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BUN VENIT TOVARĂȘULUI 
CIU EN-LAI!

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a guvernului Republicii Socialiste 
România, astăzi sosește în Capitală 
tovarășul Ciu En-lai, vicepreședin
te al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, premier al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze, care, în fruntea 
unei delegații de partid și guver
namentale chineze, face o vizită 
prietenească în țara noastră. în- 
tîmpinînd cu căldură pe înaltul 
sol al R. P. Chineze, oamenii mun
cii din țara noastră adresează în
tregului popor chinez, constructor 
al socialismului, un cordial și fră
țesc salut.

Puternice sint sentimentele de 
stimă și prețuire ce și le nutresc 
reciproc popoarele noastre, unite 
de comunitatea ideologiei, țeluri
lor și năzuințelor lor — construi
rea orînduirii noi, lupta împotriva 
imperialismului, promovarea cau- 

i zei socialismului și păcii în lume.
Poporul român urmărește cu viu 

; interes munca constructivă desfă- 
’ șurată de poporul chinez și se 

bucură din inimă de remarcabilele 
lui realizări dobîndite, sub con- 

; ducerea Partidului Comunist Chi- 
I nez, a Comitetului său Central în 
i frunte cu tovarășul Mao Tze-dun, 

în dezvoltarea economiei, a știin
ței și tehnicii, în întreaga operă 
de construcție socialistă.

Purtînd o luptă eroică, îndelun
gată sub conducerea Partidului 
Comunist, poporul chinez a înfrînt 
clasele exploatatoare și forțele 
imperialiste asupritoare, a elibe
rat masele și a făurit Republica 
Populară Chineză — eveniment de 
însemnătate istorică pentru desti
nele Chinei care a adus o mare 
contribuție la schimbarea rapor
tului internațional în favoarea 
forțelor socialismului și păcii. 
Cu hărnicia și energia creatoare 
ce-1 caracterizează, poporul chinez 
a repurtat, într-o perioadă istori
că scurtă, importante succese în 
industrializarea socialistă a țării. 
In anii puterii populare au fost 
ridicate sute de fabrici, uzine, hi
drocentrale ; alături de Combinatul 
metalurgic din Anșan, extins și 
modernizat, au fost create noi 
centre siderurgice la Uhan, Bao- 
tou, Ciunțin și în alte localități, 
au apărut noi ramuri industriale, 
de mare importanță pentru econo
mia națională. Industria construc
toare de mașini — creație a pu
terii populare — realizează astăzi 
o gamă largă de produse, ca : ma- 
șini-unelte, automobile, mașini a- 
gricole, generatoare termoelectri
ce și hidroelectrice etc. Multe uti
laje și instalații de mari proporții, 
precum și echipamente complexe 
pe care China nu le producea în 
trecut, sînt acum proiectate și exe
cutate în țară.

Schimbări fundamentale au fost 
dobîndite în anii puterii populare 
în domeniul agriculturii. Reor
ganizată pe baze noi, socialiste, 
primind din partea statului trac
toare și alte mașini agricole, în
grășăminte chimice, cadre de spe
cialiști, ea a obținut realizări de 
seamă în sporirea producției și 
productivității muncii. La dezvol
tarea ei au contribuit totodată ma
rile lucrări de hidroameliorații și 
de irigare desfășurate in acești 
ani. Concomitent cu dezvoltarea 
economică, se îmbunătățește con
tinuu nivelul de trai, material și 
cultural, al celor ce muncesc. Po
porul român urează cu căldură 
poporului chinez să îndeplinească 
cu succes noile sarcini din cadrul 
celui de-al treilea plan cincinal 
(1966—1970), să dobîndească noi 
victorii pe calea construcției socia
liste.

Republica Populară Chineză are 
un rol de mare însemnătate în 
viața internațională, în lupta po
poarelor împotriva imperialismului 
pentru zădărnicirea acțiunilor a- 
greslve ale acesteia, pentru liber
tate, democrație, pace și socialism.

Vizitînd România, distinsul oas
pete va avea prilejul să se întîl- 
nească cu oamenii muncii, să facă 
cunoștință în mod direct cu pre
ocupările lor, cu eforturile pe care 
le depun pentru înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multilate
rală a țării, elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres al P.C.R. în vede
rea continuării operei de desăvîr
șire a construcției socialiste.

L Succesele țărilor noastre, ale tu-

Ciu En-lai, vicepreședinte ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, 
s-a născut în 1898. La 1 octom
brie 1949, cînd s-a proclamat 
Republica Populară Chineză, a 
fost numit în funcția de pre
mier al Consiliului Adminis
trativ de Stat al Guvernului 
Popular Central, ministru al 
afacerilor externe și în func
ția de vicepreședinte al Comi
siei militare revoluționare 
populare. In luna octombrie a 
aceluiași an a fost ales în 
funcția de vicepreședinte al 
primului Comitet național al 
Consiliului Consultativ politic 
Popular din China. In august 
1954 a fost ales reprezentant 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină a 
primei legislaturi. In septem
brie 1954 a fost numit în 
funcția de premier al Consi
liului de Stat și ministru al 
afacerilor externe al Republi
cii Populare Chineze. In luna 
decembrie a aceluiași an a 
fost ales în funcția de pre
ședinte al celui de-al doilea 
Comitet național al Consiliu
lui Consultativ Politic Popu
lar din China. In septembrie 
1956, la cel de-al VIII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Chinez, a fost ales în conti-

turor statelor socialiste sporesc 
continuu forța sistemului mondial 
socialist, puterea de atracție a 
ideilor socialismului în lumea con
temporană.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză, 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Chinez s-au sta
tornicit relații de prietenie și co
laborare tovărășească. Aceste re
lații se dezvoltă continuu în dome
niul economic, științific, cultural, 
al schimbului de experiență, pe di
ferite planuri ale construcției so
cialiste. Dezvoltarea acestor relații, 
bazate pe principiile marxism-le- 
ninismului, internaționalismului 
socialist, respectării suveranității 
și independenței, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne, colaborării și întrajutorării 
tovărășești corespunde intereselor 
ambelor popoare, ale cauzei socia
lismului și păcii.

Poporul român întîmpină cu 
căldură pe premierul Ciu En-lai 
— eminent conducător de partid și 
de stat din R. P. Chineză, persona
litate cunoscută a vieții politice 
internaționale. Tovarășul Ciu En- 

nuare membru al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Chinez, iar la prima șe
dință plenară a celui de-al 
VIII-lea Comitet Central a 
fost ales membru al Biroului 
Politic, membru în Comitetul 
permanent al Biroului Politic 
și vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Chinez. In august 1958 
a fost ales reprezentant 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină a 
celei de-a doua legislaturi. In 
aprilie 1959 a fost numit în 
continuare în funcția de pre
mier al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze. 
In luna aprilie a aceluiași an 
a fost ales în funcția de pre
ședinte al celui de-al III-lea 
Comitet național al Consiliu
lui Consultativ Politic Popu
lar din China. în septembrie 
1964 a fost ales reprezentant 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină a 
celei de-a IlI-a legislaturi. In 
ianuarie 1965 a fost numit în 
continuare în funcția de pre
mier al Consiliului de Stat. In 
luna ianuarie a aceluiași an a 
fost ales în continuare în 
funcția de vicepreședinte al 
celui de-al IV-lea Comitet na
țional al Consiliului Consulta
tiv Politic Popular din China.

lai vizitează pentru a doua oară 
România. în mai multe rînduri el 
a participat la convorbirile care 
au avut loc între delegații de 
partid și guvernamentale române 
și chineze. Poporul român își ex
primă convingerea că vizita tova
rășului Ciu En-lai în fruntea dele
gației de partid și guvernamentale 
chl'ieze în România, convorbirile 
care vor avea loc cu conducăto
rii de partid și de stat ai țării 
noastre vor marca un nou aport 
la întărirea relațiilor frățești ro- 
mâno-chineze. Salutînd cu bucurie 
pe înaltul sol al marelui popor chi
nez, poporul român îi urează „bun 
venit în România" !

★
Joi, 16 iunie, în jurul orei 16, I 

posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite sosirea în 
Capitală a tovarășului Ciu En-lai, 
vicepreședinte al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze, 
care face o vizită prietenească în 
țara noastră, în fruntea unei dele
gații de partid și guvernamentale 
chineze.

■ DE ANI DE EA
RĂSCOALA IUI TUDOR

(pag. a Il-a)

O Ambianța 
distractivă 
pe litoral 

(pag. a Il-a)

■ iNTlMPLĂRI DIN 
PRIMII DOI ANI 
DE EXISTENȚĂ
A UNEI UZINE

(pag. a IlI-a)

AZI VĂ INFORMĂM DESPRE:

NOUTATI 
în proiectarea minieră

O recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri a adus o serie de 
modificări și precizări în domeniul organizării și profilării activi
tății de proiectare în toate domeniile de activitate, creînd posibilități 
mai largi pentru valorificarea experienței cadrelor de concepție, a 
inițiativei lor într-o muncă ce stă la baza dezvoltării oricărei ra
muri a economiei. în legătură cu prevederile privind proiectarea în 
domeniul mineritului Iov. Ing. Traian B IRS AN, adjunct al mi
nistrului minelor, ne-a răspuns la cîteva întrebări.

— Care sînt principalele direcții 
de orientare în activitatea de 
proiectare din industria minieră ?

In ultimii șase ani, Industria 
minieră s-a dezvoltat considerabil 
în toate ramurile : cărbuni, mine
reuri feroase, neferoase și neme
talifere. Această dezvoltare s-a 
făcut atît prin intrarea în funcțiu
ne a unor unități — exploatările 
carbonifere de la Dîlja, Horăști, 
Leurda, Vîrghiș I, exploatările de 
minereuri de la Ilba, Leșul Ursu
lui, Moldova Nouă, Căpuș — cît 
și prin dezvoltarea unităților mi
niere existente. în această perioa
dă, activitatea de proiectare a stat 
la baza executării unui volum de 
investiții la construcții și montaje 
de circa 5,5 miliarde lei.

m a m a i a Deschiderea 

Festivalului filmului românesc
„Pelicanul alb" a 

apărut miercuri sea
ra, în preajma sol
stițiului de vară, pen
tru a treia oară pe 
ecranul Teatrului de 
vară din Mamaia, ves
tind începerea „pa
radei" de 7 zile a fil
mului românesc.

Tradiționalul salut 
al gazdelor a fost 
rostit de Petre Ni
colae, președintele 
Sfatului popular al 
orașului Constanța. 
Apoi, prof. dr. Mih- 
nea Gheorghiu, vice
președinte al Comi
tetului de Stat pen

tru Cultură și Artă, 
a salutat pe oaspeții 
de peste hotare și pe 
toți cei prezenți la 
festival.

Emoțiile debutului 
și le-au împărțit rea
lizatorii a două scurt 
metraje : „Navigatorii 
care dispar" — o an
chetă în rîndul plu
tașilor de pe Bistri
ța, care, trebuind să 
părăsească această 
meserie străveche, 
urmează școli de ca
lificare în diferite 
alte ramuri (regia 
Ion Moscu), și „6 000 
de ani" semnat de

CLUJ. Noi construcții da locuințe kt cartierul Gheorghlenl rota : s. eristica

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, în
tre 21 mai și 15 iunie 1966, a vizi
tat Republica Socialistă România o 
delegație a Partidului Comunist 
din Japonia, formată din tovarășii 
Kasuga Shoichi, membru al Prezi
diului Comitetului Central al P.C. 
din Japonia și deputat în Camera 
Superioară din Japonia (conducă
torul delegației), Nishizawa Tomio, 
membru supleant al Prezidiului, 
secretar al Comitetului Central al 
P.C. din Japonia, Kajita Shigeho, 
membru al Comitetului Central al 
P.C. din Japonia, Suwa Shigeru și 
Narita Satoshi, membri supleanți 
ai Comitetului Central al P.C. din 
Japonia, Nishizawa Shunichi, acti
vist al Comitetului Central al P.C. 
din Japonia.

în timpul șederii în Republica 
Socialistă România, delegația Par
tidului Comunist din Japonia a vi
zitat orașul București, precum și 
regiunile Bacău, Brașov și Argeș. 
Tovarășii japonezi au vizitat între
prinderi industriale, unități agrico
le. instituții culturale și științifice, 
s-au întîlnit cu muncitori, țărani, 
intelectuali, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și ai organelor 
locale de partid, avînd astfel pri
lejul de a cunoaște în mod direct 
viața și activitatea poporului ro
mân, eforturile și realizările sale 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Pretutindeni, delegația Partidu
lui Comunist din Japonia s-a bucu
rat de o primire caldă, prieteneas
că. expresie a profundelor senti
mente de solidaritate internationa
lists pe care poporul român le nu
trește față .de poporul japonez și 
partidul său comunist, a relațiilor 
frățești existente între cele două 
partide.

în timpul vizitei, delegația 
Partidului Comunist din Japonia 

i a avut întilniri și convorbiri la

I
I
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Toate aceste Intrări în funcțiune I 
și dezvoltări s-au făcut pe baza | 
documentațiilor tehnice elaborate _ 
de unitățile de proiectare ale Mi- I 
nisterului Minelor. Ele se asigură | 
printr-un institut central de pro- - 
iectare — IPROMIN — cu sediul I 
în București, și prin organizații ■ 
de proiectare care funcționează pe 3 
lîngă unitățile miniere din bazi- I 
nele Baia Mare, Oltenia, Valea 
Jiului și altele. IPROMIN-ul ela- I 
borează în principal documentații | 
în fază de studii tehnico-eco- _ 
nomice, proiecte de ansamblu, I 
proiecte tip, studii și pro- ■

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Adrian Petringenaru. 
Această din urmă 
peliculă este inspira
tă de arta lutului ars 
prin intermediul că
reia a ajuns pînă la 
noi tulburătorul me
saj al profundelor 
straturi ale civiliza
ției noastre milenare. 
In continuare a fost 
prezentat filmul ar
tistic „Răscoala" al 
regizorului Mircea 
Mureșan, adaptare de 
Petre Sălcudeanu du
pă romanul cu a- 
celași nume al lui 
Liviu Rebreanu.

(Agerpres)

Comitetul Central al P. C. Român 
cu tovarășii : Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ghizela Vass și Andrei Păcuraru, 
membri ai C.C. al P.C.R.. Ion 
Iliescu, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, adjunct 
de șef de secție a C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor, părțile 
s-au informat reciproc asupra ac
tivității celor două partide și au 
făcut un larg schimb de păreri 
cu privire la probleme de interes 
comun, la dezvoltarea în conti
nuare a relațiilor dintre cele două 
partide. Ele au făcut, de aseme
nea, un schimb util de păreri 
asupra problemelor actuale ale 
situației internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești și ale 
mișcărilor democratice internațio
nale.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia a înfățișat noile 
succese obținute de partid în do
meniul luptelor de masă, al fron
tului unit și al construcției de 
partid, în mobilizarea poporului 
japonez în intensificarea cererilor 
pentru o independență reală a 
Japoniei, pentru democrație, pace, 
neutralitate și o viață mai bună, 
în scopul înfăptuirii unei noi re
voluții democratice, antiimperia- 
liste și antimonopoliste a poporu
lui împotriva dominației impe
rialismului S.U.A. și a capitalului 
monopolist japonez care se află 
într-o alianță de subordonare cu 
acesta.

în spiritul prieteniei frățești 
dintre cele două partide, partea 
română a declarat că comuniștii

MARILE
SENTIMENTE

în ultima vreme, în 
presa noastră s-au ac
centuat preocupările 
pentru orizontul moral 
și spiritual al omului, 
pentru așezarea și com
portarea lui socială, 
pentru formația lui cul
turală, educația civică, 
estetică, pentru buna 
folosire a timpului li
ber, pentru relaxarea 
lui ; totodată s-au pus, 
în anchete sau în 
articole, probleme pri-

Paul EVERAC

fenomen complementar 
unei opere mult mai a- 
dînci și mai însemnate 
care este educația sen
timentelor fundamen
tale față de lume șl 
viață.

