarea unora dintre 
textele existente s-a făcut după cri
terii unilaterale, avîndu-se în ve
dere numai posibilitățile de înțele
gere ale elevilor — evident, mult 
subapreciate — și destul de spora
dic conținutul de idei și Valoarea 
artistică, 
lor. Așa 
texte ca 
„Pantofii
clasa a IlI-a.
te", din manualul de clasa a IV-a, 
„Milionarul", din cartea clasei a 
VII-a și alte asemenea lecturi nerea
lizate sub raport artistic, în care se 
înșiră pur și simplu platitudini. 
Cum ar putea fi oare motivată lip
sa „Mioriței" din manualele șco
lare, sau ilustrarea poeziei de dra
goste la George Coșbuc doar 
printr-un singur text, în cartea de 
clasa a X-a ?

Istoria literaturii române cunoaș
te bucăți remarcabile' scrise în
deosebi pentru copii și tineret, 
poezii și schițe în care cele mai 
înălțătoare idei și sentimente uma
ne sînt redate admirabil. Ele pot și 
astăzi- să exercite o influență deo
sebită asupra conștiinței tinerei ge
nerații, să-i satisfacă exigențele 
etice și estetice. A selecta ceea ce 
s-a realizat mai de preț în aceste 
domenii și a include în cărțile de 
școală asemenea creații nu cer 
autorilor de programe și manuale 
decît o documentare mai aprofun
dată și, poate, consultarea unor co
lective ceva mai largi de cadre di
dactice și de alți oameni de cul
tură.

Importanța textelor literare este

emoțională a materiale- 
se explică prezența unor 
„Vino acasă, frățioare" și 
lui Costel", din cartea de 

„Schimbul de noap-

ROMULUS LADEA

■

Prof. Mircea HANDOCA 
Prof. Valentin OLTEANU
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OMUL
Biologii s-au întrebat încă 

de la începutul acestui se
col dacă omul va conti
nua să evolueze sau dacă 
evoluția speciei noastre 
s-a terminat. Pentru a răs
punde la această întreba
re este necesar să privim 
comparativ înfățișarea o- 
mului contemporan și a 
omului de acum 50 000 de 
ani. Diferențele dintre ei 
sînt foarte mici și privesc 
aspecte fără mare impor
tanță pentru organism, 
înălțimea medie a crescut 
continuu cu mulți centi
metri. Dar trebuie să re
marcăm că a crescut nu
mai înălțimea medie. Li
mitele maxime ale înălți
mii umane au rămas ace
leași. Dealfminteri, se pare 
că cel puțin de 500 000 de 
ani limita maximă nu a 
mai fost depășită. Feno
menul se explică prin fap
tul că înălțimea, mai exact 
valorile maxime și minime 
ale dezvoltării unei spe
cii și unui individ sînt de
terminate ereditar. în func
ție de condițiile de mediu, 
înălțimea va fi mai mare 
sau mai mică, se va apro
pia de limita superioară 
sau inferioară a normei 
sale. Cercetările din toată 
lumea au arătat că o dqtă 
cu ameliorarea condițiilor

de mediu oamenii au de
venit mai înalți. Foarte 
probabil însă, după ce 
omul va atinge o anumită 
valoare, care nu va fi cu 
mult mai mare decît cea 
actuală, înălțimea va în
ceta să mai crească.

Se va modifica puțin și 
forma capului. Oamenii e- 
pocii de piatră aveau

IIitii

capul lung și îngust. Trep
tat a devenit mai scurt și 
mai larg — s-a brahicefa- 
lizat. Procesul este univer
sal. Totuși în unele regi- 

populațiile 
s-au brahicefalizat, modifi
carea formei capului a în
cetat. Mai mult chiar, a în
ceput o debrahicefalizare 
— capul a început din 
nou să se alungească. 
După toate probabilitățile, 
în secolele următoare re
liefurile osoase se vor 
șterge. Există numeroase 
indicații că numărul de 
dinți se va reduce de la 
32 la 24. Poate va dis
pare și pilozitatea .corpo
rală. )

uni, după ce

D E
Acestea sînf singurele 

modificări importante care 
se prevăd în structura 
omului.

Omul de mîine va trăi 
însă mult mai mult decît 
trăiește omul de-acum. Se 
pare că media de viață a 
speciei noastre este de a- 
proximativ 
Bineînțeles,

120 de ani. 
foarte mulți

■^4 J
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oameni vor putea să tră
iască și dincolo de aceas
tă vîrstă. Deocamdată, în 
multe părți ale lumii me
dia de viață s-a apropiat 
sau a depășit 70 de ani. 
Acesta este un progres im
presionant față de media 
de viață a omului din se
colele trecute. Chiar la în
ceputul 
media 
Cauzele 
această
sînt numeroase : au dispă
rut marile epidemii, bolile 
infecțioase au fost învinse, 
iar condițiile de viață 
s-au îmbunătățit.

Dar deși longevitatea 
va crește atît de mult, pe-

secolului nostru 
era 30—35 ani. 
care au asigurat 
creștere a vieții

cluj Retrospectiva

ROMULUS LADEA
Muzeul de artă din 

Cluj găzduiește în pre
zent una dintre cele 
mai semnificative expo
ziții de sculptură din 
ultimii ani : retrospecti
va Romulus Ladea. Ex
poziția reunește o serie 
de lucrări ce îngăduie 
o privire mai largă a 
drumului parcurs de 
sculptor de-a lungul a 
peste 4 decenii de ac
tivitate creatoare.

re-Cuprinzînd un 
gistru amplu ca tema
tică și modalități 
realizare, arta lui 
dea își revendică 
sele fundamentale 
inestimabilul 
folclor, din lumea 
legendă și 
concretă a acestuia.

Mesajul sculpturii Iul 
Ladea destăinuie sen
timentul de profundă 
omenie, specific po
porului român, un li
rism cald și învăluitor. 
Plecat de sub orizontul 
satului, trecut prin lumea 
artistică a Parisului din 
jurul anilor 1924—1925, 
învățînd de la genialul 
Brâncuși în al cărui a- 
felier a poposit 
timp, cunoscînd 
călătorii de studii 
mîntările creatoare 

odinioară,

de 
La- 
sur- 
din 

nostru 
de 

realitate

Dragoste părintească

un 
prin 
fră- 
ea- 

re, odinioară, animau 
viața culturală la Bu
dapesta, Viena, Dresda, 
Munchen, Berlin — La
dea și-a consacrat ope
ra vieții poporului nos
tru. Identificîndu-se cu 
existența de fiecare zi 
a celor mulți, cit și eu 
glorioasa istorie a pa
triei, artisful ne dăruie 
strălucite lucrări în ca
re apar figuri din lu
mea satului — amintesc 
portrete ca „Mama”, 
„Tatăl meu Gheorghe*, 
„Țărani din satul meu*, 
— cît și ilustre perso
nalități ce ne-au ilumi
nat trecutul și cultura : 
de la legendarul lovan 
Iorgovan, la 
Cloșca, Simion 
țiu, Rebreanu pentru a 
nu cita decît cîteva nu-

Horia, 
Bărnu-

me din lungul șir. De 
la modalități de expri
mare în care liniile și 
formele se asamblau cu 
asprime în unghiuri a- 
gresive, artistul devine, 
cu trecerea vremii, tot 
mai stăpîn pe mijloa
cele sale de realizare, 
în lumea lui inferioară 
se regăsește în echili
bru, sculptura se in
teriorizează, interesul 
artistului îndreptîndu-se 
mai decis către univer
sul psihologic al mo
delului, al temei abor
date. Astfel, sculptorul 
intră în deplina sa 
maturitate — și sculp
tura noastră reușește să 
scrie prin Ladea una 
din paginile sale cele 
mai pline de lirism.

Privind lucrările 
actuala 
Ladea, 
că una 
precieri 
dură asupra perspecti
velor sculptorului a a- 
parținut lui Lucian Bla- 
ga care, în 1923, scria 
despre el : „Dacă fînă- 
rul, foarte fînărul sculp
tor va avea prilejul 
să-șl desăvîrșească prin 
studii în străinătate ceea 
ce știe numai de la el, 
nu ne îndoim de mare
le sculptor viitor*.

Intuițiile poetului au 
fost îndreptățite. Azi, 
la 65 de ani, Romulus 
Ladea este unul din 
sculptorii noștri cei mai 
autentici, exprimînd pe 
deplin virtuțile artistice 
ale poporului său.

din 
retrospectivă 

îmi reamintesc 
din primele a- 
pline de căl-

Al. CĂPRARII!

MIINE
rioadele fiziologice nu se 
vor modifica decît prea 
puțin. Pubertatea, de pil
dă, va apare cu cîțiva ani 
mai devreme. Probabil 
însă, lumea contemporană 
s-a și apropiat de limite
le sale.

S-a vorbit mult în bio
logia umană despre inte
ligența omului din seco-

lele și mileniile următoare. 
Nu de puține ori s-a afir
mat că, indiferent dacă o- 
mul își va modifica înfăți
șarea sau nu, inteligența 
sa va fi mult mai mare de
cît a omului contemporan. 
Dar aceasta este o simplă 
ipoteză. După toate pro
babilitățile, inteligenta va 
rămîne aceeași. ~ 
contemporan are 
multe posibilități 
tru a-și valorifica resursele 
creatoare. Nu trebuie să 
uităm că creierul uman are 
încă mari rezerve nevalo
rificate. Din cele 14 mili
arde de neuroni ai creie
rului uman, o mare parte 
este insuficient folosită. 
Valorificarea acestor re
zerve va caracteriza pro
babil pe oamenii de mîi
ne. S-ar mai putea adăuga 
și faptul că roboții vor 
ușura considerabil efortu
rile pe care va trebui să 
le facă creierul și se vor 
elibera astfel alte rezerve 
necesare muricii de crea
ție.