Să mă explic. Cînd 
cineva mă împinge la 
ieșirea din autobuzul 
aglomerat, o face poa
te din grabă. Trebuie 
să ajungă la timp un
deva, a înfîrziat. Eu 
însemn destul de pu-

vind condiția morală a 
femeii în societate, 
raporturile dintre ge
nerații, creșterea tine
retului, școlarizarea 
etc. în această acțiune, 
mi-aș îngădui să-mi 
aleg și eu un loc în 
front, și anume acolo 
unde se pot cuprinde 
sau măcar intersecta 
aspectele cele mai nu
meroase ale acestor 
probleme. Un aseme
nea loc, care an
gajează aproape fie
care din comparti
mentele pomenile mai 
sus, mi se pare a fi 
educația sentimente
lor.

Cînd, cu cîteva luni 
în urmă, o publicație 
penfru tineret mi-a fă
cut cinstea de a mă in
vita la un colocviu 
privind educația este
tică a noilor generații, 
am ezitat să mă duc. 
Ml s-a păruf că educa
ția estetică constituie 
numai un aspect, un 

țin penfru el în acest 
caz, important e ca el 
să ajungă. Sentimen
tul lui dă prioritate in
teresului pe care-l 
are de a fi cît mai 
repede în cutare loc, 
iar pe mine, om ca și 
el, mă consideră deo
camdată un obstacol, 
un lest, nu o ființă 
integral umană, cum 
m-ar considera poate 
dacă ar veni în vizită 
la mine sau dacă 
ne-am întîlni într-o 
împrejurare oficioasă, 
sau dacă, pur și 
simplu, ne-am cu
noaște. De pe urma 
faptului că nu ne cu
noaștem direct, el mă 
îmbrîncește, mă consi
deră altceva decîf o 
persoană, nu investeș
te în mine sentimentul 
adresat unei persoa
ne. El valorifică în a- 
cest moment lumea (și 
implicit mă deperso
nalizează) în raport de 
ceea ce are el urgent

români șl întregul popor urmăresc 
cu simpatie activitatea desfășura
tă de Partidul Comunist din Japo
nia, a exprimat sprijinul și soli
daritatea sa față de acesta și a 
urat noi victorii în lupta neabătu
tă a Partidului Comunist din Ja
ponia și a poporului japonez.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român au informat delegația 
Partidului Comunist din Japonia 
despre preocupările actuale ale 
partidului, precum și despre acti
vitatea desfășurată în prezent de 
oamenii muncii din Republica So
cialistă România pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Delegația Partidului Comunist 
din Japonia și-a exprimat sprijinul 
și solidaritatea față de activitatea 
desfășurată de oamenii muncii din 
Republica Socialistă România pen
tru îndeplinirea hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al Partidului Co
munist Român și a urat mari suc
cese în realizarea acestora. Tot
odată, în timpul vizitei făcute în 
țară, delegația Partidului Comu
nist din Japonia a constatat că oa
menii muncii din România, strîns 
uniți sub conducerea partidului, 
desfășoară cu succes opera de fău
rire a unei industrii și agriculturi 
socialiste, pe baza celor mai avan
sate cuceriri ale științei și tehnicii, 
și dobîndesc succese însemnate în 
domeniul culturii și educației so
cialiste. ■

Reprezentanții celor două partide 
și-au exprimat satisfacția pentru 
relațiile frățești, de prietenie exis
tente între P. C. Român și P. C. 
din Japonia și au subliniat impor
tanța dezvoltării în continuare a 
acestor relații intensificînd con
tactele, schimbul de experiență și 
de păreri.

(Continuare în pag. a V-a)

da făcut: o tnftlnlra, 
o treabă, o masă etc. 
Acest raport puna o 
amprentă pa tot ea 
gîndește și simte el 
despre lume, orictt ar 
părea incidentul da 
mărunt. Dincolo de 
comportament există un 
sentiment al Impor
tanței celuilalt care a 
lost lezat.

Stau la coadă la bi
lete și fînărul care 
vrea să se culturalizeze 
îmi frece în față sau 
se înfige fraudulos de 
pe partaa cealaltă, își 
ia biletele și pleacă. E 
un comportament neci
vilizat. Dar dedesubtul 
lui zace un sentiment 
pe care l-aș traduce 
aproximativ așa : „n-ai 
decît să stai la coadă 
dacă ești prost, eu nu 
am poftă să fiu prost 
ca tine ; de ce s-aș
tept ? Cine dă nițel din 
gură și din coate o ia 
înainte*. Așa vede el 
lumea, împărțită în 
proști (care se supun 
regulilor de conviețui
re socială) și deștepfi 
(care nu se supun). 
Sentimentul lui penfru 
mine, „prostul", e nul. 
Valoarea timpului meu 
e nulă. In fundul su
fletului său el m-a a- 
nulat, tocmai fiindcă 
eu sînt un punct în
tr-o serie, iar el nu e.

Dar iată că cineva 
mă îmbrîncește la gar
deroba unei filarmo
nici, la ieșire, ba îmi 
spune și un cuvînt as
pru, trivial. Adineauri 
încă părea în extaz

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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145 DE ANI DE LA
RĂSCOALA LUI TUDOR

Traian LUNGU
cercetător științific principal 

la Institutul de istorie „Nicolae 
lorga" ai Academiei

Marea carte a trecutului milenar 
al poporului român consemnează, 
în paginile sale, nenumărate fapte 
de neasemuit eroism ale înaintași
lor noștri, purtători vrednici ai 
stindardului luptei pentru libertate 
și independență națională. în gale
ria figurilor nepieritoare ale isto
riei patriei — domnitori care au 
condus cu bărbăție luptele pentru 
apărarea pămîntului strămoșesc 
împotriva năvălitorilor și cotropito
rilor, conducători ai luptelor revo
luționare pentru eliberarea maselor 
muncitoare de exploatare — la loc 
de cinste se înscrie și numele lui 
Tudoi' Vladimirescu. 'Pandurul 
din Vladimiri a condus răscoala 
din 1821, moment memorabil din 
istoria luptelor revoluționare ale 
poporului nostru, de la care s-au 
împlinit anul acesta 145 de ani.

Patriot înflăcărat, revoluționar 
dîrz, cu energie de fier și minte lu
minată, Tudor s-a ridicat cu hotă- 
rîre la luptă ■ pentru independența 
națională și eliberarea poporului 
român. El a scos sabia și a che
mat norodul să i se alăture pentru 
neatîrnarea neamului, pentru scu
turarea jugului otoman, pentru 
alungarea fanarioților care-și 
tîrguiau domnia tării. Ieșit din 
popor, Tudor s-a identificat cu 
năzuințele seculare de dreptate 
socială ale maselor exploatate și 
asuprite, ale țărănimii, supuse u- 
nei tot mai crîncene exploatări de 
către moșieri și fanarioți. Senti
mentele antiboierești au fost ex
primate în numeroase ocazii de 
Tudor. în 1821, vorbind cu epis
copul de Argeș, Uarion, despre bo
ierii care, după ce se angajaseră în 
lupta contra stăpînirii otomane, au 
trădat apoi și au fugit la Brașov, 
Tudor a izbucnit: „li voi scurta de 
o palmă pe cîți sînt boieri divaniți".

Ca exponent al aspirațiilor po
porului, ’ —
făuririi 
român; 
politică 
gului neam românesc 
sîntem de un neam, de o lege, 
la un gînd și într-un 
să putem cîștiga 
dreptățile acestor 
ajutorindu-ne unii 
Sintetizînd esența personalității a- 
cestui mare patriot, Nicolae Bălces- 
cu scria că Tudor vorbea în numele 
poporului și personifica deșteptarea 
lui.

Năzuința sa fierbinte de a ve
dea țara eliberată de jugul oto
man și de domniile fanariote, 
de poverile istovitoare ale biruri
lor și feșcheșurilor plătite de Țara 
Românească „înaltei Porți" — 
strîns împletită cu idealul de eli
berare socială, aveau să-l însufle-

în Tudor vibrau ideile 
statului national unitar 

el a năzuit spre unirea 
a țărilor române, a între- 

„ca unii ce

glas... 
deopotrivă 

Prințipaturi, 
pe alții".

țească în îndrăzneață mișcare re
voluționară pornită sub lozinca 
„dreptate și slobozenie" la mijlo
cul lunii ianuarie 1821.

Spre sfîrșitul celui de-al doilea 
deceniu al secolului al XIX-lea, 
mișcarea de eliberare a popoare
lor din Balcani intrase într-o fază 
nouă. Eteria, societatea secretă or
ganizată de revoluționarii greci, 
care avea drept scop unirea ar
mată a tuturor popoarelor înrobi
te din imperiul otoman, cîștigase 
numeroși aderenți și în țara noa
stră — îndeosebi în rindurile ne
gustorilor, meseriașilor 
ale unor cercuri 
mii, interesate în 
dominației otomane. Cînd 
ducerea ‘ ‘ 
nească 
că este 
steagul 
Oltenia.
cu pandurii. între Tudor și condu
cerea Eteriei a fost încheiată o 
înțelegere, cunoscută sub numele 
de „Legămîntul lui Tudor". Pro
gramul lui Tudor însă, pe lîngă 
scopul dobîndirii independenței 
naționale, consemnat de legămînt, 
avea un caracter revoluționar, 
urmărind eliberarea socială a 
maselor, abolirea privilegiilor bo
ierești.

Plecat din București în noaptea 
de 18—19 ianuarie 1821 cu o ceată 
de arnăuți, Tudor s-a îndreptat 
spre Tîrgu Jiu, unde a luat înțe
legere cu 
nul din 
Gorj, și 
calitatea 
tre „tot 
București 
sate ale Țării Românești' 
cuta Proclamație-manifest. adevă
rată declarație de război împotri
va asupritorilor din interior și din 
afară. Deși a fost redactată la 
București în înțelegere cu condu
cerea Eteriei, proclamația conține 
părți care, prin forța cu care se 
ridică împotriva stăpînirii boieri
lor, aparțin indiscutabil lui Tu
dor.

Apelul adresat de Tudor mase
lor populare a avut un larg răsu
net în Țara Românească. Animați 
de suflul eliberării, țăranii alergau 
sub steagul lui Tudor, îngroșînd 
rindurile pandurilor. După cum 
menționa un izvor contemporan, 
„au început cu toții a se scula, și 
tot Principatul a se clăti". în 
urma pandurilor, sătenii neînro
lați se transformau în răzbunători 
ai nedreptăților îndurate pînă a- 
tunci. Conacele marilor boieri e- 
rau atacate, registrele nenumăra
telor biruri și socoteli nedrepte — 
arse. Focul răscoalei cuprinse re
pede toată Oltenia, mai multe ju
dețe din Muntenia, ajungind, în 
unele locuri, dincolo de Milcov, 
pînă spre Roman și Iași.

Pornind de la Padeș unde, în 
fața miilor de țărani gata de luptă 
proclamase „slobozenie" și „ușu
rarea de sarcini" și făgăduise re
stabilirea drepturilor și privilegi
ilor pierdute de țărănime în cursul 
secolelor, Tudor și-a fixat tabăra 
la Țînțăreni, după ce, cîteva zile 
mai înainte, pusese stăpînire pe 
mănăstirile întărite Motru, Stre- 
haia și Tismana. Așa cum spun 
izvoarele vremii, țăranii 
cu miile de se înrolau 
mirescu".

Avîntul răscoalei, ca 
nutul proclamației de la 
provocat spaima boierilor, chiar și

și chiar 
ale boieri- 
răsturnarea 

con- 
Eteriei a hotărît să por- 

lupta, Tudor a apreciat 
momentul să ridice și el 
răscoalei — începînd cu 
unde avea vechi legături

Dinicu Oteteleșeanu, u- 
ispravnicii județului 

de aci la Padeș, lo
de unde a lansat că- 
norodul omenesc din 

și din celelalte orașe și 
1“ cunos-

a simpatizanților Eteriei care se 
declaraseră de acord cu Tudor. 
Aceștia încep pregătirile pentru a 
înăbuși răscoala. Dar trupele 
conduse de ispravnicii locali 
sau trimise de Divanul Cra- 
iovei și al Bucureștilor trec, în 
marea lor majoritate, de partea 
răscuiaților. La somația boierilor 
Tudor răspunde că nu va depune 
armele, pentru că nu de capul lui 
a pornit la luptă, ci norodul l-a 
ridicat pentru a-i fi „chivernisi- 
tor pentru binele și folosul tutu
ror". Divanul pune chiar un pre
miu pe capul lui Tudor, iar mi
tropolitul dă, la cererea boierilor, 
o anatemă prin care locuitorii ce 
se înrolaseră sub steagul revolu
ționar erau amenințați cu „bles
teme și afurisenii" iar Tudor era 
numit „orbitor al mulțimii". La 
scrisoarea de amenințare adusă de 
vornicul N. Vacărescu din partea 
boierilor, Tudor răspunde : „Dum
neata pre norod cu al căruia sin
ge s-a hrănit șl s-a poleit tot nea
mul boieresc, îl socotești nimic și 
numai pe jefuitori îi numești pa
trie... Dar cum nu socotiți dv. că 
patria se cheamă norodul, iar nu 
tagma jefuitorilor" ?

La 21 martie 1821, în entuzias
mul general al populației, oastea 
revoluționară, condusă de Tudor, 
intra în București. îngroziți de răs
coală, cei mai mulți boieri și marii 
clerici s-au refugiat la Brașov. Ma 
sele, în schimb, vedeau în Tudor 
un conducător „în treaba cererii 
dreptăților" și i se adresau cu cu
vintele : „Să trăiască dreptatea 1 
Să trăiască domnul Tudor".

în răstimpul de două luni cît „a 
domnit" în București, Tudor a ini
țiat o suită de măsuri care aveau 
drept scop să ducă la slobozirea 
țărănimii „de sub stăpînirea dom
nilor și boierilor !" în luna apri
lie a publicat „Cererile norodului 
Românesc", un plan de măsuri 
privind organizarea armatei de 
panduri, precum și satisfacerea u- 
nor interese ale clasei negustori
lor și meseriașilor în plină dez
voltare (desființarea vămilor in
terne, suprimarea taxelor de ex
port pentru vite și mărfuri).

între timp, mișcarea eteristă a 
fost dezavuată de țar, fiind astfel 
lipsită de sprijinul la care nădăj
duia din partea Rusiei. întîlnirea 
ce a avut loc între Tudor și Ipsi- 
lanti, conducătorul Eteriei, a re
levat imposibilitatea unei înțele
geri între ei, Ipsilanti cu oastea 
lui părăsind Bucureștiul și retră- 
gindu-se spre Tîrgoviște. Rămas 
singur, Tudor a prevăzut imi
nența unei masive intervenții 
otomane. El și-a ridicat oas
tea din București, cu intenția 
de a se retrage în Oltenia, unde 
ar fi putut rezista mai multă vre
me unei invazii turcești. Dar la 
Golești, ca urmare a complotului 
unor ofițeri eteriști, Tudor a fost 
dezarmat, trimis la Tîrgoviște, 
unde este ucis în noaptea de 26 
spre 27 mai. Asasinarea mișeleas- 
că a lui Tudor, reprobată chiar de 
dușmanii săi, avea să ducă la dez
membrarea armatei revoluționare 
și, o dată cu aceasta, la spulbe
rarea pentru încă un timp a spe
ranței maselor de libertate 
dreptate socială.

Răscoala de la 1821, deși 
frîntă, a constituit o puternică 
vitură dată orînduirii feudale și 
suzeranității turcești. „Revoluția 
din 1821, seria N. Bălcescu, a 
strigat dreptate și a vrut ca tot 
românul să fie liber și egal, ca 
statul să se facă românesc. Ea fu 
o revoluție democratică". Desfiin
țarea regimului fanariot, restabi- 

în
a 

a-

Și

în- 
lo-

lirea domniilor pămîntene 
Moldova și Țara Românească 
fost consecința directă a 
cesteia.

Exemplul răscoalei din 1821 
constituit un viu imbold pentru 
generațiile următoare, în lupta 
pentru eliberare națională și so
cială, pentru făurirea statului na
țional român unitar, independent 
și suveran. Poporul nostru cin
stește tradițiile sale revoluționare 
și patriotice, sorbind din ele bo
gate învățăminte, noi forțe în 
lupta sa pentru a-și făuri o viață 
mereu mai bună, a asigura inde
pendența și suveranitatea naționa
lă, dezvoltarea națiunii române ca 
națiune egală în drepturi în rîn- 
dul națiunilor socialiste și ale în
tregii lumi.

Făuritor al orînduirii noi, socia
liste, poporul român 
pe culmi nebănuite 
tru care s-au jertfit 
veacurilor fiii săi cei 
în care au triumfat definitiv înal
tele idealuri ale socialismului.

a

ridică astăzi 
patria pen- 
de-a lungul 
mai buni și

. „veneau 
la Vladi-

șl conți- 
Padeș au

*

Dezvoltarea
transportului aerian

m anii cincinalului

Sâ facem cunoștință !

RECLAMATII

RĂSPUNSURI

SESIZĂRI

& 5
Maria Ionescu din București, str. 

Ștefan Furtuni 87 A, ne scrie că de 
trei săptămtnl a încercat să obțină o 
audiență la Serviciul reglementării 
spațiului locativ al raionului „16 Fe
bruarie". Fără succes. Sini cereri prea 
multe ți nu se dau decît 20 de bonuri 
pentru o singură zi pe săptămină.

Cum se vede, la „reglementarea 
spațiului” trebuie reglementate si au
diențele—

PLANTELE SI SANATATEA
Sîntem în plină 

campanie de recolta
re a... sănătății — ne 
informează specialiști 
ai Direcției Generale 
a plantelor medici
nale din Centrocoop. 
Acum sînt zilele mu
șețelului, cea mai 
căutată dintre plan
tele medicinale. Re
cent s-a descoperit 
că, alături de azulen 
și diferite uleiuri e- 
terice, el conține și 
flavone — principii 
active care stau la 
baza unor proprietăți 
terapeutice deosebite 
ale acestei plante. A- 
ceasta aduce încă o 
confirmare științifi
că a unor cunoștințe 
medicale empirice da- 
tînd din antichitate.

Azi se cunosc circa 
300 de plante medi
cinale în flora spon
tană a țării noastre. 
Literalmente peste 
tot — printre ochiu
rile de apă ale Del
tei, în șesul Bărăga
nului, în zona delu
roasă, în munți, pe 
pășunile alpine — 
găsești plante tămă
duitoare. în prezent, 
se culeg vreo 130 de 
specii, alte 35 se cul
tivă. Chiar și mușe
țelul, considerat ex
clusiv din flora 
spontană, a devenit

plantă de cultură. 
Anul acesta se cul
tivă 500 ha. Pînă 
acum s-au și recol
tat 130 tone.

în aceste zile se 
recoltează și alte 
plante : frunzele de
gețelului lînos, 
nița, cimbrul de 
tură, iarba de 
chiu, rădăcinile 
săpunariță și 
floarea de tei argin
tiu, licheni de stejar 
și conifere, urzica.

Strînsul altora — 
pătlagina, negelarlta, 
vîscul ■— s-a și în
cheiat. începe în cu- 
rînd recoltarea men
tei — o plantă folo
sită la prepararea de 
ceaiuri medicinale, în 
industria medicamen
telor, în cosmetică, 
apoi a arnicăi de 
munte, ierbei de su
nătoare, nalbei, mă
ceșelor, maghiranu
lui ș.a. în total, anul 
acesta se vor recolta 
peste 30 000 tone 
plante medicinale 
aromatice.

Ceea ce pînă nu 
mult era o activitate 
sporadică, la care 
participau puțini cu
noscători ai plantelor 
de leac, a devenit o- 
biectul unei largi ac
tivități de culegere, 
uscare, condiționare

roe-
cul- 
sas- 

de 
ciuin,

de
Și

de

șl valorificare cu 
care se ocupă unități 
specializate ale Cen- 
trocoopului, reparti
zate pe tot teritoriul 
țării.

In mare parte, a- 
ceste plante devin 
materia primă pen
tru industria medica
mentelor — din mă
trăgună se scoate a- 
tropina, din bobocii 
florali ai salcîmului 
japonez și din dege
țelul lînos se extrag 
medicamente pentru 
tratarea unor afec
țiuni cardiovasculare, 
din brîndușa de 
toamnă se obține col- 
chicină, din negelari- 
tă — medicamente 
pentru unele boli ale 
ficatului etc.

O bună parte a re
coltei de plante me
dicinale se desfa
ce în magazine de 
specialitate șl în 
farmacii sub formă 
de ceaiuri (26 de a- 
mestecuri diferite), 
droguri, tablete de 
degețel, țigări antl- 
astmatice, sirop de 
măceșe etc. Alte can
tități, deloc neglija
bile, formează obiec
tul exportului în nu
meroase țări.

AL. MAXIMILIAN

Vaslle Meleșcanu din comuna GIMr 
vănești, raionul Adfud, avea nevoie de 
diploma de absolvire a școlii profesio
nale de mecanici agricoli pentru a se 
înscrie la examenul școlii de maiștri.

S.M.T. Crlvești i-a comunicat că i-a 
pierdut diploma ; școala din Birlad i-a 
comunicat că nn-i eliberează duplicat. 
Șl de un an de zile umblă după aceste 
acte iără ca nimeni să miște un deget.

sesitat în repetate rtnduri TruS- 
constructll, organele J.L.L. Bra- 
admlnlstratia blocurilor că-mi 
în apartament. Pereții, tavanul

Am 
tul de 
șov și 
plouă
s-au degradat. Nimeni nu intervine. 
Important este numai să plătesc chiria 
și întreținerea la zi ? întreprinderile și 
organizațiile locale de resort n an 
nici o obligație față de locatari Și dă 
avutul 
Neptufi

obștesc 1 (Ion
18, Brașov).

Sîrbu ne srrle

Butnarii, str.

că tnfreprfn- 
comun Con- 
imobilul în

Mihai 
derea de transport în 
stanta a construit lingă 
care locuiește el o stație de redresoa-
re. Stația funcționează zi și noapte și 
produce un vacarm asurzitor. Vecinii 
nu se pot odihni. Ei s-au adresat în 
repetate rtnduri direcției întreprinde
rii. N-au fost auziți. Din cauza zgomo
tului — probabil 1 I...

Statul popular al regiuni! laș! ne 
răspunde că pentru abateri repetate șl 
nerespectârea orarului, gestionarii ma
gazinului nr. 10 și restaurantului „Vic
toria” au fost Înlocuit!. Totodată s-au 
luat măsuri organizatorice pentru o 
mai bună aprovizionare cu mărfuri a 
unităților.

Pentru a afla u- 
nele amănunte în 
legătură cu dezvol
tarea și moderniza
rea transporturilor 
aeriene, ne-am adre
sat Direcției generale 
a aviației civile din 
cadrul Ministerului 
Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene.

Aviația noastră de 
transport a cunoscut 
o continuă dezvol
tare. In 1960, liniile 
aeriene interne atin
geau 7 643 km, iar 
cele externe 12 569 
km, depășind cu 250 
la sută lungimea li
niilor care existau în 
anul 1953, In anii 
următori, paralel cu 
intensificarea trafi
cului intern, s-au în
ființat noi trasee ae
riene internaționale, 
asigurîndu-se azi le
gături rapide și si
gure cu mari orașe 
ale lumii, cum sînt 
Moscova, Kiev, Co
penhaga, Sofia, Bel
grad. Budapesta, 
Praga, Berlin, Var
șovia, Atena, Viena, 
Zurich, Frankfurt, 
Bruxelles, Paris și 
în ultimul timp cu 
Roma. In 1965 numă
rul călătorilor cu a-

1,S 
fată 
in-
2,7

vionul a crescut de 5 
ori față de 1959.

Potrivit Directive
lor Congresului al 
IX-lea al P.C.R., a- 
viația civilă va cu
noaște în anii urmă
tori o nouă dezvol
tare. Traficul intern 
va fi în 1970 de 
ori mai mare 
de 1965, iar cel 
ternațional de
ori în comparație cu 
același an. Aceste 
creșteri se vor reali
za prin utilizarea 
mai rațională a a- 
vioanelor existente 
și prin dotarea co
respunzătoare cu ae
ronave moderne, cu 
o capacitate de 70— 
90 pasageri, avînd 
viteze de 850—900 
km la oră. Lucrările 
de modernizare a 
aeroporturilor vor 
continua și în viitor. 
Anul trecut s-au 
construit piste beto
nate la Baia Mare și 
Cluj, fapt ce a per
mis introducerea pe 
aceste linii a avioa
nelor tip IL-14. Lu
crări asemănătoare 
au loc în acest an la 
Oradea, Suceava și 
Iași. In anii cincina-

continua 
de piste 
înzestrate

lului va 
construcția 
betonate z -----------
cu aparatură moder
nă de protecție a na
vigației aeriene. A- 
cest lucru va permi
te folosirea intensă 
și pe orice vreme a 
parcului de avioane 
și introducerea in 
traficul intern a a- 
vioanelor cu capaci
tate sporită. In apro
pierea Capitalei a 
început construcția 
Aeroportului central 
București - Otopeni. 
El va asigura un tra
fic de peste un mi
lion călători pe an 
și va putea primi a- 
vioane avînd pînă la 
150—200 tone. Noul 
aeroport internațio
nal va dispune de o 
pistă de 3 500 metri 
și de aparatură mo
dernă de protecție a 
navigației aeriene, 
ca balizaj de mare 
intensitate, aparatu
ră de ghidaj și ateri
zare, radar pentru 
supravegherea circu
lației și aducerea la 
aterizare, bloc tehnic 
pentru controlul 
dirijarea zborului.

D. M.

și
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Ambianta
distractivă
pe litoral

În stațiunile de pe litoralul 
românesc își petrec conce
diul, în fiecare vară, sute de 

mii de oameni ai muncii precum 
și zeci de mii de turiști de peste 
hotare. La condițiile deosebite cu 
care natura a înzestrat țărmul ro
mânesc al mării se adaugă cele o- 
ferite de hoteluri și restaurante.

Cum se simt oaspeții litoralului? 
Este creată acea ambianță plăcută, 
specifică vacanței ? Am pus aceste 
întrebări mai multor vizitatori a- 
flați, în aceste zile, la Mamaia și 
Eforie-Nord.

— Ani în șir, familia noastră și-a 
petrecut vacanțele la munte — 
ne-a declarat Wolfgang Braun, din 
Bremen (R.F.G.), pe care l-am în- 
tîlnit, împreună cu soția și fetița, 
în drum spre plajă. Mamaia ne-a 
făcut să îndrăgim marea și cu si
guranță că vom reveni...

Ce îi atrage pe turiști în această 
stațiune ? Un răspuns mai amă
nunțit am primit de la vienezul 
Rudolf Kreil, cu care am stat de 
vorbă în holul hotelului „Victoria", 
unde locuiește împreună cu fami
lia sa.

— Mamaia și împrejurimile sînt 
fermecătoare. Amabilitatea cu care 
sîntem înconjurați la hotel, la res
taurant, pe plajă, pe stradă ne-au 
făcut să ne simțim mai bine decît 
în alte țări, unde ne-am petrecut 
vacanțele. La Mamaia se simte 
bine și fetița noastră.

La Eforie Nord am stat de vorbă 
cu un grup vesel de muncitori din 
regiunea Brașov, porniți la o plim
bare pe faleză.

— Se simte că am fost așteptați 
— au declarat ei. Gazdele ne-au 
rezervat multe surprize plăcute : 
mobilier și covoare noi în vile, o 
primire călduroasă din partea per
sonalului care ne deservește. Buna 
impresie din prima zi s-a consoli
dat pe parcurs.

Este cunoscut rafinamentul fran
cezilor în ce privește prepararea 
mîncărurilor. De aceea, dorind să 
aflăm o părere autorizată despre 
meniurile ce li se servesc turiști
lor, ne-am adresat doamnei Lu- 
cienne Roegls din Calais :

— Mîncărurile sînt gustoase, iar 
personalul restaurantului „Alba
tros" ne servește cu eleganță și 
promptitudine. La Mamaia ■ am a- 
vut posibilitatea să savurăm mîn
cărurile tradiționale 
Mărturisim că 
n-am dus dorul 
ceze.

Desigur, există 
tăți de distracție, 
hoteluri pentru a vedea ce se pune

la dispoziția turiștilor. La hotel 
„Aurora" din Mamaia am fost asi
gurați că gxistă suficiente mijloace 
de recreară : jocuri de șah, remi, 
cărți de joc, o mică bibliotecă. Cu
riozitatea ne-a împins să le cerce
tăm. într-adevăr, toate acestea e- 
xistau : jocurile de șah — depo
zitate în rafturile „recepției" ; 
cele de remi — în alte du
lapuri ; cărțile de joc, puțin cam 
„obosite", mal puteau fi folosite 
doar la pasiențe. Biblioteca am 
descoperit-o cu ajutorul responsa
bilului de hotel — Dumitru Ștefă- 
nică. Fără călăuză nici prin gînd 
nu ne-ar fi trecut să o căutăm în 
magazia de la subsolul clădirii, 
printre tot felul de obiecte de uz 
gospodăresc. Printre puținele cărți 
— 64 de titluri — îmbatrînite și

București, Histria,în Deltă, la
Adamclisi, precum și deplasările 
mai îndepărtate, la Odesa și Is
tanbul.

Ne-am gîndit că după amiază 
este plăcut să-ți petreci un ceas 
la o cafea. Am vizitat deci mai 
multe cofetării care servesc și ca
fea. Peste tot domnea o tăcere pe 
care nu îndrăzneai s-o tulburi. 
Ne-am zis că așa le place vizita
torilor. Doi tineri din AugBburg — 
Gerti Koll și Heinz Kienle — ne-au 
explicat însă :

— Este firesc ca la o anumită 
vîrstă să dorești să-ți bei cafeaua

• Ospitalitate pe măsura tradiției • Cînd se lasă 
peste mare inserarea • Goana după artiști 9 Se 
caută de urgență un organizator.

— Festivalul filmului românesc 
(13—22 iunie), Festivalul Internațio
nal al filmului de animație (23 iu
nie — 30 iunie) se remarcă ansam
blurile folclorice C.C.S. și M.F.A. 
precum și ansambluri regionale. 
Teatrul de Stat din Constanța com
pletează programul serilor cu spec
tacole de operetă și de revistă.

Mulți dintre cei cu care am stat 
de vorbă erau de părere că s-a 
simțit lipsa unor concerte de muzi
că ușoară și populară, a unor ex
poziții de pictură sau grafică. Desi
gur, programul manifestărilor ar
tistice se îmbunătățește simțitor în 
lunile iulie și august cînd își fac a- 
pariția teatre, orchestre, formații 
artistice din cele mai reputate, por
nite în turneu după închiderea sta
giunii. Aceasta nu înseamnă însă că 
luna iunie trebuie să fie un fel de 
cenușăreasă a programului pe în
tregul sezon. Și în aceste zile plaja 
este plină de oameni veniți să se 
bucure de soare, care cer, pe bună 
dreptate, să li se ofere posibilitatea 
să-și petreacă timpul în ■ mod 
plăcut.

românești, 
ne-au plăcut și 
bucătăriei fran-

diferite posibili- 
Am vizitat cîteva

prăfuite, am descifrat... „Umi
liți și obidiți". Un titlu foarte su
gestiv pentru o lectură în vacanță! 
Și atunci am înțeles de ce „nu se 
cer cărți" la hotelul „Aurora". De 
fapt, sîntem convinși că dacă la 
„Aurora" sau în altă parte ar exis
ta o bibliotecă bine pusă la punct, 
cu cărți adecvate, care să fie ex
pusă la vedere, s-ar găsi destui a- 
matori de lectură. De altfel, așa 
cum am aflat la hotelul „Albatros" 
și în alte locuri, solicitările de 
acest fel nu au putut fi satisfă
cute. La Comitetul orășenesc de 
cultură și artă din Constanța ni 
s-a spus că în fiecare an Biblio
teca centrală de stat din Bucu
rești detașează un stoc de cărți 
— dintre care unele în limbi 
străine — la Mamaia. Pînă la data 
vizitei noastre în stațiune respec
tivele cărți nu sosiseră încă.