în secolele viitoare va 
avea loc un amestec între 
populații din ce în ce mai 
mare, care va avea drept 
rezultat o ștergere a di
ferentelor rasiale. Nu vor 
mai exista, se pare, albi, 
galbeni și negri. Totuși, în 
acest amestec, în regiunile 
calde ale lumii se vor în- 
tîlni încă multe din carac
terele rasei negre — pig
mentația mai închisă etc. 
— deoarece ele apără or
ganismul de supraîncăl
zire.

Din faptele de mai sus, 
savanții trag concluzia că 
evoluția biologică a omu
lui este în linii mari termi
nată, modificările ce vor 
mai interveni fiind neesen
țiale. Evoluția va continua, 
dar pe alt plan, pe planul 
psiho-social. Omul de mîi
ne va avea în fața sa po
sibilități nelimitate de In
struire. Va începe să în
vețe de la 5 ani și va 
învăța probabil pînă a- 
proape de 30. Din ce în 
ce mai mulți oameni vor 
participa activ la viața so
cială, la munca științifică, 
la creația artistică. Omul 
de mîine va avea de re
zolvat fără îndoială și pro
bleme complicate. Cel mai 
important lucru pe care 
va 
să 
ce 
de 
t? n că în cea mai 
parte a evoluției sale omul 
s-a dezvoltat într-un me
diu care s-a schimbat foar
te puțin. în ultimele secole 
însă, după revoluția indus
trială, s-a trezit într-un 
mediu cu totul neobișnuit. 
Ca o consecință firească, 
frecvența bolilor nevrotice 
a crescut considerabil. Cel 
puțin 9 la sută dintre toti 
oamenii contemporani pre
zintă o tulburare nevrotică

care reclamă asistență me
dicală.

Există speranța că omul 
va reuși, mai devreme sau 
mai tîrziu, să devină stă- 
pînul propriei sale eredi- 
iăfi. Atunci el va ști ce pa
trimoniu ereditar va avea 
fiecare copil, iar în cazul 
în care unul din caracte
rele sale nu va fi favora
bil, va putea fi corectat. 
Mai mult decît atîf, oame
nii vor găsi și mijloacele 
de a avea copii cu anu
mite caractere. Perfecțio
narea fizică o va însoți pe 
cea intelectuală, asigurînd 
dezvoltarea armonioasă și 
complexă a lui „homo sa
piens”.

Dr. C. MAXIMILIAN cercetător principal la Institutul de endocrinologie
Omul 

mai 
pen-

trebui să-l facă va fi 
se adapteze din ce în 
mai bine mediului său 
viață. Nu trebuie să ui- 

mare
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14,30) 
18,45;

____ ________ partid 
și de stat în regiunea Iași), Grivița (completare Cocenel) 
— 9,30) 11,45) 14; 16,15; 18,30; 20,45, Grădina „Progresul 
(Str. Ion Vidu nr. 5) — 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMlNT: Grădina „Expoziția* (Piața 
Scînteii) — 20,15.
• OMICRON : Luceafărul — 9,45; 12; 14,15) 16,30) 18,45) 
21, Feroviar — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, Grădina „Doi
na” — 20,15 (la toate completarea Congresul sindicatelor),
• FOTBAL : Cinemateca — 10; 12; 14.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol — 9,15; 11,30; 13,45; 16) 
18,30; 21; la grădină — 20,15, Patinoarul ,,23 August" —■ 
20,15, Gloria — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, Tomis -9 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.
• FIII „MARII URSOAICE" — cinemascop : Festival « 
9; 12; 15,30; 18,30; 21,30; la grădină — 20,30, Floreasca — 
10; 12,30; 15,30; 18,15; 21 (la ambele completarea Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Suceava), 
Stadionul ,,Dinamo* — 20,15.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBULINĂ : Lumina — 9,15) 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• NOAPTEA IGUANEI : Victoria — 9; 11,15; 13,30; 15,45) 
18,15; 20,45.
• OPERAȚIUNEA „I* : Central (completare Congresul 
dicatelor) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ZILELE FILMULUI DE ANIMAȚIE: Union — 9; 
15,30; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
• O CLASĂ NEOBIȘNUITA: Doina — 11,30; 13,45; 
18,15; 20,30
• OTTO 1ULIEVICI SCHMIDT — NINGE — TRACTORUL 
66 — PAVLIK : Timpuri Noi — 10—21 în continuare.
• GENTLEMANUL DIN COCODY 
(completare Orizont științific nr. 
20,30, Bucegi (completare Steluța 
13,45; 16; 18,30; 20,45; la grădină 
pletare AI VIII-Iea Congres al 
13,30; 16; 18,30; 21.
• HAIDUCII — cinemascop ; înfrățirea între popoare 
pletare Știință șl tehnică nr. 11) — 14; 16; 18,15; 
Lira (completare 1 Mai 1966) — 15,30; 17,45; 20, Moșilor 
— 15, 17-, 19; la grădină — 20,30.
• TREI PAȘI PE PĂMlNT și FIII „MARII URSOAICE" — 
cinemascop : Excelsior — 10; 15; 19,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Dacia — 9,45—• 
14,15 în continuare ; 16,30; 18,45- 21.
• AVENTURA : Buzești — 15; 17,45; 20,30; la grădină 
20,30, Rahova — 15; 17,45; la grădină — 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Crîngași —> 
15,45; 19,15.
• NU PLÎNGE, PETER I
18,15.
• INSPECTORUL : Arta (completare Buhara-Ural) — 8.45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20; la grădină — 20,30, Aurora (com
pletare Ilustrație la Don Quifotte) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45; la grădină — 20,15.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : Munca comple
tare Rășinari) — 10; 15; 17,30; 20.
e DEPĂȘIREA : Cosmos (completare Și acum... puțină gim
nastică) — 15,45; 18; 20,15.
• BARCAGIUL — cinemascop t Viitorul (completare I Mal 
1966) — 15,30; 18-, 20,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : Volga - 9; 
11,15; 14; 16,15; 18,45; 21.
• ATENTATUL — cinemascop : Progresul — 15,30: 18; 
20,30, Pacea — 16; 18; 20.
• PARCAREA INTERZISĂ : Drumul Sării (completare Cînd 
iarna triumfă) — 16; 18; 20.

sin-

111

16)

— cinemascop : Ciulești
2) — 10.30) 16; " "
cenușie) — 9,45;
— 20,15, Miorija 

U.T.C.) — 8,45;

18,15i 
11,45, 
(com- 
11,15,

(com-
20,30.

cinemascop ! Unirea — 16,

'VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,10 — Pentru tineretul 
școlar: CONCERTUL ABSOLVENȚILOR. Program muzical 
prezentat de elevi ai Școlii de muzică nr. 2 din București 
» 20,00 — Săptămîna • 21,00 — Avanpremieră • 21,15 — 
Teleglob. Emisiune de călătorii geografice : „Ankara" —■ 
reportaj filmat realizat de studioul de televiziune „Bucu
rești" ® 21,30 — Rapsozi populari • 22,00 — Dicționar de 
personaje. O nouă emisiune care va prilejui întîlnirea cu 
cele mai populare personaje ale dramaturgiei românești și 
universale. Dicționarul începe cu litera A : Aritigona — 
Arlechino — Agnes și Arnolphe — Alexandru Andronic. Iși 
dau concursul : Anda Caropol, Gilda Marinescu, Magda 
Popovici, Andrei Codarcea, Marin Moraru, Constantin Di- 
plan, Florian Pitiș • 22,45 — Telejurnalul de noapte • 
22,55 — Buletinul meteorologic.

Ospitalitatea

față de artă
Publicat acum cîteva luni în ziarul 

nostru, articolul „Improvizația în im
presariatul artistic’ a determinat o 
reacție vie a instituțiilor teatrale, care 
ne-au semnalat o serie de alte aspec
te, legate îndeosebi de felul în care 
turneele sînt primite în orașele cu
prinse în itinerar, de ceea ce ar tre
bui să însemne — și pe plan artis
tic — arta de a fi gazdă.

Printre altele s-a formulat observa
ția că nu peste tot este apreciată 
însemnătatea turneelor ansamblurilor 
artistice care străbat țara. După cum 
se știe, aceste turnee, 
unor vechi tradiții în 
stră teatrală, au 
semnificația unui 
veritabil dialog ar
tistic între diferitele 
regiuni ale țării, cu 
consecințe stimu
latoare pentru în
treaga noastră via
ță culturală ; to
tuși unele institu
ții culfural-artistice 
regionale le jude
că uneori după cri
terii subiective.

— Și-a îndepli
nit teatrul din loca
litate planul de încasări ? Pot veni 
și trupe din alte orașe. Nu ? 
gazdele, uitînd că la rîndul 
întreprinde turnee prin țară, 
„bariera* ap obărilor în fața 
ților...

Așa i s-a întîmplat Circului 
la Sibiu, sau unui colectiv al 
lui de Operă și Balet la Cîmpina. In 
regiunea Galați, în anul 1965, Comi
tetul regional de cultură și artă nu 
a autorizat nici un ansamblu de mu
zică ușoară șl O.S.T.A. să dea spec
tacole în perimetrul regiunii.