Dacă nu găsești cărți de citit, în 
schimb chioșcurile de difuzare a 
presei oferă zilnic ziare și reviste 
proaspete în limba română, în lim
bile franceză, rusă, germană, engle
ză. Este o notă bună pentru cei 
care se ocupă de difuzarea presei 
pe litoral. Merită aprecieri și ex
cursiile organizate in fiecare săp- 
tămînă de către O.N.T. „Carpați" 
la mînăstirile din nordul Moldovei,

în liniște. Dar, cînd ai 20 de ani 
preferi ca adaos la cafea, să as
culți muzica unui tonomat sau a 
unui magnetofon și să dansezi. De 
aceea credem că ar fi nimerit să 
existe și localuri în care tineretul 
să se simtă în largul său, fără să 
deranjeze pe nimeni.

Seara, localurile cele mai frec
ventate sînt restaurantele și baru
rile. La „Perla" din 
seară de seară este o 
antrenantă. Orchestra și 
vocali interpretează 
te invită la dans.

Eforie-Nord 
atmosferă 

soliștii 
melodii care

poate fi plă
cu un spec-

— un film, un 
muzică populară

O zi de odihnă
cut încheiată
tacol — un film, un con

cert de muzică populară sau 
ușoară, o piesă de teatru, o operetă 
etc. Ce oferă din acest punct de ve
dere agenda culturală a litoralului? 
în zilele vizitei noastre nici un afiș 
nu invita la vreun concert sau 
spectacol, la vreo expoziție. Dorind- 
să aflăm totuși ce turnee sau spec
tacole sînt programate 
lună, am răsfoit planul 
rilor artistice care ne-a 
dispoziție la Comitetul 
pentru cultură și artă 
Pe lîngă festivalurile, a 
nă tradițională a devenit Mamaia

în această 
manifestă- 
fost pus la 

orășenesc 
Constanta, 
căror sce-

A sosit ora deschiderii baruri
lor. Am aflat că și-a început 
activitatea barul „Melody" 

de la Mamaia. Pășești încîntat în 
acest local fastuos și te pregătești, 
alături de mulți iubitori ai muzicii 
și dansului, să petreci o seară plă
cută. După ce te așezi, devii atent la 
ce se întîmplă în jurul tău. Se vor
bește în șoaptă, aproape cu sfială. 
Orchestra intonează o melodie len
tă, adormitoare, după care intră în 
pauză. Urmează la magnetofon, o 
voce răgușită care se plînge de 
ploaia tristă de septembrie.

De ce n-a izbutit programul să 
încălzească atmosfera ? Cîntecele 
erau aproape toate melancolice. Au 
lipsit momentele vesele. Unii dintre 
spectatori, negăsind antrenul la 
care se așteptau, au părăsit sala 
chiar din timpul programului.

Din constatările noastre, cît și 
din declarațiile celor cu care am 
stat de vorbă, reiese că în general 
pe litoral se acordă o atenție de
osebită creării condițiilor materia
le necesare petrecerii unui conce
diu plin de bucurii. Gospodarii 
stațiunilor au pregătit cu grijă 
actualul sezon. Dar în vacanță, pe 
lîngă confort și o masă bună, apa
re nevoia firească de distracție. 
Această latură se află însă la pe-

riferia preocupărilor acelorași gos
podari. în fond, în sarcina cui cade 
această treabă ? Din informațiile 
primite am aflat că de activitatea 
cultural-artistică-distractivă răs
punde tot întreprinderea de hote
luri și restaurante Mamaia. Tov. 
Constantin Cazacu, directorul aces
tei întreprinderi, ne-a asigurat că 
această sarcină este încredințată 
unor oameni competent! : un dele
gat din partea Consiliului muzicii, 
un altul din partea biroului muzi
cal al Ministerului Comerțului In
terior. Pe parcurs — ni s-au dat 
garanții — programul va fi com
pletat șl îmbunătățit. în iulie vor 
cînta la bar Doina Badea, Con
stantin Drăghici, Aurelian An- 
dreescu, Marina Voica și alți cîn- 
tăreți cunoscuți. După 20 iunie vom 
avea la bar și orchestră specială 
pentru muzică de dans, jongleri, 
echilibriști, acrobați, scamatori, 
vor deschide braseria „Melody", 
jocuri mecanice și restaurantul 
pe insula Ovidiu.

Se vor consola oare cei care 
plictisesc acum la gîndul că vile- 
giaturiștii care vor urma. în iulie 
și august, nu vor ști ce să aleagă 
între atîtea concerte, spectacole, 
seri distractive ?

O explicație a calității mediocre 
a manifestărilor distractive din 
luna iunie ne-a dat-o tov. Dumi
tru Tase, muzicolog al M.C.I.

— „Vedetele" își fac apariția 
abia în lunile iulie și august, cînd 
un turneu pe litoral este foarte 
avantajos.

Din convorbirile pe care le-am 
avut la I.H.R., ]a O.N.T., lu Comite
tul orășenesc pentru cultură și 
artă, cu responsabilii de restauran
te și hoteluri, s-au desprins o se
rie de sugestii care ar îmbogăți 
considerabil gama posibilităților de 
distracție. Un singur lucru a ră
mas neclar : cine anume e chemat, 
care instituție trebuie să colecteze 
aceste sugestii și să le aplice ? Fie
care interlocutor a lăsat să se în
țeleagă că nu e de competența sa. 
S-a ajuns în cele din urmă la ideea 
că pe plan loca] nu există un for 
care să-și asume asemenea atri
buții^ Credem că este timpul să se 

dilemă de către 
din C.S.C.A. și 

orășenesc COn-

clarifiee această 
Consiliul muzicii 
Sfatul popular 
stanta.

Rodiră
Dumitru MINCULESCU

ȘESRAN

Se 
cu 
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se
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P A G I N A E C O N O M I C A

ÎNTÎMPLĂRI DIN PRIMII DOI ANI
DE EXISTENȚĂ A UNEI UZINE
Sînt doi ani de cînd ziarul 

nostru consemna, într-un repor
taj, intrarea parțială în funcțiune 
a Uzinei de preparare a minereu
rilor de fier de la Teliuc. Obiecti
vul prezintă o deosebită importan
ță pentru sporirea producției de 
metal la Hunedoara, pentru valo
rificarea superioară a rezervelor 
de minereuri de fier din adîncu- 
rile masivului Poiana Ruscă.

Am mers zilele acestea din nou 
la Teliuc. Ce am găsit acolo ? în 
primul rînd, un colectiv maturizat, 
bine închegat, care a reușit să-și 
însușească o tehnologie complexă, 
un colectiv capabil să aducă în 
scurtă vreme diferite corective și 
îmbunătățiri la agregatele și in
stalațiile proiectate și montate 
inițial. Ing. Gabriela Goța, șef de 
secție, ne relatează : „Curba unor 
indicatori de plan se situează dea
supra nivelului prevăzut. Combi
natul siderurgic apreciază concen
tratul de minereu ca o materie 
primă valoroasă, cu ajutorul că
reia se obțin indici înalț! de uti
lizare și consumuri reduse de cocs 
la furnale".

Uzină nouă, oameni noi, rezulta
te bune. Au apărut însă și o se
rie de metehne care dăinuie aici de 
vreo patru ani, adică din momen
tul începerii lucrărilor de con
strucții. Neajunsurile se referă la 
activitatea nesatisfăcătoare a Trus
tului de construcții și montaje mi
niere, a institutelor de proiectări și 
cercetări miniere ale Ministerului 
Minelor și a întreprinderii miniere 
Hunedoara. Care sînt aceste nea
junsuri, cine trebuie să le dea de 
capăt și să le curme? Un răspuns 
succint este greu de dat, după cum 
tot așa de greu este să te descurci 
în labirintul dosarelor cu docu
mente și al responsabilităților di- 
feriților factori față de această 
uzină.

Să încercăm totuși. Ministerul 
Minelor începe prin a elogia 
IPROMIN și ICEMIN pentru „ori
ginalitatea" soluțiilor de proiecta
re, pentru priceperea dovedită în 
elaborarea studiilor tehnico-econo- 
mice ale uzinei, pentru colabora
rea „fructuoasă" cu constructorul 
și beneficiarul. Tot Ministerul 
Minelor acordă premii conducerii 
șantierului T.C.M.M. Teliuc pen
tru... întîrzierea cu mai mult de 
un an a punerii în funcțiune a pri
mei etape a uzinei.

O dată cu intrarea în producție a 
primei linii tehnologice .s-a dove
dit că laudele adresate prematur 
proiectanților și cercetătorilor 
erau lipsite de temei. Constructorii 
s-au văzut și ei puși în fața pro
priilor lucrări făcute pripit, unele 
de slabă calitate. Mai mult de un 
an de zile au durat probele teh
nologice. „Remedierile — spune 
ing. Mihai Breazu — au curs Cu 
toptanul. Au 
te circuite 
procesele de 
drept, acum 
dar sîntem încă departe de a atin
ge indicatorii tehnico-economici 
proiectați".

De ce nu se ajunge încă la nive
lul parametrilor prevăzuți în pro
iect ? Prima cauză o constituie 
marile întîrzieri în punerea în 
funcțiune a etapei a Il-a a uzinei. 
Lucrările sînt tărăgănate de 
T.C.M.M., după cît se pare, cu ști
ința forului tutelar. Ing. Constan
tin Roban, șeful șantierului, in
vocă o lungă listă de 
„absolut" obiective, fără 
referi cîtuși de puțin Ia ade
vărata cauză : lipsa de interes 
față de această lucrare importan
tă. Mai mult, la comitetul orășe
nesc de partid am fost sesizați de 
neseriozitatea și lipsa de răspun
dere cu care conducerea 
lui privește sarcinile, 
ranța manifestată de 
T.C.M.M. București față 
manifestări negative care se re
flectă în programul de lucru. Deși 
colectivul uzinei a propus corecta
rea fluxului tehnologic și a unor a- 
gregate în folosul producției, con
structorul și proiectantul refuză să 
facă respectivele corecturi pentru 
simplul motiv că... refacerea insta
lațiilor ar afecta prestigiul Institu
tului de proiectări miniere. De 
altfel, un colectiv venit la Teliuc 
din partea Ministerului Minelor a 
negat categoric avantajul evident 
al modificărilor, susținînd punctul

trebuit refăcute mul- 
tehnologice, revizuite 
prăjire și separare. E 
mergem peste plan,

cauze 
a se

șantieru- 
de tole- 

centrala 
de aceste

de vedere al proiectanților, infir
mat de practică.

Tot la acest capitol se cuvin 
menționate și greutățile în trans
portul minereului. Tov. ing. Nico- 
lae Zăvoianu, activist al comite
tului orășenesc de partid, ne spu
ne : „Studiul tehnico-economic al 
uzinei a fost avizat cu rezerva de 
a se găsi pe parcurs soluția trans
portului minereului concentrat la 
Hunedoara. Sub această rezervă 
s-au avizat și proiectele de ansam
blu și de execuție. Ne apropiem de 
etapa finală a lucrărilor și proble
ma transportului tot nu este rezol
vată. De doi ani, minereul străba
te pînă la combinatul siderurgic 
un drum de 2—3 ori mai lung de
cît îpainte, în ciuda afirmației 
proiectanților că el va fi „extrem 
de scurt". De la mină la uzină, de 
la uzină la mină pentru cîntărire 
și, apoi, la Hunedoara cu auto-

basculantele. Vreo 20 de kilometri, 
în loc de 4—5. Un adevărat caru
sel al basculantelor, la care se a- 
daugă pierderi de mii de tone de 
concentrat pe an, fie pe drum, fie 
din lipsa capacității de depozitare, 
fie din cauza stagnărilor uzinei".

Acestea nu sînt singurele defi
ciențe. Multe luni de zile, ministe
rul a amînat numirea unei condu
ceri competente la uzina din Teliuc, 
cu toate insistențele organelor de 
partid. Inexistența unei con
duceri la uzină, cît și faptul că 
actuala conducere a întreprinderii 
miniere Hunedoara (uzina apar
ține de această întreprindere) a 
fost insuficient de sigură și promp
tă în intervențiile sale, au îngreu
nat soluționarea operativă a mul
tiplelor probleme tehnice și orga
nizatorice ce s-au ridicat frecvent 
în fața colectivului uzinei. Deran
jamentele în mecanismul organi-

Cum poate crește
randamentul furnalelor

Fumalele noastre 
pot produce mai mul
tă fontă, cu un con
sum redus de cocs. 
Concluzia la care au 
ajuns colectivele com
binatelor siderurgi
ce, specialiștii din a- 
ceastă ramură are la 
bază rezervele im
portante de capaci
tate ce pot fi puse 
în valoare prin ridi
carea temperaturii 
aerului insuflat 
furnale. Dacă 
acum vreo 15 
exista părerea 
temperatura aerului 
insuflat în furna
lele ce elaborează 
fontă de afinare nu 
poate depăși 700°C, 
în ultimii ani s-a a- 
juns pe plan mon
dial și la 1 100 — 
1 200°C. în unele țări 
se efectuează azi în
cercări pentru a ridi
ca temperatura chiar 
pînă la 1 400°C.

Funcționarea fur
nalelor cu o tempe
ratură mai ridicată 
a aerului insuflat
face să crească a- 
portul de căldură a- 
dus în creuzet și, în 
paralel, au loc im
portante modificări 
în procesele chimi
ce, termochimice și 
gazodinamice din fur
nal. Toate acestea 
contribuie la redu
cerea consumului 
specific de cocs, la 
creșterea 
tului de utilizare 
volumului util 
furnalului.

Primele studii 
experimentări 
vind creșterea tem
peraturii aerului in
suflat au fost făcu
te în țara noastră, 
cu vreo șase ani în 
urmă, de către un 
colectiv de specia
liști de la Institu
tul de cercetări me
talurgice și de la 
principalele uzine si
derurgice. Rezulta
tele au fost de la 
început bune. S-a 
putut ridica tempe
ratura 
suflat 
chiar 
gătire 
cărcăturii, cu condi
ția introducerii con
comitente în creuzef 
a unei cantități bine

determinate de gaz 
metan. Atît calcule
le teoretice, cît și ex
periențele au de
monstrat că econo
mia de cocs care se 
obține pe această 
cale este mai mare, 
în prezent, toate fur
nalele sînt alimenta
te cu aer cald la pes
te 800°C, față de 
600°C cu cît funcțio
nau înainte.

în 
pînă 

ani 
că

coeficien-
a 

al

și 
pri

aerului in- 
în furnale 

fără o pre- 
avansată a în-

Rezultatele dobîn- 
dite pînă acum ple
dează pentru fructi
ficarea și mai de
plină a avantajelor 
economice pe care 
le oferă introduce
rea acestei înaintate 
tehnologii de elabo
rare a fontei. De alt
fel, aceasta este una 
din condițiile esen
țiale pentru înde
plinirea importante
lor sarcini care re
vin industriei side
rurgice în anii cinci
nalului, pe baza Di
rectivelor celui de-al 
IX-lea Congres al 
partidului. în planul 
tehnic al Combina
tului siderurgic Hu
nedoara se prevede 
ca, încă din acest an, 
furnalul nr. 8 să 
funcționeze cu o tem
peratură a vîntului 
de 1050°C. Furnale
le 5 și 6 de aici și 
cele de la Combina
tul siderurgic Reșița 
și uzina „Victoria" 
Călan vor trebui să 
ajungă la 950°C. Cal
culele arată că, în 
comparație cu situa
ția actuală, va re
zulta o economie de 
cocs de 30—50 kg pe 
tona de 
creștere 
lui de utilizare cu 
15—20 kg 
mc și zi.

Pentru 
acestor 
este necesar ca, pe 
lîngă măsurile cu 
caracter tehnologic

fontă și o 
a indice-

fontă pe

realizarea 
prevederi.

Uzinele de mașini agricole „Semănătoarea". Un nou lot de combine de recoltat cereale îna
intea expedierii pe ogoare Foto : M. Cioc

aplicate în ultimii 
ani în sectoarele de 
furnale, să se acor
de o mai mare aten
ție funcționării pre- 
încălzitoarelor 
aer. Va trebui, 
primul rînd, să 
stabilească, de la 
la caz, durata optimă 
de lucru a preîncăl- 
zitoarelor pentru pe
rioada de încălzire 
și pentru cea de su
flare a aerului. Con
sider, de asemenea, 
că se impune o ur
mărire mai atentă 
și a procesului pro- 
priu-zis de ardere. 
Experiența de pînă 
acum arată că a- 
ceste aspecte pre
zintă o mare Impor
tanță pentru ridica
rea temperaturii ae
rului introdus în 
furnale și exploata
rea economică a pre- 
încălzitoarelor.