De curînd, Teatrul Național „I. L. 
Caragiale* a întreprins un turneu 
prin țară cu piesa „Patima roșie*. La 
Galați, actorii primei noastre scene 
nu s-au bucurat de sprijinul necesar 
din partea forurilor locale de spe
cialitate. Cităm din adresa o- 
ficială a teatrului către Comitetul de 
cultură și artă al regiunii Galați : „In 
29 aprilie 1966 am cerut aprobarea 
pentru a prezenta la Focșani și Pan- 
ciu în zilele de 12 și 13 mai specta
colul cu piesa „Patima roșie* avizat

în virtutea 
mișcarea noa-

Afunci 
lor vor 
închid 
oaspe-

de stat 
Testru-

»
C.S.C.A. și autorizat de O.S.T.A. 
o săptămînă înaintea spectacolu- 
aprobarea comitetului nu ajunsese 

încă la casele de cultură din locali
tățile respective". Rezultatul insisten
țelor teatrului a fost că, în cele din 
urmă, aprobarea a sosit, dar numai cu 
o zi înaintea artiștilor. în 24 de ore 
s-au lipit afișe, s-au pus în vînzare 
bilete. Publicul nefiind însă informaf, 
sălile au fost aproape goale. Și tre- 

i de lo- 
locale 
vizio-

de 
Cu 
lui

buie să subliniem că e vorba 
calități unde nu 
și unde publicul 
neze spectacole

Circul de sfat, ieșea-

există teatre 
e dornic să 
de calitate, 
în escala sa 
nă, â întîmpinat o
altă dificultate care 
ilustrează tot lipsa 
de solicitudine a 
gazdelor. Teatrul 
din localitate a re
fuzat să desfacă, 
prin casa sa, bile
tele de intrare 
spectacol ale 
cureștenilor.

Se exprimă 
neori părerea 
aceste turnee ar fi 
de natură să facă 
o „concurență* tea

trelor șî ansamblurilor locale, că pu
blicul „nu absoarbe* atît de mu'te 
spectacole. Dar această afirmație 
vine în contradicție cu dorința 
spectatorilor de a beneficia de 
un program cultural cît mal bogat, 
dorință exprimată și în numeroase 
scrisori pe care le primim la redac
ție. „Supraaglomerarea* spectacolelor 
se produce numai atunci cînd lip
sește preocuparea 
pentru planificarea 
popularizarea vie. atrăgătoare, 
cientă.

Pentru a remedia situația actuală 
unii dintre interlocutorii noștri sînt 
de părere că ar fi utilă crearea unul 
organ specializat, eventual chiar in 
cadrul Comitetului regional de cul
tură și artă, care să răspundă în fie
care regiune de asigurarea unor con
diții optime solilor artei din celelalte 
orașe din țară, precum și de turneele 
inter-regionale. Faptul că în cele mai 
multe locuri artiștii noștri sînt întim- 
pinați cu căldură, demonstrează că 
posibilitățile nu lipsesc.

la 
bu-

u- 
că

pentru calitate, 
lor rațională și 

efi-

Radu CONSTANTINESCU
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a Comitetului orășenesc București
al P. C. RJoi după-amlază a avut loc ședința plenară a Comitetului orășenesc București al P.C.R.Au participat tovarășii Alexandru Drăghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Florian Danălache, membru supleant al Comitetului Executiv, și Virgil Trofin, secretar al C.C. al P.C.R.în legătură cu trecerea sa în funcția de ministru al căilor ferate, tovarășul Florian Dănălache a

Premierea unor lucrări

de arhitectură și sistematizareLucrări valoroase din domeniul arhitecturii și sistematizării, realizate în anul 1965, au fost premiate, recent, de către Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare. Printre acestea se află proiectele microraioanelor 3 și 8 din cartierul de locuințe Drumul Taberii și Hotelului Nord din
A apărut

„PRESA NOASTRĂ”Revista Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă RomâniaAnul XI. nr. 5 (121) mai 1966.
■

Cum va ti vremea

Ieri in țară : Vremea a fost căl
duroasă, cu cerul mai mult senin 
dimineața. După-amiaza, cerul s-a 
înnorat, iar local în regiunea da 
munte și deal, au căzut averse in
solite de descărcări electrice. In 
celelalte regiuni, ploile au avut un 
caracter izolat. Vintul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului 
îa ora 14 înregistra valori cuprinse 
intre 17 grade la Tg. Secuiesc și 
28 de grade la Băilești. în Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul mai mult senin noaptea și 
dimineața și cu înnorări mai ac
centuate după-amlaza cînd a 
plouat. Temperatura maximă a 
atins 28 de grade. Timpul probabil 
pentru 11, 12 șl 13 iunie. în țară : 
Vremea se menține călduroasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie însoțite de des
cărcări electrice. Vint slab pînă la 
potrivit din sectorul sudic. Mini
mele vor fi cuprinse între 10 și 20 
de grade, iar maximele Intre 22 și 
32 de grade, local mai ridicate, 
în București! Vremea se menține 
călduroasă cu cerul variabil. Vint 
slab pînă la potrivit din sectorul 
sudic. Temperatura în creștere.

Vitrina economică 1966
(Urmare din pag. I)

cu Mi- ală-de mai

Principala caracteristică o constituie prezentarea produselor industriei constructoare de din țara noastră, care au puse atît în cadrul unor internaționale cu caracter cît și la o serie de tîrguri specializate. Reține atenția faptul că, pentru prima oară în acest an, România a fost prezentă la salonul de mașini agricole de la Paris, la salonul de automobile de la Geneva și la tîrgul agricol și zootehnic de la Verona, cu tractoare și mașini agricole (la cel de la Geneva au fost înfățișate și autocamioanele „Carpați" și „Bucegi"). Ca o nouă prezență pe hartă se înscrie și tîrgul de mașini și utilaje de la Hanovra, unde au fost expuse diverse mașini moderne realizate de industria românească, fiind totodată amenajat un șantier petrolier dotat în întregime cu instalații și utilaje românești.Mașinile și utilajele românești au fost expuse și la tîrgurile caracter general de la Tripoli, lano, Bruxelles și Paris unde, turi de produsele construcției mașini, care au ocupat cea mare parte din suprafața de expunere, au mai fost prezentate și numeroase mărfuri create în celelalte sectoare ale economiei naționale.In primele luni ale anului, cele mai reprezentative produse realizate în cadrul industriei de prelucrare a lemnului, industriei ușoare, artizanatului etc. au figurat, de asemenea, cu succes la tîrgurile specializate de la Koln, Frankfurt/ Main, Londra etc.Una din cele mai cuprinzătoare prezentări ale producției industriale românești a prilejuit-o Expoziția economică de la Moscova din luna mai.Produsele noastre expuse la a- ceste tîrguri și expoziții internaționale au suscitat un deosebit interes din partea personalităților politice, a oamenilor de afaceri și a specialiștilor care le-au vizitat.Eforturile pentru valorificarea pe piața externă în condiții cît mai bune a mărfurilor românești se concretizează și î-n programul participărilor la tîrgurile și expozițiile internaționale la care țara noastră va fi prezentă în a doua jumătate a anului, program cuprinde manifestările de la Klagenfurt, Izmir, Damasc, Munchen, Frankfurt/Main, Helsinki, Viena, 

mașini fost ex- tîrguri general,

care

fost eliberat din funcția de prim- secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.Plenara a ales pe tovarășul Dumitru Popa, membru al C.C. al P.C.R., în funcția de prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.A luat cuvîntul tovarășul Alexandru Drăghici care a subliniat sarcinile actuale ale Comitetului orășenesc București al P.C.R., în legătură cu îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al IX-lea al P.C.R.

București, spitalului din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Combinatului pentru industrializarea lemnului din Pitești, complexului de vinificatie de la G.A.S. Cotești, Centralei electrice de termoficare Craiova, extinderii și sistematizării portului Constanța, schița de sistematizare a orașului Sibiu, studiul privind alimentarea cu apă a orașului Hunedoara. (Agerpres)
„0 bază sănătoasă

pentru progresul tehnico -științific"
Impresiile unui reprezentant al U.N.E.S.C.O. 

despre știința româneascăTimp de cîteva zile, ne-a vizitat țara dl. Ralph Alvin Krause, directorul Departamentului pentru aplicarea științelor la dezvoltare, d.in cadrul U.N.E.S.C.O. înainte de plecare, oaspetele s-a întîlnit cu reprezentanți ai presei și radio- televiziunii, cărora le-a împărtășit impresii din această vizită. Redăm, în rîndurile ce urmează, relatarea redactorului „Agerpres", Ștefan Bratu, de la această întîl- nire.După ce a amintit țelurile urmărite de U.N.E.S.C.O. și rolul departamentului pe care îl conduce în dezvoltarea științelor în diferite rilor plan rilor a desfășura o activitate științifică și tehnică proprie, interlocutorul a spus:România a fost și este foarte activă în colaborarea cu U.N.E.S.C.O., îndeosebi în domeniile culturii, educației, istoriei. Scopul vizitei

țări, intensificarea schimbu- și colaborării științifice pe international, ajutorarea ță- în curs de dezvoltare pentru

Salonic, Brno, Zagreb, Londra, Bruxelles, Leipzig, Plovdiv, Stockholm, Lyon, Paris, precum și expoziția economică permanentă de la Accra.în ansamblu, toate aceste acțiuni reflectă succesele economiei țării noastre, dezvoltarea comerțului nostru exterior.Interviu realizat de 
Victor BÎRLADEANU

FOTBAL Cine va promova în

Șase candidate pentru două locuri

ACTUALITATEA PE SCUKT

(România) — 5 
întrerupte, Kara- 
etc.

finlandez Lahti

• A luat sfîrșit meciul de șah pentru 
titlul mondial dintre Tigran Petrosian 
și Boris Spasski. Petrosian și-a păstrat 
titlul, repurtlnd victoria cu scorul de 
12,5—11,5 puncte. A 24-a partidă, în
treruptă miercuri, s-a încheiat ieri cu 
remiză la mutarea a 77-a.

• In „Cupa Balcanică” la fotbal, for
mația AEK Atena a dispus, pe 
teren propriu, cu 1—0 de Lokomo
tiv Sofia. Golul a fost marcat de interul 
Papaioanu, în minutul 68, din lovitură 
de la 11 m.