Există la 
cadre tehnice 
combinatele și 
nele siderurgice pă
rerea că în prezent 
nu se poate ridica 
prea mult tempera
tura aerului introdus 
în furnale întrucît 
armăturile acestora 
nu sînt corespunză
toare funcționării la 
peste 900°C. Este 
adevărat, dar sînt 
posibilități de a per
fecționa construcția 
acestora. Ar trebui 
studiată posibilitatea 
automatizării opera
țiilor de schimbare a 
funcționării caupere- 
lor de la faza de în
călzire la cea de su
flare cu aer, la acele 
preîncălzitoare care 
nu sînt dotate cu in
stalații automate de 
schimbare.

Se mai 
problemă, 
și-a găsit 
zoîvare. Este vorba 
de durata scurtă de 
funcționare a preîn- 
călzitoarelor. Apare 
necesar ca, cu spriji
nul specialiștilor din 
institutele de proiec
tări și cercetări, să 
se analizeze posibili
tatea fabricării unor 
materiale refractare 
de calitate superioară 
pentru înzidirea cu
polei și grilajelor, 
care să reziste la 
temperaturi pînă la 
1 500—1 600°C. în a- 
celași timp, ar trebui 
cercetate și determi
nate dimensiunile 
optime ale cărămizi
lor și ale celulelor ce 
compun grilajul, care 
au o mare însemnă
tate pentru intensifi
carea schimbului 
termic.

Dacă avem în ve
dere eficiența eco
nomică pe care o 
are ridicarea tempe
raturii aerului insu
flat în furnale, cre
dem că merită ca 
furnaliștii, specialiștii 
din institutele de 
cercetări și de pro
iectări să-și coordo
neze eforturile pentru 
crearea condițiilor 
favorabile extinderii 
acestei tehnologii de 
elaborare a fontelor.

de
în 
se 

caz

unele 
din 

uzi-

ridică 
care 

încă

o 
nu 
re-

Cezar AVRAMIng. Cezar AVRJ.... 
șef de laborator 
Institutul de cerce
tări metalurgice

zatoric al uzinei s-au reflectat ne
gativ în procesul de producție.

Căutînd un răspuns la întreba
rea : „Cum se ocupă ministerul de . 
lichidarea neajunsurilor la Te
liuc ?“ — am reținut cele spuse de 
tov. Pogea Brîncoveanu, prim-se- 
cretar al Comitetului orășenesc 
Hunedoara al P.C.R. : „Nu știu 
de cîte ori, ministerul a răspuns 
la sesizările noastre în asemenea 
mod : „Să vedem, să mai analizăm. 
Vom lua măsuri".

Intr-un dosar pîntecos se află 
aproape 20 de rapoarte, infor
mări și procese verbale, la care 
sînt anexate nu mai puțin de 23 
de documente. La începutul anu
lui, ministerul trimite la Teliuc un 
colectiv de 10 ingineri. Rezultă un 
raport de 15 pagini și un plan de 
măsuri de 13 pagini purtînd 16 
semnături. Firesc ar fi fost ca de 
data aceasta să se treacă la lucru. 
Ministerul a considerat că, proba
bil, ce s-a stabilit este prea 
puțin și mai anexează la plan 
o altă listă de măsuri. Direcția ge
nerală a minereurilor de fier mai 
elaborează încă alte 32 de mă
suri. Și, în fine, un nou plan 
de măsuri exclusiv pentru etapa 
a doua a lucrărilor. Un inginer 
spunea despre aceste planuri: „Ar 
trebui să fii mare metodolog ca să 
te poți descurca în acest labirint 
al măsurilor. Nici nu mai știm de 
fapt care măsuri și care termene 
sînt cele rămase în picioare".

Fapt este că nici unul dintre 
termene nu a fost respectat. Cei 
de la uzina din Teliuc se așteaptă, 
de la o zi la alta, să le pice pe cap 
un alt colectiv de la minister care 
să analizeze din nou și, de bună 
seamă, să întocmească noi și am
ple rapoarte și planuri încărcate 
cu semnături. Mai potrivit ar fi 
însă ca în locul unui colectiv larg 
să se deplaseze la Teliuc cîțiva 
specialiști competenți, cu o optică 
largă asupra problemelor, care să 
facă o analiză temeinică, cuprin- 
zînd concluzii realiste șl măsuri 
eficiente, care să servească minis
terului și organelor în subordine 
spre a acționa cu seriozitate pentru 
a urni lucrurile din loc. Pentru că 
nici festivitatea de acum doi ani, 
nici cuvintele frumoase și nici do
sarele cu planuri nu pot ține loc 
de măsuri eficiente, a căror apli
care să se reflecte direct și imediat 
în ridicarea nivelului activității e- 
conomice a uzinei.

Laurenjiu VISKI 
coresp. „Scînteii"

Ploile abundente din 
această primăvară au 
favorizat 
vegetației, 
recolta 
trifoi, 
te 
este 
este 
tate 
să fie recoltată la tim
pul optim, uscată cu 

și depozitată în 
mai bune con- 

Iată constată- 
făcute în legătu-

dezvoltarea 
astfel că 

lucernă, 
și al- 

furajere

de 
ierburi 

plante 
bună. Principalul 
ca întreaga canti- 
de nutrețuri verzi

grijă 
cele 
diții. 
rile 
ră cu această lucrare de 
corespondenții noștri din 
regiunile Suceava, Ar
geș și Maramureș, cu 
prilejul unui raid-an- 
chetă.

SUCEAVA

Unii sînt la 
coasa a doua, 
alții n-au ter
minat-o nici 
pe prima

Cooperativele agrico
le de producție de pe 
cuprinsul regiunii Su
ceava au sporit suprafa
ța cultivată cu plante 
furajere de mare pro
ductivitate și, îndeosebi, 
cu lucernă și trifoi. în 
aceste zile, multe din ele 
se ocupă cu grijă de 
strînsul furajelor. Cu tot 
timpul nefavorabil, ță
ranii cooperatori din 
Zlătunoaia, folosind fie
care zi și fiecare ceas 
bun de lucru, au termi
nat prima coasă la lucer
nă de pe toate cele 205 
ha. Lucerna a fost depo
zitată în șire frumos 
clădite. Acum, coopera
torii fac pregătiri pentru 
coasa a doua. La fel au 
procedat și țăranii co
operatori din comunele 
Hlipiceni, Răuseni, Todi- 
reni și alții.

Pe ansamblul regiunii, 
situația recoltării fura
jelor nu este însă satis
făcătoare. Pînă la 9 iu
nie recolta de trifoliene 
s-a strîns numai de pe 
51,6 la sută din suprafa
ța cultivată. Dacă în ra
ionul Săveni prima coa
să este aproape termina
tă în raioanele Botoșani 
și Dorohoi recoltatul s-a 
efectuat doar pe 68,8 la 
sută și respectiv 64,6 la 
sută din suprafață. Mult 
rămase în urmă sînt și 
raioanele Rădăuți, Gura 
Humorului și Fălticeni.

într-o convorbire pri
vind această situație, 
ing. Ion Popescu, șeful 
serviciului bază furajeră 
din Consiliul agricol re
gional Suceava, ne spu
nea că ținînd seama de 
timpul umed, s-a indicat 
cooperativelor 
să facă 
jelor pe 
pre, în 
porumb, 
în grajdurile libere etc. 
Indicațiile sînt bune, nu
mai că nu s-a urmărit 
traducerea lor în viață. 
La cooperativa din 
Dumbrăveni, care are de

agricole 
uscarea fura- 

prepeleci, ca- 
pătulele de 
șoproane și

uscarea finului pe ca
pre cit și cu ajutorul 
curenților de aer. Co
operatorii din comuna 
Balta Sărată, raionul 
Drăgănești-Olt, au însi- 
lozat 300 tone de lu- 
cernă în amestec cu se
cară furajeră, iar cei 
din Seaca — 200 tone. 
La cooperativa agricolă 
din Teslui, raionul Sla
tina, s-a strîns lucerna 
de pe toate cele 50 ha. 
Pentru a o conserva cît 
mai bine,
s-a făcut în podurile 
grajdurilor
prevăzute cu spații de

depozitarea

care sînt

recoltat 200 ha cu trifoi, 
s-a considerat multă 
vreme că nici nu a ve
nit timpul să se cosească 
trifoiul, cu toate că aces
ta ajunsese în faza de 
îmbobocire, fază optimă 
pentru recoltare. 
Mihăileni, raionul 
rohoi, deși sînt 
gătiți circa 2 000 
prepeleci, trifoiul 
de 4—5 zile a fost lăsat 
în brazdă pînă s-a de
gradat. Situații asemă
nătoare se întîlnesc și în 
cooperativele din Vlă- 
deni, Dersca și altele.

Consiliile agricole și u- 
nlunile cooperatiste tre
buie să sprijine și să în
drume mai îndeaproape 
consiliile de conducere 
ale cooperativelor pen
tru a organiza temeinic 
lucrările de recoltare a 
furajelor.

suporți de

ARGEȘ

Dar calitatea ?

La 
Do- 
pre- 

de 
cosit

în acest an, în regiu
nea Argeș s-a extins

aerisire și 
lemn.

într-o i 
tăți însă 
strîngere 
este slab 
în raionul 
bunăoară, 
din Stoicești au strîns 
lucerna de pe toate 
cele 37 ha, pe cîtă vre
me cei din Vlădeni au 
tărăgănat această lu
crare.

Deficiențe 
mai ales în 
uscarea și 
finului. La 
din Ionești 
pe 4 ha, peste care 
plouat mult, a stat mai 
bine de o săptămînă în 
brazde, neîntoarsă. La 
cooperativa Prundeni, 
deși există capre con
fecționate din lemn, tri
foiul cosit a fost lăsat 
în brazde, unde s-a de
preciat. La cooperativa 
din Strejeștii de Jos, 
peste 100 tone lucernă 
au fost depozitate în

serie de unl- 
acțiunea de 
a furajelor 

organizată. 
Rm. Vîlcea, 
cooperatorii

se observă 
ce privește 
depozitarea 
cooperativa 
lucerna de 

a

LUCRĂRI NOI PE TEME AGRARE

în broșura „METODA SIM
PLIFICATĂ DE STABILIRE A 
NORMELOR DE MUNCĂ 1N CO
OPERATIVELE AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE", de V. V. Popovici, 
se face o privire de ansamblu 
asupra problemelor generale 
ale normării muncii în agricul
tură. Autorul analizează măsu
rile necesare pentru introduce
rea în agricultură a normelor 
de muncă stabilite științific.

Lucrarea „EFICIENȚA ECONO
MICĂ A INVESTIȚIILOR ÎN A- 
GRICULTURĂ", de V. Baghin- 
schi, N. Brașoveanu și V. Can
delă, apărută în Editura agro
silvică, pune la dispozifia citito
rilor unele nofiuni privind trata
rea problemelor de metodologia 
de calcul a eficienței investiții
lor în agricultură. Lucrarea se a- 
dresează cadrelor economice și 
tehnice din domeniul agriculturii.

ASIGURĂRILE DE STAT IN 
AGRICULTURĂ", de I. Tulpan, 
tratează problema „fondului de 
rezervă sau asigurare”, menit să 
compenseze daunele cauzate 
unităților agricole și persoane
lor care au suferit de pe urma 
unor fenomene 
Lucrarea prezintă interes pen
tru cooperativele agricole 
membrii acestora, ajufîndu-i la o 
mai bună înțelegere a acțiunilor 
de asigurare.

de Ol
«sdeșsfe ce p; 5»<s.-Ws

!N AGRICULTURE

ale naturii.
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(Urmare din pag. X)

iecte pentru asimilări 
de utilaje. Organiza
țiile de proiectare lo
cale elaborează do
cumentații tehnice 
pentru lucrări afe
rente bazinelor mi
niere respective.

Recenta hotărîre a 
Consiliului de Mi
niștri aduce noi pre
cizări, creînd cadrul 
corespunzător pentru 
mărirea capacității de 
lucru a organizațiilor 
de proiectare și îm
bunătățirea activită
ții acestora. Se vor 
putea înființa noi 
servicii, secții și bi
rouri de proiectare 
pe lîngă unitățile mi
niere, în funcție de 
necesități.

Ca orientare gene
rală, proiectarea are 
în vedere aplicarea 
principiului concen
trării producției, sis
tematizarea rațională 
a incintelor, introdu
cerea în unități a u-

NOUTĂTI
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în proiectarea
nor utilaje de mare 
randament.

în proiectare s-au 
introdus elemente de 
tehnică nouă la ex
ploatările de căr
buni privind meca
nizarea integrală cu 
utilaje de mare ca
pacitate a tăierii stra- 
telor de cărbune din 
cariere și 
abatajelor 
lung ; la 
minereuri
tins metodele de ex
ploatare de 
productivitate 
subetaje, cu 
pare) și mecanizarea
încărcării și trans
portului în abataje.

O preocupare per
manentă constituie 
proiectarea tip, ela-

extinderea 
cu front 

minele de 
s-au ex-

mare 
(cu 

sur-

borîndu-se documen
tațiile pentru obiec
tive specifice indus
triei miniere ca : a- 
teliere mecanice, la
boratoare pentru 
mine de cărbuni, case 
ventilator, stații de 
sortare pentru căr
buni, elemente tip 
pentru . celule de si
loz, stativi pen
tru conducte de eva
cuare a sterilului, 
etc. Tot IPROMIN-ul 
a elaborat studii teh- 
nico-economice pen
tru vagonete auto- 
descărcătoare cu ca
pacitate de trei me
tri cubi, mașina de 
încărcat M.I.P.-2, sis
teme de ventilație e- 
lectrică, utilaje de 
preparare.

minieră
— Cum este apre

ciată activitatea pro
iectanților în dome
niul mineritului ?

— Nu este lipsit de 
interes să arătăm că 
concepția românească 
în materie de proiec
tări miniere are cău
tare și pe plan inter
național. în ultimul 
timp IPROMIN a 
înregistrat o creștere 
substanțială la lu
crările de proiectare, 
privind studii și ofer
te pentru export. Ast
fel, aici s-au elaborat 
proiectele de ansam
blu pentru exploata
rea și prepararea mi
nereurilor fosfatice 
de la Hamrawein și 
studiul tehnico-eco- 
nomic pentru prepa-

condiții cu totul neco
respunzătoare, pe locuri 
pe care băltește apa.

Este necesar ca peste 
tot să fie luate măsuri 
corespunzătoare pentru 
evitarea pierderilor de 
substanțe nutritive, pen
tru o calitate cît mal 
bună a întregii cantități 
de furaje.

MARAMUREȘ

Atenție finețe 
lor naturale

Acîș, 
ca si 
agri- 
Carei

Mij- 
sînt 

mică 
cosi- 
care

în regiunea Maramu
reș în majoritatea gos
podăriilor agricole de 
stat și în multe coope
rative agricole, recolta
rea trifolienelor este pe 
sfîrșite. Bune rezultate 
au dobîndit gospodăriile 
de stat Ard ud, 
Chereușa și altele, 
unele cooperative 
cole din raioanele 
și Satu Mare.

Dar, față de starea 
de vegetație a plante
lor, recoltarea furajelor 
este rămasă în urmă. 
Care sînt cauzele ? 
loacele mecanizate 
folosite numai în 
măsură. Din 199 
tori mecanice de
dispun S.M.T.-urile din 
regiune, doar 54 sînt în 
stare de funcționare. 
Nici posibilitățile pro
prii ale cooperativelor 
nu sînt suficient folo
site.

Cea mai mare supra
față de recoltat în re
giune o prezintă fîne- 
țele naturale — 55 800 
hectare. Iarba este bună 
de cosit. Cu toate aces
tea, în raioanele Cărei, 
Satu Mare, Șomcuta, 
Oaș și Cehu Silvaniei 
recoltarea fîncțelor na
turale se face într-un 
ritm mult prea încet.

în ultimele zile, tim
pul a devenit prielnic 
recoltării tuturor fura
jelor. Se impune deci 
ca, paralel cu lucrările 
de întreținere a cultu
rilor, să se acorde toa
tă atenția strîngeril 
hranei animalelor pen
tru timpul iernii.