• Cu două runde înaintea încheierii 
turneului international feminin de șah 
de la Piotrkov, în clasament conduce 
Litmanovicz (Polonia) cu 6,5 puncte, 
urmată de Rodica Reicher (România) — 
6 puncte, Polihroniade 
puncte și două partide 
kas (Ungaria) — 4,5 (2)

• Astăzi, în orașul 
încep campionatele europene de „talere 
aruncate din șanț". La această compe
tiție România va fi reprezentată de țin- 
tașii I. Dumitrescu, Gh. Enache, Gh. 
Florescu și Șt. Popovici.

• In sferturile de finală ale turneu
lui international de tenis 
Nottingham, Jackie Saul 
Sud-Africană) l-a învins cu 
pe Ilie Năstase (România).

• La Triest a luat sfîrșit 
ciclist al Italiei. Victoria a revenit ita
lianului Gianni Motta, în vîrstă de 23 
de ani, care a realizat de-a lungul a 
3976 km (22 etape) timpul de 111 h 
10’48". Pe locurile «următoare s-au clasat 
Itaio Zilioli (Italia) — la 3 5?" și fran
cezul Anquetil — la 4'40”.

de la 
(Republica 
6—2, 7—5

ieri Turul

Cronica zileiJoi dimineața a plecat la Paris, Mihai Bălănescu, ministrul poștelor șl telecomunicațiilor, care va face o vizită în Franța la invitația ministrului francez al poștelor și telecomunicațiilor.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Ion Baicu, ministrul transporturilor auto, navale și aeriene, funcționari superiori din Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor și Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.
★Sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, joi seara a avut loc în Capitală o gală de filme din Republica Arabă Unită.Erau prezenți Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul R.A.U. la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic.
★în incinta sălii mici a Palatului Republicii Socialiste România a a- vut loc joi la amiază o festivitate în cadrul căreia Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, a remis în dar Bibliotecii centrale de stat și Bibliotecii centrale universitare peste 1 000 de cărți franceze.Au participat Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul învăță- mîntului. conducători ai unor instituții culturale bucureștene. Angela Popescu Brediceni, directoarea Bibliotecii centrale de stat, a mulțumit pentru donația făcutâ.(Agerpres)

mele a fost acela de a găsi căile și posibilitățile de intensificare a acestei colaborări și în domeniul tehnico-științific. în vizitele și în- tîlnirile pe care le-am avut mi-am dat seama că la dumneavoastră a fost creat un climat foarte prielnic de desfășurare a cercetării științifice, prin grija Academiei și Consiliului Național al Cercetării Științifice. în afară de faptul că statul asigură fondurile necesare acestei activități, sînt create condiții ca oamenii de știință să lucreze în domeniile în care îi interesează, fiind totodată eliberați de diferite preocupări administrative. financiare etc. Aceasta constituie o bază foarte sănătoasă pentru progresul tehnico-științific, o garanție că țara dumneavoastră poate aduce un aport sporit în colaborarea cu U.N.E.S.C.O. împreună cu Comisia națională pentru U.N.E.S.C.O. a României, am preconizat să continuăm și să intensificăm programul comun de pregătire a profesorilor din diferite țări, în domeniile petrolului, geologiei și petrochimiei, în cadrul cursului post-universitar ce funcționează în țara dumneavoastră.Tot în domeniul tehnologiei petrolului, în care aveți o tradiție bogată, considerăm ca foarte utilă sporirea contribuției aduse de specialiștii români la înfăptuirea unor acțiuni pe tărîmul tehnico- științific pe care U.N.E.S.C.O. le inițiază în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare. Aceasta va permite popoarelor respective să beneficieze de realizările tehnologiei românești și va da posibilitate specialiștilor români să participe în măsură și mai mare la traducerea în fapt a programului mondial de dezvoltare.

Se apropie de sfîrțit una dintre 
cele mai disputate ediții ale campio
natului de fotbal. Dacă în categoria 
A Petrolul s-a detașat în cîșfigăfor 
și nu mai are emoții, în schimb în 
categoria B lupta pentru promovare a 
atins apogeul.

In seria I, trei echipe bucureș
tene — Știința, Progresul, Metalur
gistul, împreună cu reprezentanta 
orașului Moreni — Flacăra, își dispu
tă, cu șanse aproximativ egale, pro
movarea în prima competiție fotba
listică a țării. Toate aceste echipe au 
vădit preocupare pentru un joc teh
nic, constructiv. In mod special a- 
trage atenția saltul calitativ înregis
trat de Știința și Metalurgistul. Re- 
prezentînd, pe plan sportiv, cel mai 
mare centru universitar al țării și, 
respectiv, colectivul de muncitori al 
uzinelor „23 August", cele două 
echipe, cu vechi state de serviciu în 
„B", bat cu hotărîre la poarta con
sacrării. In plus, Știința se arată și o 
demnă continuatoare a vechilor tra
diții ale mișcării sportive studențești 
din Capitală. Este bine de reținut de 
către actualii ei jucători că culorile 
„Sportului studențesc” au fost apărate 
de fotbaliști cu renume, cum au fost 
Oțeleanu, Duce, Constantinescu- 
Grecu, și, mai apoi M. Mihăilescu, 
Beraru, Dumitrescu III, P. Moldo- 
veanu, D. Nicușor, Valentin Stănescu.

Cealaltă echipă bucureșteană — 
Progresul — trece, e drept, printr-un 
ușor declin de formă, care însă i-a 
anulat complet substanțialul avans de 
puncte cu care conducea la un mo
ment dat. S-ar putea ca acest lucru 
să se datoreze lipsei de omogenitate 
a formației ; de altfel în lotul Pro-

LUCRĂRILE CONGRESULUI PARTIDULUI
POPULAR REVOLUȚIONAR MONGOL

ULAN-BATOR 9.— Trimisul special Agerpres, S. Podină, transmite : La 9 iunie, delegații la Congresul al XV-lea al Partidului Popular Revoluționar Mongol au continuat dezbaterile pe marginea documentelor prezentate.Au luat cuvîntul C. Purevjav, prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Revoluționar Mongol, Ț. Gotov, secretarul Prezidiului Marelui Hural Popular, Z. Ganjur- jav, ministrul comerțului și achizițiilor, B. Șirendîb, președintele Academiei de Științe a R. P. Mongole, T. Dembrel, ministrul gospodăririi apelor, și alții.
★ULAN-BATOR 9. — Trimisulspecial Agerpres, Silviu Podină, transmite : în raportul „Despre Directivele Congresului al XV-lea. al P.P.R.M. cu privire la cel de-al IV-lea plan cincinal de dezvoltare a economiei naționale și culturii R. P. Mongole în perioada 1966—1970“, prezentat în fața Congresului al XV-lea al P.P.R.M. de D. Molomjamț, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.P.R.M., se arată că la stabilirea obiectivelor noului cincinal s-a ținut seama de situația concretă, de nivelul de dezvoltare a forțelor de producție atins pînă acum, în conformitate cu prevederile proiectului de program, principala sarcină economică a noului plan este asigurarea dezvoltării rapide a agriculturii, industriei și a celorlalte ramuri ale economiei naționale, prin consolidarea și lărgirea bazei lor tehnico-materiale, prin industrializarea continuă a țării, prin ridicarea productivității muncii, urmînd ca pe această bază să se ajungă la ridicarea continuă a bunăstării materiale și a nivelului cultural al poporului.în 1970, numărul celor ocupați în producția materială va crește cu 12 la sută față de 1965. Venitul național va spori în anii celui de-al patrulea cincinal cu circa 30 la sută, fondul de consum cu 30 la sută, Jar fondul de acumulări cu 14 la sută. Ponderea industriei în cadrul producției globale a țării va crește de la 28 la sută în 1965, la 34 la sută în 1970. între anii 1966 și 1970, fondurile de producție fixe vor crește de 1,6 ori. Eficiența investițiilor capitale va crește în noul cincinal de aproape 2 ori față de cel precedent. Productivitatea muncii va crește în agricultură cu 30 la sută, în industrie cu 38—40 la sută, acumulările în economia națională vor crește în 1970 cu 34 la sută față de 1965. Raportul a subliniat necesitatea îmbunătățirii calității producției, a pregătirii cadre calificate.Volumul comerțului exterior spori cu 17 la sută. Producția

deva a-

PEKIN 9. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite : Muncitorii și tehnicienii din Șanhai, cel mai mare centru industrial din China, raportează noi și ) importante realizări în producție. Producția industrială realizată în primele cinci luni ale anului a fost mult mai mare, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Producția de oțel, laminate, mașini-unelte pentru așchierea metalelor, precum și de îngrășăminte chimice, insecticide, autocamioane și automobile, tractoare, tranzistor!

greșului în ultimul timp (circa un an) 
au fost introduși nu mai pufin de 11 
jucători, proveni)! de la 8 cluburi. 
Regrupîndu-și forjele, folosind vasta 
experienfă a multora dintre jucătorii 
săi, Progresul păstrează, totuși, șanse 
de a reveni în categoria A.

Duminică, începînd de la ora 9,15, 
pe stadionul Dinamo, amatorii de 
fotbal bucureșfeni vor putea viziona 
în cuplaj două meciuri care ar pu
tea clarifica în bună măsură lupta 
pentru promovare : Dinamo Victo
ria—Șfiinfa București, Metalurgistul— 
Progresul. La fel de importantă este 
și partida de la Brăila, unde Flacăra 
Moreni va întîlni formația locală Pro
gresul.

în seria a ll-a, lupfa pentru pro
movare angrenează numai două 
echipe : Jiul Pefrila și Minerul Baia 
Mare. Și aici, hotărîtoare sînt punc
tele obfinute în deplasare. Pe cît se 
pare, reprezentanta minerilor din Pe- 
trila, o echipă cu vechi tradifii în 
fotbalul românesc, are o șansă în 
plus fafă de rivala sa de întrecere. 
Derbiul de duminică, Jiul-Minerul, 
va avea darul să lămurească, poate, 
mai devreme semnul întrebării.

în condifiile în care disputa pentru 
un loc în „A” se intensifică, este de 
datoria tuturor factorilor de răspun
dere de a veghea la corecta desfă
șurare a întîlnirilor. Ar fi de dorit ca 
și în caiegoria B, meciurile decisive 
să beneficieze de cei mai buni ar
bitri, precum și de participarea acti
vă, în sens pozitiv, a unor 
federali. Victoria nu trebuie 
decît cu mijloace sportive.

delegați 
obfinuta

A. B.

Partidului Co-Tovarășul Vaslle Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., a transmis Congresului salutul munist Român.Congresul a fost salutat de delegații țești din Cehoslovacia, Iugoslavia, Franța, Italia, Belgia, Canada și Ceylon.
de asemenea partidelor fră-

★Joi după-amiază, delegația P.C.R. a făcut o vizită la Combinatul din Ulan-Bator pentru prelucrarea pieilor.
★gricolă va crește cu 38—40 la sută, într-un ritm mediu anual de 7 la sută. Șeptelul va atinge în 1970 25—26 milioane capete, reprezen- tînd un spor de 7—9 la sută.Pentru ameliorarea raselor de animale vor fi create o serie de ferme care vor furniza uniunilor agricole și gospodăriilor de stat reproducători de rase superioare.Proiectul de Directive prevede o serie de măsuri privind folosirea rațională a pășunilor și fînețelor, extinderea suprafețelor semănate cu plante furajere, construirea unor întreprinderi de furaje combinate, crearea unor rezerve de furaje, săparea de fîntîni dotate în cea mai mare parte cu mijloace mecanizate de scoatere a apei. în anii cincinalului se va a- sigura aprovizionarea cu apă1 pentru o suprafață de 21 milioane hectare de pășuni și se va îmbunătăți aprovizionarea cu apă pentru alte 22,5 milioane hectare de pajiști.Vor fi extinse suprafețele însămânțate cu culturi de cîmp. Pentru combaterea eroziunii solului se vor planta perdele forestiere. Agricultura va fi dotată în anii 1966— 1970 cu 3 500 tractoare, 1 500 combine și numeroase alte mașini a- gricole.în sectorul industrial, raportorul a arătat că producția urmează să crească cu 70—80 la sută, într-un ritm mediu anual de 11—12 la sută. Producția mijloacelor de producție va crește cu 79 la sută, iar producția bunurilor de consum cu 82 la sută.în 1970 se vor produce circa 430—460 milioane kWh energie e- lectrică — de 1,9 ori mai mult decît în 1965. în capitală și în alte centre vor fi puse în funcțiune noi capacități energetice cu o putere de 70 000 kW. Se prevede ca producția de cărbune să ajungă la 2 milioane tone pe an. Industria ușoară și alimentară vor reprezenta în 1970 peste 60 la sută din producția industrială globală a țării.Investițiile capitale, care vor 

și fire de bumbac au înregistrat mari creșteri. S-a îmbunătățit calitatea produselor, a scăzut consumul de cărbune, lemn și alte materii prime. Au crescut veniturile obținute de stat.Printre ultimele realizări se află noi tipuri de aliaje rezistente la temperaturi înalte, materiale plastice rezistente la deformări și schimbări de culoare la temperaturi pînă la 150 grade Celsius, balanțe analitice, mașini-unelte grele etc.în cadrul campaniei de inovații tehnice, pînă la sfîrșitul lunii a- prilie au fost aplicate peste 28 000 asemenea inovații. Succesele obținute nu s-au realizat prin mărirea numărului de mașini sau a utilajelor, prin construcțiile capitale în industria metalurgică, industria pentru producerea aparatelor de măsură și control, industria chimică, ușoară și textilă, ci prin folosirea celor existente.
R. P. POLONA

din stațiunile 

de mașini și tractoareVARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 8 iunie, la Varșovia s-au încheiat lucrările celui de-al 3-lea Congres al lucrătorilor din stațiunile de mașini și tractoare din R. P. Polonă. Participanții la congres au examinat o serie de probleme referitoare la sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească stațiunile de mașini și tractoare în anii planului cincinal în curs.La încheierea lucrărilor congresului, un grup de delegați au fost primiți de Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. în cursul întrevederii a avut loc o discuție privind rezoluțiile congresului referitoare la problemele mecanizării agriculturii, realizările obținute de lucrătorii de la stațiunile de mașini și tractoare. 

marca o creștere de 8—10 la sută în comparație cu cincinalul anterior, vor fi îndreptate în primul rînd spre dezvoltarea ramurilor producției materiale. Pentru lărgirea și consolidarea bazei materiale a agriculturii se vor aloca 37 la sută din totalul investițiilor, ceea ce înseamnă o creștere de două ori față de cincinalul trecut, în timp ce industriei îi revin 26 la sută din investiții. Pe lîngă dezvoltarea continuă a complexului industrial de la Darhan, vor începe lucrările de construcție la noul centru industrial Cioibalsan unde vor lua ființă întreprinderi miniere, energetice și alimentare. Pentru învățămînt, ocrotirea sănătății, cultură, artă și construcții de locuințe se vor aloca peste 20 la sută din totalul investițiilor.
Cuvintarea tovarășului

Va si le Patilineț
Dragi tovarăși,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor și tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, să vă transmit dv., delegați la cel de-al XV-lea Congres al Partidului Popular Revoluționar Mongol, comuniștilor și întregului popor mongol, un cordial salut frățesc.Congresul la care participăm constituie un eveniment important în viața partidului dv., care a aniversat nu de mult 45 de ani de luptă plină de abnegație, pusă în slujba intereselor vitale și aspirațiilor poporului mongol. Congresul face bilanțul realizărilor însemnate pe care poporul mongol le-a dobîndit, prin muncă neobosită, sub conducerea partidului său popular revoluționar, în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual și deschide perspectivele unor noi înfăptuiri pe calea construirii societății socialiste.Poporul român își exprimă bucuria sinceră pentru realizările pe care le-ați obținut în făurirea vieții noi socialiste și vă urează din toată inima succes deplin în munca pentru traducerea în viață a hotărîrilor pe care Congresul le va adopta spre binele poporului frate mongol și progresul patriei dumneavoastră.Stimați tovarăși,

de construire a socialis-de un în

Urmînd cu încredere și traducînd neabătut în viață politica Partidului Comunist Român, oamenii muncii din Republica Socialistă România au obținut succese importante în opera mului.Forțele cunoscut dezvoltat dustria socialistă, a fost încheiată cu succes cooperativizarea agriculturii ; realizări importante s-au obținut în domeniul culturii, științei, artei și învățămîntului, în ridicarea nivelului de trai material și spiritual al celor ce muncesc.In centrul politicii sale economice, partidul nostru pune și în viitor continuarea neabătută a industrializării socialiste a țării, condiția hotărîtoare a dezvoltării întregii economii naționale, a ridicării bunăstării celor ce muncesc, garanția asigurării independenței și suveranității naționale.în același timp, partidul acordă o deosebită atenție dezvoltării intensive, multilaterale a agriculturii, înzestrării ei tehnico-materiale și îmbunătățirii conducerii acestei ramuri importante a economiei noastre naționale. Prin constituirea, în primăvara acestui an, a Uniunilor cooperativelor agricole de producție se asigură o participare mai activă a țărănimii la conducerea agriculturii și în general la conducerea treburilor statului.O preocupare permanentă a partidului o constituie introducerea pe scară largă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în toate ramurile producției materiale, dezvoltarea largă a activității științifice, chemată să joace un rol important în asigurarea progresului general al întregii societăți.Recenta aniversare a 45 de ani de la crearea Partidului Comunist Român a prilejuit trecerea în revistă a drumului său glorios de luptă și a dat un nou avînt activității creatoare a întregului nostru popor, care,, strîns unit în jurul partidului, este ferm hotărît să înfăptuiască programul stabilit de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvîrșire a construcției socialiste.Republica Socialistă România va depune toate eforturile pentru dezvoltarea economică a țării, convinsă fiind că succesele fiecărei țări socialiste contribuie la întărirea forței sistemului mondial socialist, sporesc influența socialismului în lume.

producție ale țării au puternic avînt, s-a ritm impetuos in-

Tovarăși,Punînd în centrul politicii sale externe prietenia strînsă, alianța și colaborarea frățească cu toate țările socialiste, Republica Socialistă România își aduce contribuția activă la unitatea și coeziunea sistemului socialist mondial.în același timp, țara noastră se pronunță pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate tă

Ultimul capitol al raportului este consacrat ridicării bunăstării și a nivelului cultural al poporului. Ca urmare a creșterii salariilor și a veniturilor populației, desfacerile de mărfuri vor crește cu circa 36 la sută, se va dezvolta rețeaua de alimentație publică, se vor îmbunătăți condițiile de locuit, vor fi extinse serviciile pentru deservirea populației. învăță- mîntul va fi perfecționat în continuare, acordîndu-se o atenție specială pregătirii cadrelor de specialiști, cu studii superioare și medii de specialitate.în încheierea raportului, D. Mo- lomjamț a arătat că poporul mongol consideră noul cincinal drept un program important pentru dezvoltarea în continuare a economiei și culturii țării.