In Capitală

DE STICLA
Ieri, în Capitală au început 

săpăturile pentru turnarea fun
dației unui nou combinat de 
fabricare a sticlei, unul dintre 
cele mai importante obiective 
din planul de investiții al Mi
nisterului Industriei Ușoare. 
Capacitatea acestei noi unități 
va fi de 100 000 tone de am
balaje de sticlă și articole de 
menaj anual — de patru ori 
mai mult decît producea în
treaga industrie de sticlărie 
din țara noastră în anul 1938. 
Utilajele moderne cu care va 
fi dotată vor asigura desfășu
rarea procesului de producție 
în cele mai bune condiții, con
tribuind, în același timp, la îm
bogățirea gamei articolelor de 
sticlărie. Primele produse ale 
fabricii, conform prevederilor, 
vor fi livrate în 1968.

rarea barltel de la 
Asswan — R.A.U., 
studii șl proiecte 
pentru exploatări de 
sare în soluție, de 
sare-gemă, de fosfați, 
de zăcăminte de fier 
și altele în diferite 
țări ale lumii.

— Ce proiecte mai 
importante de ex
ploatări miniere și 
instalații de prepa
rare urmează să fie 
realizate în următorii 
ani ?

în actualul cinci
nal se dezvoltă toate 
ramurile miniere, dar 
în special cea carbo
niferă, unde 
exploatarea 
riere crește 
rabil spre a
nevoile de combusti
bil ale centralelor 
termoelectrice, pre
cum și exploatarea 
minereurilor nemeta
lifere ca: sulful, tal
cul, caolinul, ben- 
tonita, calcarul, do- 
lomita, feldspatul etc. 
— substanțe folosite 
în industriile siderur-

mai ales 
în ca- 

conside- 
satisface

gică, chimică, cera
mică, sticlei și ali
mentară.

Recent colegiul Mi
nisterului Minelor a 
analizat problema a- 
sigurării ritmice cu 
proiecte a tuturor o- 
biectivelor din pla
nul cincinalului.

în perioada 1966— 
1970 se vor proiecta 
și executa o serie de 
obiective importante 
ca : dezvoltarea ca
rierelor de cărbuni din 
Oltenia, deschiderea 
bazinului de lignit 
Valea Jilțului, asi
gurarea cu calcar 
a Combinatului side
rurgic Galați, ampli
ficarea capacității mi
nei de cupru Bălan, 
instalația de prepa
rare a nisipurilor ca- 
olinoase Aghireș și 
altele, care vor con
tribui din plin la va
lorificarea bogății
lor țării și la obține
rea unor produse de 
calitate superioară.

Interviu realizat de 
Al. PLĂIEȘU
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ELECTRONICA MODERNA
si creația științifică
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Tranzistorul, televizoarele au 
intrat în sfera lucrurilor obiș
nuite, din însăși intimitatea o- 
muiui. Deși mai puțin cunoscu
te de publicul larg, aplicațiile în 
producție ale electronicii consti
tuie un element esențial al pro
gresului tehnic, cu avantaje ma
jore. Spre a face cunoscute citito
rilor unele aspecte ale activității 
electroniștilor noștri, ne-am adre
sat conf. ing. Roman Stere, de la

— Cum apreciați dezvoltarea 
cercetărilor de electronică în țara 
noastră 1

— Cu toate că studiile în dome
niul electronicii sînt de dată rela
tiv recentă în țara noastră, ele au 
condus totuși la anumite rezultate 
utile, materializate mai ales în 
crearea unor dispozitive, aparaturi 
originale, valoroase. Mă refer nu 
numai la rezultatele în producția 
radioreceptoarelor și televizoare-

Interviu cu conf. ing. Roman STERE
Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej"

Facultatea de electronică a Institu
tului politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" :

— Ce ne puteți spune despre 
importanța aplicațiilor electronicii 
contemporane ?

— De la bun început trebuie 
arătat că posibilitățile de utilizare 
a electronicii sînt practic nelimi
tate. în afara aplicațiilor din tele
comunicații se extind rapid și cele 
din industrie, în special în două 
direcții : convertirea energiei elec
trice dintr-o formă în alta și — 
măsurarea, controlul și automati
zarea. Astfel, la Combinatul meta
lurgic Baia Mare, instalațiile de 
electroliză pentru rafinarea cupru
lui, ca și cele de producere a alu
miniului la uzina de la Slatina, 
sînt alimentate cu energie electri
că în curent continuu pe baza unor 
puternice instalații electronice (re
dresoare cu semiconductor!). Con
tribuția acestei ramuri este as
tăzi evidentă în reglarea automată 
a proceselor industriale, în defec- 
toscopia nedistructivă a pieselor, 
în prelucrarea metalului prin cu- 
renți de înaltă frecvență etc. Tele
viziunea va avea, desigur, tot mai 
variate utilizări și în industrie, în 
cercetarea științifică. Instalații 
electronice, cum sînt calculatoarele, 
pot efectua, bineînțeles cu ajutorul 
omului, diferite investigații și cer
cetări care permit acumularea da
telor științifice, verificarea de noi 
ipoteze etc.

înlocuind munca omului, facili- 
tînd unele activități complexe, a- 
paratura electronică oferă avan
tajul unei considerabile sporiri a 
randamentului producției, a pro
ductivității în genere.

lor românești, ci și la aplicațiile 
industriale și economice. în 
industria petrolieră se utilizea
ză unele instalații 
de automatizare create de cer
cetătorii Institutului de pro
iectare de aparataj electrotehnic 
și instalații de automatizare, care 
realizează controlul centralizat al 
cîmpurilor de sonde, funcționarea 
optimă a unor instalații de prelu
crare etc. Devine tot mai frecventă 
contribuția electronicii și în ceea 
ce privește comanda automată a 
unor mașini unelte, a strungurilor 
simple sau complexe, ca strungu
rile Carusel, a macaralelor și po
durilor rulante etc.

Cu toate aceste realizări, nu s-ar 
putea spune «ă cercetarea electro
nică și-a găsit dezvoltarea cores
punzătoare cerințelor actuale. 
Probleme importante, ca măsura
rea unor mărimi în 
dustriale, efectuarea 
mari viteze, solicită 
mai mult atenția 
noștri, ca și unele aplicații mai re
cente ale electronicii în telefonia 
automată, centralizări feroviare, 
calculatoare electronice etc.

Rolul electronicii în transforma
rea energiei electrice dintr-o 
formă în alta este mai puțin spec
taculos, dar nu mai puțin impor
tant. Se impune, date fiind nece
sitățile economiei naționale, urgen
tarea cercetărilor în domeniul ge
neratoarelor electronice, care pro
duc oscilații de înaltă frecvență în 
procesele de călire superficială, în 
sudura maselor plastice, uscarea 
accelerată a lemnului, precum și 
în prelucrările cu ultrasunete.

complexe

procesele in- 
de calcule cu 
din ce în ce 

electroniștilor

Teatrul Național din Belgrad
și-a început turneul in țara noastră

Teatrul Național din Belgrad, 
care întreprinde un turneu în țara 
noastră, a sosit miercuri la Timi
șoara. Artiștii iugoslavi au fost 
salutați de Gheorghe Leahu, di
rectorul teatrului „Matei Millo", 
președintele Comitetului regional 
de cultură și artă Banat, și de alți 
oameni de artă și cultură din lo
calitate. A fost de față Veroliub 
Spasici, secretar al ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București.

Seara, colectivul Teatrului Na
țional din Belgrad a prezentat, pe

Branislav Nușici.

scena Operei de stat din Timișoa
ra, un spectacol cu piesa „Doamna 
ministru" de
Pusă în scenă de regizorul Bra
nislav Borozan, cunoscuta comedie 
a clasicului sîrb a prilejuit publi
cului timișorean cunoașterea înal
telor calități interpretative ale ar
tiștilor belgrădeni. Actrița Iubinka 
Bobici, în rolul titular, ca și cei
lalți interpreți, au cules în repeta
te rînduri aplauzele spectatorilor.

(Agerpres)

— Ce carențe se cer reme
diate pentru creșterea eficienței 
cercetărilor în domeniul electro
nicii ?

— în laboratoarele uzinale și de 
cercetări se simte acut nevoia unor 
aparate electronice de măsură de 
uz general — cum ar fi, de exem
plu, multi-ampervoltmetrul uni
versal, necesar oricărui tehnician 
electronist, redresoare stabilizate, 
osciloscoape catodice etc. Astfel de 
aparate au fost procurate de multe 
ori din import, alteori au fost con
struite la fața locului, cu cheltu
ieli de efort, timp și mijloace care 
depășeau cu mult cele reclamate 
de o producere centralizată în țară. 
Răspîndirea tot mai mare a apara
turii electronice în industrie im
pune, după părerea mea, existenta 
unei rețele de centre și ateliere de 
instalare, întreținere și reparare în 
cadrul întreprinderilor.

Atenția cercetătorilor ar trebui 
să se îndrepte, de asemenea, și spre 
efectuarea de studii privind apli
cațiile tehnologice ale electronicii 
în controlul produselor industriale, 
la măsurarea mărimilor ce inter
vin în procesele tehnologice etc. 
Asemenea investigații trebuie a- 
bordate pe baza unui potențial 
științific corespunzător. Sînt ne
cesare unele perfecționări în or
ganizarea cercetărilor din acest 
domeniu, poate prin înființarea 
unui institut de cercetări electro
nice în cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, pro
filat pe crearea de aparatură elec
tronică tehnologică, de măsurare 
și control. Ar fi utilă dezvoltarea 
unui centru de cercetări de dispo
zitive semiconductoare, care să a- 
bordeze cercetări de mare per
spectivă în acest domeniu, cum 
sînt circuitele integrate, eventual 
în cadrul unui laborator uzinal pe 
lingă întreprinderea de piese ra
dio și semiconductoare — Băneasa.

Pe de altă parte, se cer lichidate 
întîrzierile care apar uneori în 
finalizarea cercetărilor, datorate 
într-o oarecare măsură și lipsei 
unei întreprinderi specializate în 
producția de aparatură electronică 
industrială. Sînt însă și unele ca
rențe datorate, desigur, slabei pre
ocupări pentru producerea unor 
categorii de piese electronice, cum 
ar fi miezurile magnetice de feri
tă. Este necesară o mai mare pre
ocupare pentru introducerea în 
fabricație a unor redresoare de 
putere cu siliciu, a căror tehnolo
gie a fost elaborată în țară, și a 
unor elemente de comandă semi
conductoare de randament ridicat, 
fără de care electrificarea căilor 
ferate și a transportului urban nu 
poate fi concepută.

Importantă pentru creșterea efi
cienței cercetării de electronică 
este și orientarea corectă a investi
gațiilor. De pildă, pentru construc
ția de aparatură este importantă 
nu numai urmărirea unor perfor
manțe tehnice superioare, dar și 
corelarea activității de concepție 
cu capacitatea de execuție și cu 
posibilitățile de aplicare, exploa
tare și întreținere.

Există, desigur, numeroase pre
mise care ne îndreptățesc să în
trevedem ridicarea pe o treaptă 
superioară a nivelului cercetării în 
domeniul electronicii moderne.

Interviu realizat de
Teodor CAZACU

CtTrmare din pair I)

MARILE
profund, comunica cu 
niște esenje, acum însă 
aleargă să-și ia palto
nul, rîde grosier, se 
poartă dubios. Ce s-a 
înfimplat cu emojia 
lui ? Există alte lucruri, 
se pare, care îl chea
mă mai grabnic și mai 
puternic, care 
chid și-l 
diet,

îl în- 
răcesc ime- 

îl fac meschin, 
deși a stat două ore 
îmbăia! în efluvii de 
generozitate. Senti
mentele lui adinei nu 
sînt pe potriva celor 
ce le-a ascultat, de 
vreme ce se rupe și 
recade așa de repede 
înfr-o alt* valorificare 
a lumii, pe alte criterii 
decît ale elanului crea
tor.

Vreau să spun că în
dărătul actelor noastre, 
chiar și al celor cultu
rale și artistice, care 
în mod normal ar tre
bui să conducă omul 
spre un comportament 
superior, stă o rețea de 
sentimente fundamen
tale, ca niște tipare 
care valorifică lumea, 
și că orice educație — 
civică, estetică, mora
lă — pleacă de la aces
te tipare. Marile senti
mente creează un sis
tem de valori și răs
pund de cele mai mul
te din 
noastre. A educa în
seamnă. cred eu, 
pujin a informa ce se

comportările

mai

și

fii 
să

mult că ai 
vreo co- 

cu Mozart 
registru de 
îndreptate 

Nu

petrece ici și colo, în 
știință și în arfă, în 
drept sau în morală, 
cît a crea marile sen
timente fundamentale 
în raport cu lumea 
viața.

E bine să vrei să 
punctual, e bine
vrei să ajungi mai re
pede la cultură, e bine 
să-ți creezi deprinderi 
artistice cît mai întinse. 
Dar dacă pentru fie
care din -aceste lucruri 
calci pe picior pe ce
lălalt, valorile pe care 
le dobîndești se în
scriu de fapt împotri
va sentimentului de 
valoare. Eu mă îndo
iesc foarte 
Intr-adevăr 
municație 
cînd ai un 
sentimente
spre rapacitate, 
poți fi carierist și în
drăgi pe Chopin, laș și 
face caz de Beethoven, 
mărunțel și consimți cu 
Wagner, oricîte audiții 
ți s-ar pune la dispozi
ție. Superficialitatea în 
sentimentele comune, 
zilnice, nu face casă 
bună cu marile idei ale 
artei. Dragostea mes- 
chinizafă te fine în 
afara poeziei chiar 
dacă ai rafturile pline 
de poeți, chiar dacă 
scrii însuți cuvinte ri
mate. Fără un sen
timent al istoriei, mu
zeele nu se deose
besc de fîrgurile de 
mostre sau de orice

alt exponat comercial. 
Fără un sentiment al 
continuității în timp a 
marilor valori cultura
le, rămîi condamnat la 
efemer, trăiești nu In 
lume, ci de pe o zi 
pe alta. îndărătul ac
tului de cultură stă un 
sentiment al culturii, 
îndărătul actului de 
studiu a cutărei pro
bleme stă sentimentul 
importanței acelei pro
bleme. Dacă înveți un 
lucru fără să ai senti
mentul importanței lui, 
învățătura e schiloadă, 
neorganică. Dacă îfi a- 
similezi păreri într-un 
domeniu sau altul de 
cunoaștere fără să ai 
sentimentul întregului 
filozofic ce exprimă 
raportul dintre tine și 
lume, părerile sînt în
tîmplătoare, arbitrare.

O educație temeini
că nu se întemeiază 
numai pe concepte și 
propoziții morale, ei 
în primul rînd pe ba
za sensibilă a valori
ficării lumii, pe atitu
dinile fundamentale în 
fața ei. Nu poate fi 
indiferent, de pildă, 
în educație sentimen
tul pe 
duratei, 
viața e 
rezumă 
te face
voluptățile 
dacă natura te-a dis
pus astfel, coboară 
pînă la pragul de jos 
al senzualității și ră-

care îl acorzi 
A crede că 
efemeră și se 
la cit trăiești, 
precipitat cu 

ei care,

Lucrdrile de consolidare, restaurare și protejare a Edifi ciului roman cu mozaic de la Constanța se aflâ într-un 
stadiu avansat Foto : R. Costin

ai mult poate decît ori
care altă latură a acti
vității sale din școală, 
munca de diriginte soli
cită profesorului — in-

de specialitate — folosi- 
plin a tuturor calităților 
pedagog și educator, a 

măiestriei profe- 
acumulată de-a lungul

T

• Teatrul de Operă si Balet : TRA- 
VIATA — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : VĂDU
VA VESELĂ — 19,30.
• Teatrul National „I. L. Caragiale” 
(sala Studio) : INTÎLNIRE CU ÎNGE
RUL — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) t 
CASA BERNARDEI ALBA — 19,W.
• Teatrul ,,C. I. Nottara' (sala Ma- 
gheru) : AU FOST ODATĂ... DOUĂ 
ORFELINE — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" l SE 
CAUTĂ UN MINCINOS — 20.
• Teatrul Mic : (la Teatrul de vară 
din parcul „Herăstrău") : AMOOOR 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' 
(sala Savoy) : NU ADUCE ZIUA CE 
ADUCE NOAPTEA — 20.
• Circul de stat ; SENZAȚIONAL - 
CIRC — f9,30.
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diferent 
rea din 
sale de 
experienței și 
sionale 
practicii școlare. Șl fiecare promo
ție de elevi pe care o dă unui ciclu 
superior de învățămînt sau direct 
vieții, îi oferă — în mai mare mă
sură poate decît profesorului de 
specialitate — prilejul de a cugeta 
asupra rezultatelor activității sale 
educative, asupra eficacității me
todelor și procedeelor pedagogice 
folosite în pregătirea pentru viață 
a tinerilor.