rile, fără deosebire de orînduirea lor socială, promovînd consecvent în relațiile internaționale principiile suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ea militează pentru încetarea acumulării de armament, realizarea dezarmării, pentru interzicerea folosirii armelor nucleare și distrugerea integrală a stocurilor existente, pentru lichidarea blocurilor și a bazelor militare, retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor țări.Credincioasă principiului că fiecare popor trebuie să fie liber, să-și hotărască singur soarta, potrivit voinței și aspirațiilor sale, Republica Socialistă România condamnă politica de agresiune dusă de cercurile imperialiste, de a- mestec în treburile interne, de reprimare a luptei popoarelor pentru scuturarea jugului dominației străine și pentru dreptul la o existență de sine stătătoare.Poporul român cere cu hotărîre să se pună capăt agresiunii S.U.A. în Vietnam, să înceteze bombardamentele împotriva Republicii Democrate Vietnam, să fie retrase toate trupele intervenționiste din Vietnamul de sud și respectate a- cordurile de la Geneva. Republica Socialistă România este pe deplin solidară cu lupta eroică a poporului vietnamez pentru libertate și independență și sprijină în întregime poziția guvernului Republicii Democrate Vietnam și a Frontului Național de Eliberare — unicul reprezentant legitim al poporului din Vietnamul de sud.. „Prezent, cînd forțe uriașe se ridică împotriva politicii agresive a cercurilor imperialiste, pentru apărarea cauzei păcii și securității popoarelor, pentru independență națională și progres social, este imperios necesară unitatea și coeziunea tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a mișcării de eliberare națională, a forțelor democratice și iubitoare de pace.Partidul nostru consideră că prin eforturile consecvente, pline de răspundere și răbdare ale tuturor partidelor pot fi învinse divergențele existente,~ poate fi salvgardată unitatea mișcării comuniste mondiale. Viața demonstrează că o condiție esențială pentru înfăptuirea acestei unități o constituie respectarea neabătută în relațiile dintre partidele comuniste a principiilor marxist-leniniste ale independenței, egalității, neamestecului în treburile interne, respectului reciproc, internaționalismului socialist. Partidul Comunist Român își va aduce și In viitor contribuția la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, fiind convins că mai presus și mai puternice decît orice divergențe sînt interesele și țelurile comune care unesc partidele comuniste sub steagul marxism-leninis- mului.Dragi tovarăși,Deși țările noastre sînt situate la mari depărtări, între Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă,. între Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol s-au statornicit relații de prietenie și colaborare frățească, întemeiate pe țelurile comune ale construirii socialismului, pe principiile mar- xism-leninismului și internaționalismului socialist. Se dezvoltă legăturile pe linie de stat, colaborarea economică și tehnico-științi- fică, schimburile de delegații pentru studierea experienței în munca de partid, a organizațiilor de masă și în alte domenii de activitate. Sîntem convinși că relațiile dintre partidele și țările noastre șe vor dezvolta și mai departe în interesul ambelor popoare, al întăririi unității sistemului mondial socialist, al cauzei păcii în lume.Permiteți-mi, în încheiere, să vă transmit încă o dată sincere urări de succes în desfășurarea lucrărilor congresului, în activitatea dumneavoastră consacrată cauzei înfloririi Republicii Populare Mongole și fericirii poporului mongol.Trăiască prietenia frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, dintre poporul român și poporul mongol ITrăiască unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale I
I



DUPĂ SESIUNEA DE LA BRUXELLES

A CONSILIULUI N.A.T.O.

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS

IN REALITATE,
DISCUȚII DE PROCEDURĂ

La Paris, majoritatea 
comentatorilor subli
niază că, după sesiu
nea N.A.T.O. de la 
Bruxelles, subzistă toa
te problemele create 
de hotărîrea Franței 
de a se retrage din 
N.A.T.O., adăugîn- 
du-se că negocierile 
în viitor vor fi foarte 
dificile. Cotidianul „Pa
ris tour", care trece 
drept un organ apro
piat de cercurile ofi
ciale, merge pînă la 
aprecierea că dezba
terile „s-au transfor
mat în discuții de oro- 
cedură, in timp ce ton- 
dul problemelor a fost 
trecut sub tăcere”.

Corespondents a- 
genfiei France Presse 
la Bruxelles relatează 
că „membrii Consiliu- 
lu, atlantic .au avut de 
făcut fată uno' proble
me extrem *’ de ane
voioase, a căror solu
ționare a necesitat mi
nuni de artă diploma
tică”. De altfel, chiar 
Dean Rusk a confirmat 
această apreciere. „Am 
avut de făcut fată 
situației dificile — a 
declarat el — create 
prin hotărîrea unui 
membru al alianței de 
a se retrage din siste
mul integrat”.

în aceste condiții, 
Consiliul a căzut de 
acord doar asupra 
transferului sediilor 
militare ale N.A.T.O. 
în afara Franței. Țări
le Beneluxului au fost 
invitate de a furniza 
un nou amplasament 
pentru sediul Coman
damentului militar al 
N.A.T.O. (SHAPE).

In leqătură cu re
zultatele sesiunii s-a 
făcut de acum și o a- 
preciere oficială fran
ceză. După ședinfa de

joi a Consiliului de 
Miniștri al Franței, în 
cursul căreia ministrul 
de externe Couve de 
Murville a prezentat 
un raport asupra se
siunii, secretarul de 
sfat Yvon Bourges a 
declarat că guvernul 
francez apreciază că 
partenerii Franței în 
cadrul alianței atlanti
ce trebuie să se „a- 
dapfeze hotărîrilor 
franceze” în trei do
menii: staționarea tru
pelor străine pe teri
toriul francez, stațio
narea trupelor franceze 
în Germania occiden
tală și participarea 
Franței în cadrul a- 
lianței. Bourges a a- 
rătat că în prezent au 
loc convorbiri între 
reprezentanții Statelor 
Unite și ai Franței cu 
privire la staționarea 
trupelor americane pe 
teritoriul francez. De 
asemenea, el a amintit 
că staționarea trupelor 
franceze în Germania 
occidentală va fi dis
cutată între cele două 
guverne. Ocupîndu-se 
și de relațiile cu ță
rile din Europa răsă
riteană, Couve de 
Murville a subliniat în 
cadrul ședinței Consi
liului de Miniștri că 
poziția Franței în a- 
ceastă privință „suscită 
interes și uneori sim
patie în rîndul parte
nerilor Franței din 
N.A.T.O.”.

După cum se arată 
în comunicatul final al 
sesiunii, miniștrii au 
căzut de acord că 
„problemele care tre
buie soluționate în co
mun de către aliafi, ca 
urmare a comunicări
lor făcute de Franța, 
vor fi discutate în pri
mul rînd în Consiliul

reprezentanților per- 
manenți. Dintre aces
tea — se arată în co
municat — problema 
cea mai importantă se 
referă la sarcinile și 
misiunile forțelor fran
ceze din Germania 
(occidentală), inclusiv 
colaborarea lor cu for
țele N.A.T.O. și acor
durile între comanda
mente”.

Se remarcă, de ase
menea, că pînă la ur
mă la sesiune, în pofi
da presiunilor exercita
te de Statele Unite, și 
alți parficipanți cum 
ar fi Danemarca, iar 
după unele relatări și 
Belgia, s-au pronunfat 
pentru acțiuni de na- 
fură să îmbunătățeas
că relațiile dintre Est 
și Vest.

în același timp anu- 
miți comentatori apre
ciază discuțiile de la 
Bruxelles ca un semn 
al adîncirii crizei 
N.A.T.O. Parficipanți 
la sesiune au caracte
rizat drept confuză si
tuația din blocul At
lantic. Ministrul de 
externe belgian Pierre 
Harmel a declarat : 
„Această sesiune a 
N.A.T.O. îmi lasă sen
timente amestecate”. 
Referindu-se la pers
pectivele alianței, el a 
adăugat : „Am impre
sia că asupra viitoru
lui apasă o oarecare 
povară”.

Este povara presiu
nilor pe care le exer
cită S.U.A. asupra a- 
liaților lor europeni în 
încercarea de a frîna 
tendințele centrifuge 
tot mai accentuate din 
alianța atlantică.

Georges DASCAL

9 iunie 1966.
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In Vietnamul de sud pînă și copiii sînt suspectați. Soldați americani și saigo- nezi perchiziționeazâ acest copil, care trecea pe una dintre străzile Saigonului

w v

CORESPONDENȚĂ DIN VIENA

Sub reflectorul 

opiniei publice
„Alianța neunită”, „Conferința 

N.A.T.O. în fața unor probleme 
încîloite”, „Dispute la sesiunea 
N.A.T.O.” — iată titlurile sub care 
au fost redate în presa vieneză 
relatările duspre reuniunea Consi
liului N.A.T.O. de la Bruxelles.

„Ceea ce nu s-a putut reuși în 
opt ani. nu va fi recuperat în 
două zile”, anticipa ziarul „Die 
Presse’ referindu-se la „criza uni
unii atlantice". Ziarul menționează 
că, în afara poziției Franței față 
de N.A.T.O., păreri diferite în ra
port cu concepția S.U.A. sînt ex
primate și de alți membri ai ali
anței atlantice. O impresie anteri
oară și-a putut face secretarul de 
stat Dean Rusk în timpul vizitei 
sale în Norvegia, vizită care a 
precedat sosirea sa la Bruxelles. 
Aversiunea norvegienilor față de 
războiul din Vietnam, față de 
creșterea rolului Germaniei occi
dentale în N.A.T.O., scrie „Die 
Presse", este mai mult sau mai 
puțin împărtășită de danezi și de 
olandezi și chiar, acesta este un 
„secret" devenit public, de oa
meni din Partidul laburist brita
nic. Danemarcg și Norvegia se 
numără printre țările care au re
fuzat să accepte construireă de 
baze militare străine pe teritoriile 
lor.

Turneul lui RuskLONDRA 9 (Agerpres). — După participarea sa la sesiunea de primăvară a Consiliului ministerial al N.A.T.O., secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, a făcut joi la Bonn o vizită fulger de 5 ore, unde, potrivit Buletinului de știri al Casei Albe, a avut „convorbiri cu președintele Lubke, cu cancelarul Erhard și cu ministrul de externe Schroeder".In seara aceleiași zile, secretarul de stat al S.U.A. a sosit.la Londra pentru a conferi cu primul ministru Harold Wilson și cu alte o- ficialități britanice asupra unor probleme ale N.A.T.O.„Neașteptata vizită la Londra a lui Dean Rusk — transmite agenția U.P.I. — are drept scop principal o examinare post-mortem împreună cu premierul Wilson a recentei reuniuni a Consiliului N.A.T.O. de la Bruxelles".

Cazul Ben Barka

într-o nouă fază

octombrie 
în același 
tot în lip- 
bănuite a 

Ben

PARIS 9 (Agerpres). — Mult dis
putatul caz al dispariției liderului 
opoziției din Maroc, Ben Barka, a 
intrat într-o fază nouă. Curtea de 
Apel din Paris, anunță agenția 
Reuter, a hotărît miercuri ca ge
neralul Mohammed Oufkir, minis
trul marocan de interne, să fie 
judecat în contumacie de un tri
bunal din Paris, pentru organiza
rea răpirii, la Paris în 
1965, a lui Ben Barka. 
proces vor fi judecate, 
să, alte șase persoane
fi participat la răpirea lui 
Barka, și anume maiorul Ahmed 
Dlimi, director adjunct al securită
ții de stat din Maroc, polițistul 
Miloud Chtouki și patru cetățeni 
francezi. Un alt grup de cinci per
soane acuzate de a fi jucat un rol 
în răpirea lui Ben Barka, care în 
prezent sînt sub stare de arest la 
Paris, vor fi judecate la o dată 
ulterioară. Un al treisprezecelea 
acuzat care va fi judecat este 
Marcel Leroy, fost ofițer superior 
al serviciului de contraspionaj, 
învinuit de a fi fost la curent cu 
proiectul răpirii lui Ben Barka.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Joi au început la Wolsztyn, în R. P. Polonă, lucrările unei „mese rotunde" polono-daneze, prima de a- cest gen în istoria relațiilor dintre cele două țări. La această întîlnire participă membri ai Seimului polonez și ai Folketingului danez, oameni de știință, reprezentanți ai vieții politice și culturale din cele două țări, publiciști. Delegația R. P. Polone este condusă de Adam Kruczkowski, deputat în Seim, directorul Institutului de relații internaționale al R. P. Polo-

ne, Iar delegația Danemarcei este condusă de Per Federspel, membru al Folketingului danez, președintele Societății daneze de politică externă.La întîlnire vor fi discutate probleme ale securității și slăbirii încordării în Europa, precum și probleme referitoare la situația actuală și perspectivele de dezvoltare ale relațiilor economice și culturale dintre statele cu sisteme sociale diferite.Discuțiile vor continua pînă la 11 iunie.

DUSSELDORF (Agerpres). — Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Germania a dat publicității o declarație în legătură cu Congresul Partidului Social Democrat din Germania, care a avut loc recent la Dortmund. în declarație sînt
o. i. m. Dezbateri

.0dezaproba- la congres condamna- a Statelor

După cum se constată în unele 
comentarii, agresiunea din Viet
nam a concretizat în modul cel 
mai evident primejdia în care pot 
fi atrase, împotriva voinței îor, 
statele membre ale N.A.T.O. dacă 
ar urma necondiționat politica 
S.U.A. și ar accepta prezența în 
continuare a trupelor« americane 
în Europa.

Deși și-au dat acordul pentru 
mutarea sediului SHAPE la 
Bruxelles (ceea ce a și provocat 
de altfel o demonstrație de pro
test în capitala Belgiei), autori
tățile belgiene au informat, po
trivit relatărilor presei, că „Belgia 
nu este în măsură să primească 
baze militare ale N.A.T.O.". „Gu
vernul belgian, scrie ziarul vest- 
german „Die Welt", trebuie să ia 
în considerare curentele politicii 
interne".

După cum informează ziarul 
„Neues Osterreich", ministrul de 
externe danez Haekkerup a venit 
la sesiunea N.A.T.O. de la 
Bruxelles cu propunerea ținerii 
unei conferințe care să aibă ca 
temă securitatea europeană. Pro
punerea a întîmpinat însă împo
trivire îndeosebi din partea Sta
telor Unite, nemulțumite de iniția
tivele avînd menirea să ducă la 
destindere și implicit să submi
neze însăși rațiunea de a fi a 
N.A.T.O.

„Die Welt’ arată că S.U.A. au 
fost nemulțumite că Danemarca a 
pledat pentru îmbunătățirea rela
țiilor intereuropene „sub lumina 
de reflector a opiniei publice 
mondiale..." Departamentul de 
stat — arată ziarul — este indig
nat de faptul că Danemarca a 
luat această inițiativă în mod in
dependent „fără consultări prea
labile cu Washingtonul”. La se
siunea de la Bruxelles s-a evi
dențiat încă o dată că Statele 
Unite încearcă pe toate căile 
să-și mențină hegemonia în 
N.A.T.O., lăsînd să se înțeleagă, 
cum arată „Die Welt”, că „nu vor 
permite unuia dintre aliațil de 
mai mică importanță să indice 
ritmul dezvoltării relațiilor dintre 
Est și Vest”. Aceasta învederează 
odată mai mult caracterul ana
cronic al N.A.T.O., potrivnic ori
cărei manifestări de exprimare a 
unor interese naționale ce nu sînt 
pe placul S.U.A.

P. STANCESCU
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în Comisia cooperativelor

SAIGON 9 (Agerpres). Comandamentul militar american din Saigon a anunțat că în cursul săp- tămînii trecute în acțiunile de luptă din Vietnamul de sud au fost uciși 109 militari timp ce trupele au pierdut 121 de oameni. Trupele americane au înregistrat în aceeași perioadă, potrivit comunicatului, 633 de răniți și 13 dispăruți. A- ceastă cifră depășește numărul militarilor saigonezi răniți, care s-a cifrat la numai 219 și 23 dispăruți. Agenția U.P.I. adaugă că este a cincea săptămînă în care pierderile americane depășesc cu mult pe cele ale trupelor saigoneze.
★HANOI 9 (Agerpres). — La 9 iunie, misiunea de legătură a înaltului Comandament al Armatei Populare Vietnameze a trimis un mesaj Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam în care protestează împotriva hotă- rîrii autorităților filipineze de a

americani, în guvernamentale
trimite noi trupe în Vietnamul de sud. După ce arată că la 4 iunie Senatul filipinez a adoptat hotărîrea de a trimite un efectiv de 2 000 soldați în Vietnamul de sud, în mesaj se subliniază că aceasta este o nouă acțiune primejdioasă, atră- gînd atenția autorităților din Fili- pine că vor trebui să-și asume întreaga răspundere pentru toate consecințele pe care le implică alianța militară cu S.U.A. și regimul de la Saigon.

★HANOI 9 (Agerpres). — Aviația americană continuă raidurile asupra R. D. Vietnam. La 8 iunie, formațiuni de avioane americane de bombardament au pătruns în mai multe rînduri în spațiul aerian al R. D. Vietnam, bombardînd și mi- traliind mai multe centre populate și obiective economice dintr-o serie de provincii. Avioanele a- mericane au mitraliat nave de pescuit aparținînd locuitorilor din provincia Ha Tinh.

GENEVA 9 — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite : în cadrul Comisiei cooperativelor a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.) s-a luat în discuție recomandarea, redactată anul trecut de Biroul Internațional al Muncii, asupra rolului cooperativelor în dezvoltarea economică și socială a țărilor în curs de dezvoltare. încă la sesiunea trecută, documentul elaborat a făcut obiectul unor dezbateri, urmînd ca anul acesta să se hotărască dacă va fi adoptat ca recomandare sau convenție. Delegatul Mauritaniei s-a pronunțat în favoarea convenției.Arătînd că mișcarea cooperatistă are un caracter voluntar, delegații R. F. Germane. Pakistanului, Indiei, Bulgariei, Franței, Iugoslaviei, Zambiei și Danemarcei au aprobat textul propus, sub forma unei recomandări.Delegatul român Tache Tăbăca- ru, înfățișînd experiența țării noas-

tre, a subliniat că dezvoltarea și modernizarea industriei, promovarea și încurajarea cooperației creează condiții favorabile folosirii cuceririlor științei și tehnicii în economie, îngăduie valorificarea superioară a resurselor naturale ale fiecărei țări. Delegatul român a scos în evidență importanța colaborării internaționale dintre state și a propus ca O.I.M. să organizeze o serie de seminarii regionale sau mondiale, avînd ca temă funcționarea diferitelor tipuri de cooperative. El a sprijinit, de asemenea, textul propus de Biroul Internațional al Muncii sugerînd a- doptarea lui sub forma de recomandare.