In zilele premergătoare încheierii 
situației școlare a unor clase, nu 
de puține ori mi-a fost dat să aud 
din partea diriginților asemenea 
replici :

— N-am crezut că elevul M. va 
reuși să se redreseze atît de repede 
și să promoveze cu bine !

— Nu m-am așteptat că elevul 
A. va slăbi ritmul într-atît încît să 
nu poată trece clasa !

Evident, și într-un caz și în celă
lalt, diriginții nu se pot lăuda cu o 
temeinică și profundă cunoaștere a 
claselor de care s-au ocupat, cu 
evaluarea exactă a calităților și 
posibilităților de studiu ale fiecărui 
elev în parte. Or, după părerea 
mea, cunoașterea în ansamblu și în 
amănunt a clasei, a elevilor repre
zintă o condiție esențială pentru 
reușita activității educative a diri
gintelui. Numai cunoscînd trăsătu
rile de caracter, particularitățile 
psihice si intelectuale ale fiecărui 
elev, noti să-l îndrumi concret, în 
curtostintă de cauză și. .deci, cu e- 
fectele dorite. Tn această direcție 
este de un real folos conlucrarea 
strînsă cu toți profesorii 
dau la clasa respectivă.

Nu e mai puțin 
însă că o astfel de

0 condiție
a pedagogiei
cunoașterea 

elevului

care pre-

adevărat 
cunoaș

tere se realizează în timp, printr-o 
activitate continuă. Sub acest as
pect, cred că trebuie semnalată 
lipsa de continuitate în munca 
unor diriginți, schimbarea repetată 
de la o clasă la alta.

Activitatea dirigintelui este deo
sebit de frumoasă și totodată plină 
de răspundere, ea permite fiecărui 
profesor să vină cu contribuții per
sonale la desăvîrșlrea ei, să-și va
lorifice pregătirea științifică și pe
dagogică, calitățile personale. Mă
iestria pedagogică și exigența e- 
ducatorului își găsesc expresie di-

rectă în alegerea tematicii și în 
planificarea orelor de dirigenție. 
Desigur, în alcătuirea temati
cii, dirigintele este preocupat de 
formarea în clasă a unei atmosfere 
prielnice de activitate școlară, de 
studiu, dar — în același timp — 
favorabile cultivării aptitudinilor 
și înclinațiilor individuale ale ele
vilor, dezvoltării trăsăturilor pozi
tive de caracter, educării patrio
tice și cetățenești, formării perso
nalității fiecăruia. Dar, în situația 
în care nu-și cunosc prea bine ele
vii, atunci cînd își planifică acti
vitatea la început de an sau de tri
mestru, unii diriginți fac un ciudat 
„schimb de experiență" copiindu-șî 
unii de la alții temele pentru ora 
de dirigenție sau propunindu-și tot 
felul de teme pretențios și compli
cat formulate, însă lipsite de fun
damentul solid al cerințelor edu
cative concrete ale colectivului 
respectiv. Din partea unor aseme
nea diriginți se aude adesea pro
punerea de a se elabora o progra
mă a orelor de dirigenție, tocmai 
pentru a-i scuti de efortul de a 
concepe personal conținutul și pla
nul activității educative.

Fără a încerca să dau soluții 
imuabile, mi se pare însă că s-ar

NTEIMESENT
mîn acolo. Dimpotri
vă, sentimentul unei 
durate lungi, nesfîrși- 
fe, unde secolii își 
trec și își unesc efor
turile și unde dincolo 
de inerente nimicnicii 
apare rodul unei con
tinue creșteri, te dis
pune spre o viață mai 
plenară, spre o înțe
legere mai complexă, 
spre voluptăți mai 
înalte. Catedrale goti
ce, monumente de ar
tă s-au clădit zeci și 
sute de ani, cu o con
tinuitate de efort ad
mirabilă, cu un stărui
tor sentiment al dura
tei. Tezaurele noastre 
istorice și artistice, ve
chile noastre mănăs
tiri și cetăți exhală ae
rul unei trăinicii, al u- 
nei neistovite rîvne de 
a împodobi un pă- 
mînf de atîfea ori pră
dat și pîrjolit, cu noi 
și noi semne ale gîn- 
dului, sufletului, faptei 
noastre constructive. 
Sentimentul acestei du
rate, al acestei treceri 
necontenite, unite cu o 
necontenită rămînere, e 
creator de valori. E 
bună vizitarea turisti
că a obiectivului isto
ric, sînt bune explica
țiile ghizilor, chiar în 
fuga mașinii, dar sen
timentul activ al du
ratei e cel care valo
rifică în cele din ur
mă obiectivul șî-l face 
bun spiritual, 
piu popas i

, nu sim- 
nformaiiv.

Istoricul mare nu e cel 
ce se ilustrează prin- 
fr-o judicioasă înșira- 
re a datelor, ci cel 
străbătut de un senti
ment dens al istoriei, 
care în forme mai mă
runte, infinitezimale u- 
neori, se găsește în 
fiecare din noi. Tînă- 
rul ce învață carie cu 
sentimentul utilității i- 
mediate, înăbușind 
grăuntele duratei ne- 
sfîrșife, face o educa
ție incompletă, fiindcă 
nu realizează perspec
tiva unei împliniri isto
rice, a unei datorii is
torice. Datoria lui va fi 
limitativă, cîfă vreme 
sentimentul duratei e 
la el parcelat, cît nu 
vede în timp nici în
dărăt, nici înainte, de
cît istoria lui proprie, 
sau fragmente din ea.

Sentimentul eficien
ței spirituale joacă și 
el un rol de prima mî- 
nă în conduita omu
lui. Ideile sînt supra
structură, dar nu mai 
puțin ele au puterea 
de a influența, de a 
determina, de a schim
ba aspectul vieții, di
namica și culoarea ei. 
„AAarxism - leninismul, 
precum și propria 
noastră experiență, de
monstrează că dacă 
viața materială de
termină conștiința oa
menilor, în 
timp viața spirituală 
joacă un rol deosebit 
de important în asigu
rarea mersului înainte 
al societății”, spu-

același

nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expu
nerea făcută cu prile
jul aniversării Partidu
lui Comunist Român. 
A nu crede că viafa 
spirituală poate influ
ența profund societa
tea, a nu avea senti
mentul valorii spirituale 
eficiente înseamnă a fi 
mutilat de o bună parte 
din fiinfa fa, a rămîne 
la cheremul faptelor 
întîmplătoare fără să 
le pofi asigura o or
dine. Cînd însă 
încălzit 
de 
ceea 
nezi, 
sens 
va influenta 
societatea, îfi cresc și 
forțele și dorinfa de a 
le folosi.

Un anumit senti
ment al universalității, 
un anumit sentiment 
al noului (conștiința că 
pofi vedea, trăi, sau 
face un lucru care nu 
s-a mai produs 
acum la fel, că 
deci pe un teren 
gătit mii de 
dar încă nebătut), 
anumit sentiment 
realizării (prin 
de muncă), al solida
rității de persoană cu 
celălalt, al solidarității 
de clasă, de națiune, 
al ordinei imanente ce 
se lasă cucerită pas 
cu pas, un anumit 
sentiment că n-ai ve
nit înfîmplăfor pe 
lume, că nu trăiești 
întîmplător, că domini

ești 
pe dinăuntru 

sentimentul că 
ce spui, imagi- 
inventezi are un 
care, într-un fel, 

în bine

pină 
ești 

pre- 
ani 
un 
al 

actul

întîmplarea, — toate 
acestea constituie re
țeaua de sentimente 
fundamentale ascunsă 
în fiecare om, pe care 
educafia socialistă e 
chemată să le cuprin
dă și să le valorifice 
la puterea cea mai 
înaltă.

Dar poate cineva 
îmi va spune că a- 
cesfea sînt idei, con
cepte, și nu sentimen
te. Ei bine, tocmai 
aici este pragul edu
cației, după părerea 
mea. Dacă aceste lu
cruri rămîn în stadiul 
de idei, de concepte, 
ele pot fi vehiculate 
de la unul la altul cu 
cea mai mare eleganfă 
dialectică, dar nu se 
înscriu în adîncimea 
viefii. Ideea, concep
tul au o anumit* o- 
biectivitate, rece. E- 
ducafia adevărată tra
versează însă zonele 
intime ale emoțiilor și 
sentimentelor, opera 
de plăsmuire a omului 
se face la cald (de 
aceea, de pildă, edu
cația revoluționară a 
ridicat valoarea multor 
idei qenerale, abstrac
te, fiindcă le-a dat 
un foc al ei). Durata, 
universalitatea, noul 
nu sînt numai idei, 
sînt sentimente, emo
ții în stare latentă 
care așteaptă să fie 
alimentate. Ce e ome
nia I O predispoziție 
b noastră, un senti
ment organic, care aș-

feapfă să fie alimen
tat. Pentru 
nostru dreptatea 
infe de a fi idee 
fost un sentiment, 
cinstea la fel.

poporul 
îna-

a

Există 
un sentiment al dem
nității, un sentiment al 
corectitudinii, al onoa- 
rei. Și un sentiment al 
datoriei. Cînd datoria 
se rezumă la obliga
ție legală, la normă, își 
pierde miezul 
sentimentul.

Educajia nu trebuie 
să urmeze, cred eu, 
drumul științei, creînd 
o cît mai savantă îm
părțire a lumii în felii, 
ierarhizînd și diversi- 
ficînd categoriile, prin
cipiile, învățămintele. 
Ea trebuie dimpotrivă 
să le unifice prin re
cursul la cîteva senti
mente fundamentale. 
Cineva spunea, fot în 
„Scînfeia”, că rolul fe
meii în societate, 
familie, trebuie să i 
vină tot mai știinfl 
mai doct. Nu sînt de 
această părere, 
cred, stimată 
iertafi-mă, că 
de mai mult 
în educafie, 
e nevoie de 
tă căldură și că rolul 
preponderent educa
tiv al femeii e să e- 
mane această căldură, 
transmijînd prin inter
mediul ei germenii 
marilor sentimente care 
au creat, aici și pre
tutindeni, pe 
oameni.

viu,
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Nu 
tovarășă, 
e nevoie 
scientism 

cred că 
mai mul

marii

putea stabili cu mal multă preci
zie coordonatele activității educa
tive decît în îndrumările metodice 
recent publicate de Ministerul în- 
yățămîntului. în stabilirea acestor 
coordonate cred că ar fi necesar 
să se țină seama în mai mare mă
sură de o serie de factori cum ar 
fi : nivelul de cunoștințe al elevi
lor de diferite vîrste, de preocu
pările lor, de anumite momente de 
vîrf din activitatea și viața școlară 
etc ' Consider că neglijarea orică
ruia dintre acești factori poate 
avea urmări nedorite asupra dez
voltării sub raport educativ a ele
vilor, poate determina lipsa de efi
ciență, de rezultate pozitive a în
tregii munci educative. Cu totul 
altfel trebuie să abordăm, de 
exemplu, problema orientării pro
fesionale a elevilor, a îndrumării 
în alegerea drumului în viață la 
clasele școlii generale sau ale li
ceului. Dacă pentru cei mai mici 
vizita într-o întreprindere — să 
spunem — poate avea un plus de 
atractivitate, celor mari o dis
cuție la „nivel mai înalt" cu spe
cialiști din diferite domenii le poa
te satisface în mai mare măsură 
dorința de cunoaștere a căilor pe 
care să pornească după absolvirea 
scolii. Tot astfel, mi se pare mai 
firesc ca în perioada tezelor, a con
cursurilor și olimpiadelor elevilor, 
în preajma absolvirii unor cicluri 
școlare, tematica orelor de dirigen
ție să fie îndreptată și ea spre a- 
ceste preocupări ale elevilor, să-i 
stimuleze și să-i îndrume cu mij
loacele și metodele specifice acti
vității educative. De aceea socotesc 
că este cu totul neinspirată iniția
tiva unor diriginți din orașul nos
tru care în ultimele ore de dirigen
ție de la clasele a VIII-a sau a 
Xl-a, au organizat discuții despre 
filme, despre piese de teatru sau 
despre cărți. Prilejul ar fi fost mult 
mai potrivit pentru a discuta pro
blemele atît de interesante din 
punct de vedere educativ legate de 
absolvirea unui ciclu școlar și pă
șirea pe drumul ales în viață.

Dată fiind semnificația deosebită 
pe care o are în ansamblul pro
cesului instructiv-educativ din 
școală, este absolut necesar ca ac
tivitatea dirigintelui să fie în aten
ția conducerii școlilor și organiza
țiilor de partid, a forurilor de în- 
vățămînt. După părerea mea, în 
Regulamentul de funcționare a șco
lilor — a cărui îmbogățire cred că 
a devenit de actualitate — ar tre
bui să fie menționate mai pe larg 
rolul și îndatoririle diriginților în 
pregătirea și educarea elevilor, a- 
jutorul concret ce li se cuvine din 
partea conducerilor de școli.