PROBLEMA CIPRIOTĂ

exprimate regretul și rea față de faptul că nu a fost dezbătută și tă agresiunea militară Unite împotriva poporului vietnamez. Declarația menționează că a devenit vizibil că în sînul P.S.D.G. au loc importante deosebiri de păreri în problema colaborării so- cial-democraților eu guvernul federal.Referindu-se la problema germană, declarația critică sprijinirea de către Congresul P.S.D.G. a pretenției guvernului federal de a fi singurul reprezentant al Germaniei și subliniază că rezolvarea acestei probleme „impune o în țelegere între clasa muncitoare și organizațiile ei, P.S.U.G., P.S.D.G., P.C. din Germania, Uniunea sindicatelor din Germania occidentală și Uniunea sindicatelor libere germane". Biroul Politic al C.C. al P.C. din Germania se pronunță pentru „colaborarea comuniștilor cu social-democrații și pentru stabilirea unității de acțiune a clasei muncitoare. Numai pe această cale pot fi determinate schimbări democratice în Republica Federală, schimbări care sînt indispensabile pentru asigurarea păcii, pentru o apropiere între cele două state germane și pentru înfăptuirea — prin crearea unei confederații germane — a reunificării țării".în încheierea declarației »e spune : „Prin faptul că se află în primele rînduri în lupta pentru pace și înțelegere, prin eforturile ce le depun în vederea stabilirii unității de acțiune cu tovarășii lor social-democrațl, comuniștii demonstrează, de asemenea, că clasa muncitoare, cetățenii, toți o menii cu tendințe pașnice șl democratice din Republica Federală au nevoie de un Partid Comunist din Germania legal".

Pentru a doua oară tntr-o 
săptămlnă Robert McNamara 
ministrul apărării al Statelor 
Unite, a primit un titlu acade
mic : Diploma de doctor hono
ris. Expunind motivele pentru 
care 1 s-a acordat distincția, 
dr. James Hester, rectorul Uni
versității din New York, a afir
mat că ministrul este cunoscut 
pentru „serviciile și contribu
țiile remarcabile aduse țării și 
care merită cea mai înaltă pre
țuire". Or, McNamara are un 
rol important in promovarea 
politicii de escaladare a răz
boiului de agresiune dus de 
S.U.A. in Vietnam. Aceasta să 
lie oare contribuția sa „remar
cabilă" ? Numeroși studenți și 
invitați n-au tost de acord cu 
aprecierea rectorului și răspun
sul lor a lost prompt. Ca și vi
nerea trecută, ei au părăsit sala

unde a avut loc ceremonia, ma- 
nifesttndu-și astfel protestul 
țață de politica S.U.A. In Viet
nam. La ieșirea din universita
te, McNamara a fost intlmpi- 
nat de demonstranți care scan
dau : „încetați războiul din 
Vietnam l“. De altfel, aceeași 
cerere putea fi citită pe ma
nifestele împrăștiate de Comite
tul studențesc de solidaritate cu 
lupta poporului din Vietnam. 
Studenta Nina Glick, o absol
ventă cu calificativul „Summa 
cum laude", interviată de un 
reporter al agenției „Associated 
Press" asupra acțiunilor studen
țești a răspuns: Considerăm că 
diplomele academice trebuie 
conferite pentru contribuții a- 
cademice, iar războiul dus de 
S.U.A. in Vietnam nu constituie o astfel de contribuție.

Dialog confidențial 
greco-turcBRUXELLES 9 (Agerpres).Joi seara la ambasada Turciei din Bruxelles a fost dat publicității un comunicat oficial în care se anunță că în zilele de 5 și 9 iunie miniștrii de externe turc și grec au avut întrevederi în capitala Belgiei (unde s-au aflat pentru a participa la sesiunea de primăvară a Consiliului Ministerial al N.A.T.O.). Potrivit comunicatului, cei doi miniștri au căzut de acord asupra modului de abordare a unui „dialog confidențial" în scopul „facilitării unei soluții pozitive și concertate în problema cipriotă", precum și în alte probleme afec- tînd relațiile celor două țări. După cum informează agenția France Presse, miniștrii au hotărît să încredințeze această sarcină celor doi ambasadori care se vor întîlni ulterior în capitala unei terțe țări.

H BELGRAD 9. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Joi dimineață cel de-al VI- lea Congres al Uniunii Socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia și-a continuat lucrările pe comisii, iar după-amlază congresul s-a întrunit într-o nouă ședință plenară, în ședința plenară au continuat discuțiile pe marginea raportului Comitetului Federal și al Comisiei de Control, precum și în legătură cu proiectele de rezoluții. Congresul a fost salutat de o serie de delegați de peste hotare. în a- ceeași ședință s-au făcut propunerile pentru noul Comitet Federal, care urmează să fie ales vineri, ultima zi a lucrărilor Congresului al VI-lea al U.S.P.M.I.

Acord economic
R.A.U.CAIRO 9 (Agerpres). La Cairo a fost semnat un acord privind dezvoltarea relațiilor economice dintre R. A. U și Siria. Acordul prevede lărgirea schimburilor comerciale și înlesnirea exportării diferitelor produse. Comunicatul menționează că a fost de asemenea, încheiată o con- » venție vamală, prevăzînd reducerea tarifelor vamale pentru o serie întreagă de mărfuri ce vor fi schimbate între cele două țări.

Corespondentul la Atena, C. Alexandroaie, a 
avut o convorbire cu dl. STAMATIS MERKURIS, 
președintele Mișcării grecești pentru înțelegere 
în Balcani, deputat și fost ministru, în legă
tură cu cea de-a 6-a întîlnire a Comitetelor 
de colaborare balcanică. D-sa a făcut urmă
toarele declarații:ultimii ani s-au fă-în cut progrese însemnate în direcția dezvoltării colaborării și prieteniei dintre popoarele balcanice.După cel de-al doilea război mondial, România a fost prima care, prin propunerea ei din septembrie 1957, a lansat i- deea unei largi înțelegeri și colaborări colective a țărilor din regiunea balcanică.Constituirea în 1959 a Comitetelor de colaborare balcanică și activitatea desfășurată de ele de a- tunci au fost deosebit de rodnice. Comitetelereușit să atragă atenția opiniei publice din țările lor și să o facă să înțeleagă cît de vitală ar fi pentru popoarele noastre asigurarea unei păci trainice, a unei securități reale și depline în regiunea

au

în care trăim și, totodată, cît de utilă și de eficace ar fi, pentru fiecare dintre ele, dezvoltarea relațiilor politice, economice și culturale în Balcani.în activitatea lor s-au înregistrat unele progrese : organizarea de conferințe în țările noastre, de expoziții de artă populară, organizarea de în- tîlniri între oameni de știință din toate domeniile etc. Cu multă satisfacție a salutat conducerea mișcării ncastre și desigur și celelalte comitete de colaborare balcanică progresele realizate în relațiile de stat dintre țările noastre.îndeosebi pentru noi, grecii, sînt importante semnarea acordurilor gre- co-bulgar și greco-iugo- slav în 1964. Aceste acorduri au fost un pas spre

restabilirea prieteniei dintre popoarele balcanice, deoarece prin cel dintîi s-a pus capăt unui trecut nefavorabil, iar prin cel de-al doilea s-a atestat încă o dată prietenia care leagă popoarele grec și iugoslav.Din fericire, cu România nu am avut litigii nici în trecut, nici după război. Dimpotrivă, în trecut, Ti- tulescu, din partea română, și Papanastasiu, din partea greacă, au fost principalii făuritori ai primului tratat de prietenie între statele balcanice, semnat înainte de război.Dar și astăzi luptăm pentru acest scop frumos și sîntem siguri că vom reuși să-1 atingem, chiar cu rezultate- mai rodnice pentru colaborarea prietenească dintre țările noastre.Mă număr printre cei care acordă o mare importanță colaborării economice, culturale, sportive, turistice etc. De aceea, la cea de-a șasea întîlnire a Comitetelor de colaborare balcanică de la Sofia, delegația greacă a

prezentat propuneri concrete privind organizarea unui viitor congres balcanic, care să contribuie la adîncirea și lărgirea colaborării dintre popoarele acestei zone, în interesul păcii.Sînt ferm convins că cu toții am devenit conștienți de necesitatea înțelegerii dintre popoarele balcanice în vederea reducerii cheltuielilor noastre militare pentru înarmare, sumele economisite urmînd să fie puse la dispoziția popoarelor pentru dezvoltarea lor și a economiilor lor naționale, iar totodată să îndepărtăm pericolul unei conflagrații nucleare, declarînd regiunea balcanică o zonă denu- clearizată.Cu această convingere privesc cu absolută încredere viitorul și sînt sigur că cea de-a șaptea întîlnire a Comitetelor de colaborare balcanică, care va avea loc în luna septembrie 1967 la București, va înregistra noi progrese spre realizarea deplină a scopului lor nobil.

Tot mai mulji angolezi se înrolează în detașamentele armate ale patrioților pentru a lupta împotriva colonialiștilor portughezi. In fotografie : O unitate de pregătire a patriojilor
HE SOFIA. Joi, la Universitatea din Sofia, au continuat lucrările 
“ celei de-a Vil-a adunări a organizațiilor membre ale F.M.T.D. 
în cadrul dezbaterilor pe marginea rapoartelor prezentate la adu
nare a luat cuvîntul Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C. 
— conducătorul delegației U.T.C.

MOSCOVA. Agenția TASS anunță că președintele 
Charles de Gaulle, va sosi la 20 iunie în Uniunea

într-o vizită oficială.

Franței, 
Sovietică

M SOFIA. Joi a părăsit Sofia, îndreptîndu-se spre Stockholm, 
■“ Ivan Budinov, ministrul comerțului exterior al R. P. Bulgaria. 
El va face o vizită în Suedia la invitația lui Gunnar Lange, mi
nistrul comerțului și al industriei.

M BELGRAD. Colectivul Teatrului Național „I. L. Caragiale" din 
““ București, care întreprinde un turneu în R.S.F. Iugoslavia, a 
prezentat joi seară la Teatrul Național din Belgrad primul spec
tacol cu piesa „O scrisoare pierdută". Publicul belgrădean a aplau
dat cu căldură pe artiștii români.

8M ROMA. Antonio Farina, tînărul căruia i s-a grefat un rinichi 
de cimpanzeu, a murit miercuri în urma unei complicații sur

venite în sistemul cardio-vascular. Specialiștii au declarat că, la 
31 de zile după operație, rinichiul continua să funcționeze normal.
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