Prof. Voicu ICHIM
Școala generală nr. 5 
din Bacâu

• COLIBA UNCHIULUI TOM — ftîrrt 
pentru ecran panoramic : Patria — 9i 
12; 15; 18; 21.
• ANGELICA, MARCHIZĂ „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Republica — 
8,45: 11,15: 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
Stadionul Dinamo — 20,15 (la ambele 
completarea Consfătuirea lucrătorilor 
din industria constructoare de mașinii, 
București — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, Gloria — 9: 11.30; 14; 16.30; 
18.45; 21,15, Patinoarul „23 August" — 
20,15.
• EU SÎNT CUBA ! r Luceafărul — 9; 
12; 15: 18: 21, Feroviar — 15: 18: 21. 
Grădina „Doina" — 20,15, Aurora — 
10: 12,30; 15; 17,30; 20; la grădină —
20.30.
• DITTE, FIICA OMULUI s Cinema
teca — 10; 12; 14.
• FANFAN LA TULIPE : Capitol —
9,15: 11,30: 14,45; 16; 18,30: 21: le
grădină — 20,15, Grivita (completare 
Ninge) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15:
18,45: 21,15.
• FIII „MARII URSOAICE" — cine
mascop : Festival (completare Viz'ta 
conducătorilor de partid sl de stat tn 
regiunea Suceava) — 8,30: 11,30: 14,30: 
17,45: 21; la grădină — 20,15. Arenele 
Libertății — 20.30, Modern ■+■ 9,45; 12; 
14.15; 16 30; 18,45: 21,15, Feroviar — 
9,30; 12,30.
• SĂRITOARELE DE LA TRAMBU
LINĂ : Lumina — 9,15: 11,30; 13,45: 
16; 18.15; 20,30,
• FATA PIERDUTA — cinemascop : 
Victoria — 10: 12: 14; 16; 18,15: 20,30. 
Melodia (completare Vizita conducă
torilor de nartid șl de stat In regiunea 
Iași) — 8,30; 11: 13,30: 16: 18.30 , 21. 
Rahova (completare Vizita în Repu
blica Socialistă România a președin
telui Iosip Brnz Tito) — 16: 18,15: la 
grădină — 20,30.
• OMICRON ; Central (completare
Vizita conducătorilor de partid sl de 
stat tn regiunea Iași) — 9.15: 11.30:
13.45: 16: 18.15; 20 30. Flamura (com
pletare Tractorul '66) — 10: 12: 14' 
16; 18.15: 20 30, G'ărlfna „Expoziția" 
(Piața Scînteli) — 20,30.
• FERICIREA ÎN TRAISTĂ : Doina — 
11,30: 13 45: 16: 18,15: 20,30.
• CLOVNUL FERDINAND — AJU
TOR. MĂ ÎNEC — CÎND SOȚIA F 
PLECATĂ — STEI.UTA CENUȘIE — 
ÎN PALATUL VECHI — HAI M 
MEȘTERI I — ȘTIINȚĂ ȘT TEHNICĂ 
nr. 12/1965 : Timpuri Noi — 9—21 în 
continuare.
• NU PLÎNGE, PETER 1 — cinema
scop : Ciulești (completare Viz.ita con
ducătorilor de nartid sl de stat în re
giunea Suceava) — 15,30: 18: 20 30
• FATA PIERDUTĂ — cinemascop — 
si ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" — cinemascop : Excelsior — 10: 
15.15; 19 30
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Dacia 
(completare O poveste cu rfnt«r) — 
0 30—13,45 tn continuare: 16: 18.15:
20.30.
• TREI PAȘI PE PĂMÎNT : Ruzesti 
(completare Vizita conducătorilor de 
nartid si de stat tn regiunea lasll — 
14: 16.15: 18 45: 1" grădină - 90.30, 
Tomis (completare Ninge) — 10: 12,15: 
16; 18.15: 20.30.
• VIATA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA :
Crînoasi — 16- 18, 20
• SOȚIE FIDELĂ : Bncegi (comple
tare Tractorul '««) — 9 30, 11,45: 14: 
16.15: 18,30: 20.45: îs grădină -.70 15, 
Lira (completare Culori tn pictură' — 
15; 17.15: 19 70: la grădinii _ 20,15.
• A FOST CÎNDVA HOT - cinema
scop : Unirea (completare Rășinari) — 
16: 18,15: la grădină - 20 30
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC H 
TINE: Flacăra — 10: 15 30, 18, ?n 30, 
Drumul Sării — 11, 15.15: 17 45: 20.
• DEPĂSIRFA : Vftan Completare 
stiintă Si tehnică nr. 11/1965) — 16:
18.30.
• SERBĂRILE GALANTE : Arta (rom.
pletare Vizita conducătorilor de part'd 
Si de stat în regiunea Suceava) — 9, 
11.30; 14: 17: 19.30: la nrSdfnă —
20.30. Floreasca (completare Ninge' — 
9.30: 11.45: 14; 16.15: 18 30, 20.45. Gră
dina „Progresul” — 70.30.
• NOAPTEA TGUANFI : Miorița — 
9: 11,15; 13,30: 16: 18.30: 21. Volga — 
8,30: 10.45, 13.15: 15 45, 18.15, 20.45.
• LA PORȚILE PĂMÎNTULUr — cine- 
mtucop : Munca (completare Un bloc 
neobișnuit) — 16; 18,15: 20,30,
• HAIDUCII — cinemascop : Popular 
(completare 1 Mal 1966) — 10.30: 16: 
18,30; 21. Pacea (completare Congresul 
sindicatelor) — 16: 18,15: 20,30.
• OPERAȚIUNEA „I" : Moșilor (com
pletare Conaresul sindicatelor) —• 
15,30: 18; 20,30.
• ATENTATUL —a cinemascop t Cos
mos — 16; 18; 20.
• DE LA 7 LA 12 t Viitorul (comple
tare Otto Iulievtd Schmidt) — 15,30: 
18: 20.30.
• PARCAREA INTERZISĂ : Colentina 
(completare Pavlik) — 16; 18,18; 20,36; 
la grădină — 20.
• GENTLEMANUL DIN COCODT — 
cinemascop ■ Progresul (completare 
1 Mal 19661 — 14: 16.15; 18,45: 21.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop: 
Ferentari — 10, 15.30: 18 : 20,30.
• ADFVĂRATA FATĂ A FASCISMU
LUI : Cotrocenl - 15: 17.45 : 20,30.
• O STEA CADE DIN CER : Grădina 
„Moșilor" — 20,15.
• RĂSCOALA — cinemascop ! Gră
dina .,Tomis" — 20.15.
• FATA DIN JUNGLĂ r Grădina 
„Progresni-Parc" - 70,30.
• LALEAUA NEAGRĂ — cinemascop; 
Grădina „Vitan" — 20,30.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,10 — Pentru copii : în vizită 
la... Jules Verne. Ecranizare din „20 000 LEGHE SUB MĂRI". Inter
pretează : George Mărutză, Sandu Rădulescu, artiști emeriti, Geta 
Mărutză, Pușa Scărlătescu, C. Prereanu, Nucu Păunescu, Coama 
Brașoveanu, Adrian Georgescu • 19,40 — Debuturi • 20,40 — Trei 
tablouri pe săptămînă. Criticul Ion Frunzetti va prezenta tablourile : 
AUTOPORTRET, PEISAJ PE SENA si FEMEIE 1N INTERIOR DE 
THEODOR PALADY • 20,55 - Filmul „COLINA" • 23,00 — Tele
jurnalul de noapte • 23,10 — Buletinul meteorologic.
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Abordind problemele situației in
ternaționale actuale, reprezentanții 
celor două partide au subliniat im
portanța întăririi unității și coeziu
nii mișcării comuniste și muncito
rești a țărilor socialiste, a forțelor 
antiimperialiste. democratice și iu
bitoare de pace în lupta pentru ză
dărnicirea acțiunilor agresive ale 
imperialismului și în primul rînd 
ale imperialismului S.U.A., pentru 
apărarea cauzei păcii și indepen
denței naționale.

Cele două partide și-au exprimat 
solidaritatea frățească cu lupta e- 
roică și dreaptă a poporului viet
namez împotriva agresiunii bruta
le a imperialismului S.U.A.

Lupta poporului vietnamez co
respunde intereselor comune ale 
țărilor socialiste, ale păcii și miș
cării de eliberare națională.

Imperialismul american, călcînd 
în picioare Acordurile de la Ge
neva din 1954, continuă războiul 
de agresiune din Vietnamul de 
Sud și bombardează teritoriul Re
publicii Democrate Vietnam. A- 
ceasta constituie o crimă nu nu
mai împotriva poporului vietna
mez, ci și împotriva umanității, o 
violare brutală a principiilor ele
mentare ale dreptului internațio
nal, o provocare inadmisibilă adu
să păcii în /ssia și în întreaga 
lume.

Partidul Comun’st Român și 
Partidul Comunist din Japonia cer 
în mod hotărît să se pună capăt 
definitiv și necondiționat bombar
damentelor împotriva R.D. Viet
nam, să înceteze războiul de agre
siune din Vietnamul de Sud și să 
fie retrase din Vietnam trupele a- 
mericane și ale regimurilor de
pendente lor. Problema vietname
ză trebuie să fie rezolvată pe baza 
celor patru puncte elaborate de gu
vernul Republicii Democrate Viet
nam și a Declarației în cinci punc
te a Frontului Național de Elibe
rare din Vletnamui de Sud, singu
rul reprezentant legitim al popu
lației din Vietnamul de Sud.

în ciuda divergențelor serioase 
și a greutăților existente în miș
carea comunistă internațională este 
necesar să se depună eforturi sus
ținute în vederea dezvoltării fron
tului unit internațional și desfășu
rării în mod eficient a acțiunilor 
unite ale țărilor socialiste, partide
lor comuniste și muncitorești, ale 
mișcării antiimperialiste și demo
cratice. ale tuturor popoarelor in
teresate, pentru a determina în
cetarea agresiunii Statelor Unite 
în Vietnam.

O cerință esențială a colaborării 
internaționale și a menținerii păcii 
în lume o constituie respectarea 
strictă în relațiile dintre state a 
principiilor suveranității, indepen
denței, egalității, neamestecului în 
treburile interne și ale avantajului 
reciproc, respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta și de a-și alege calea dez
voltării politice, economice și so
ciale, corespunzător voinței, intere
selor și aspirațiilor sale.

Cele două partide susțin cu toată 
căldura și își exprimă solidaritatea 
deplină cu lupta popoarelor din 
Asia. Africa și America Latină, îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
cucerirea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare a economiei și culturii lor pe 
drumul progresului social.

Cele două partide au reafirmat

importanța sarcinilor principale 
privind interzicerea folosirii, expe
rimentării, producerii și stocării ar
melor nucleare, distrugerea arme
lor nucleare de pe suprafața pă- 
mintului. Luînd în considerare 
existența reală a pericolului unul 
război nuclear ce ar putea fi pro
vocat de imperialism și în primul 
rînd de imperialismul S.U.A., cele 
două partide au subliniat impor
tanța luptei pentru realizarea unui 
acord privind interzicerea folosirii 
armelor nucleare. De asemenea, 
prezintă importanță o serie de sar
cini cum sînt crearea zonelor denu- 
clearizate, lichidarea bazelor mili
tare străine, desființarea tuturor 
blocurilor militare, retragerea tru
pelor străine de pe teritoriile altor 
țări.

Partidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Japonia au 
reafirmat poziția lor privind nece
sitatea întăririi unității și coeziunii 
țărilor socialiste și a mișcării co
muniste internaționale pe baza 
marxism-leninismului și a interna
ționalismului proletar. Ele au sub
liniat necesitatea apărării purității 
marxism-leninismului împotriva 
deformărilor de orice natură.

De asemenea, cele două partide 
au subliniat că de o importanță ho- 
tărîtoare pentru restabilirea și în
tărirea unității mișcării comuniste 
internaționale este respectarea 
consecventă a normelor de bază 
ale relațiilor dintre partide, a 
principiilor independenței, egali
tății in drepturi, neamestecului in 
treburile interne.

în mișcarea comunistă interna
țională nu există partide privile
giate. Fiecare partid frățesc este 
egal în drepturi, indiferent dacă 
este mare sau mic. Așa cum pre
vede Declarația din 1960. partidul 
comunist din fiecare țară are 
dreptul exclusiv de a-și elabora în 
mod independent linia politică, 
strategia și tactica și de a acționa 
de sine stătător, aplicînd principii
le generale ale marxism-leninismu
lui la condițiile concrete din țara 
respectivă. Numai acționind în a- 
cest fel fiecare partid este capabil 
să-și asume răspunderea în revo
luția din țara respectivă și să-și a- 
ducă contribuția la dezvoltarea te
oriei marxist-leniniste și a mișcării 
comuniste internaționale.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Japonia 
consideră analizarea în spirit con
structiv, tovărășesc, științific, de 
respect și înțelegere reciprocă a 
deosebirilor de vederi, precum și 
schimbul de vederi între conduce
rile de partid — cale importantă 
pentru restabilirea și consolidarea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Considerînd că au datoria inter
nationalists de a depune toate e- 
forturile pentru întărirea unității 
și solidarității mișcării comuniste 
internaționale, cele două partide 
își afirmă hotărîrea de a desfășura 
activitatea lor în mod consecvent 
în această direcție.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Japonia în Republica 
Socialistă România, discuțiile care 
au avut loc au constituit un prilej 
de cunoaștere mai profundă a pre
ocupărilor și activității Partidului 
Comunist Român și a Partidului 
Comunist din Japonia și reprezintă 
o contribuție la întărirea solidari
tății, prieteniei și colaborării fră
țești dintre cele două partide, din
tre poporul japonez și poporul ro
mân.

București, 15 iunie 1966

Vizitele delegației 
Comisiei 

afacerilor externe 
a Senatului francez

Acad. Șt. S. Nicolau, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționa
le, președintele Grupului parla
mentar român pentru relații de 
prietenie România-Franța, a pri
mit miercuri delegația Comisiei 
afacerilor externe a Senatului 
francez în frunte cu Vincent Ro- 
tinat, președintele comisiei, care 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ion Pas, președintele 
Grupului național român al Uni
unii interparlamentare, prof. Tra
ian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice a M.A.N., Tudor Ionescu, 
Stanciu Stoian, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu, Ion Cristoloveanu, de- 
putați ai M.A.N.

★
In cursul aceleiași zile, oaspeții 

francezi au făcut o vizită la Mi
nisterul Afacerilor Externe, unde 
au fost primiți de George Maco- 
vescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire la care au participat C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, funcțio
nari superiori ai M.A.E., precum 
și Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București.

★
în cinstea senatorilor francezi, 

acad. Șt. S. Nicolau a oferit un 
dejun în saloanele Hotelului Nord, 
iar seara, Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București, a ofe
rit un dineu. (Agerpres)

CIBERNETICA 
LA LUCRU

IMBLÎNZIREA 
FORJEI APELOR

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ 
iN CINSTEA DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI COMUNIST DIN JAPONIA
Miercuri, Comitetul Central al 

Partidului Comunist Român a dat 
o masă tovărășească în cinstea de
legației Partidului Comunist din 
Japonia, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

Au participat tovarășii Ka- 
suga Shoichi, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al 
P.C. din Japonia și deputat în Ca
mera Superioară din Japonia (con
ducătorul delegației), Nishizawa 
Tomio, membru supleant al Prezi

diului, secretar al C.C. al P.C. din 
Japonia, Kajita Shigeho, membru 
al C.C. al P.C. din Japonia, Suwa 
Shigeru și Narita Satoshi, membri 
supleanți ai C.C. al P.C. din Japo
nia, Nishizawa Shunichi, activist al 
C.C. al P.C. din Japonia.

Au participat tovarășii Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Mihai Dalea, Ghizela Vass, Ion Ili
escu, Ștefan Andrei.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Duminică, în compania selecționatei României

FOTBALUL URUGUAYAN DEBUTEAZĂ 
IN FAȚA PUBLICULUI BUCUREȘTEAN

Reprezentativa Uruguayului, care 
întreprinde un turneu în Europa 
înaintea participării la campionatul 
mondial de la Londra, va fi dumi
nică adversara selecționatei Româ
niei. După cum s-a anunțat, meciul 
are loc pe stadionul „23 August" 
din Capitală, cu începere de la ora 
17,15.

Oaspeții sînt așteptați să soseas
că în cursul zilei de mîine, venind 
de la Tel Aviv, unde miercuri au 
întîlnit reprezentativa Izraelului.

Evoluția, pentru prima dată în 
țara noastră, a fotbalului Urugua
yan este așteptată cu legitim inte
res, dat fiind faptul că „reprezen
tativa celestă* ne vizitează pen
tru prima dată. De remarcat că în

palmaresul fotbalului acestei țări 
sud-americane sînt înscrise perfe-- 
manțe strălucite : cîștigarea ae 
două ori a titlului de campioană 
mondială (în 1930 și 1950) și tot de 
două ori a titlului olimpic la J.O. 
din 1924 și 1928. Cunoscutul nostru 
tehnician de fotbal Emerich Vogi, 
antrenor emerit, care a jucat în 
naționala României împotriva Uru
guayului la prima ediție a campio
natului mondial (Montevideo, 1930), 
ne-a declarat : „în ciuda numeroa
selor pronosticuri favorabile echi
pelor Braziliei și Angliei, cărora li 
se acordă prima șansă la cuceri
rea campionatului mondial de la 
Londra, reprezentativa Uruguayului. 
pe care o s-o vedem duminică la

Miercuri dimineața, ministrul 
lucrărilor publice și resurselor mi
niere din Sudan, Abu Kassabu, a 
făcut o vizită la Ministerul Co
merțului Exterior. La întrevede
re, care a decurs într-o atmos
feră cordială, au participat Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum și 
funcționari superiori din 
nister.

După o scurtă vizită 
pitală,

acest mi-

prin Ca
in după-amiaza aceleiași 

zile ministru] sudanez, însoțit de 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, a 
plecat spre Brașov. Oaspetele a fă
cut un popas la Rafinăria de la 
Brazi. (Agerpres)

I

INFORMAȚII
La Institutul central de cerce

tări agricole din Capitală a în
ceput miercuri cursul internatio
nal de perfecționare în domeniul 
producerii și certificării semințe
lor de plante agricole, inițiat de 
Organizația Națiunilor Unite pen
tru alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

în programul cursului, care are 
o durată de 45 de zile, sînt in
cluse prelegeri ale unor cunoscuți 
oameni de știință români și străini.

Participanții vor lua parte la 
lucrări practice în laboratoare și 
cîmpuri experimentale, la călăto
rii de studii în stațiuni experimen
tale și unități specializate în pro
ducerea semințelor și vor vizita di
ferite centre turistice.

*
în urma înțelegerii intervenite 

între ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general 
.ian, și 
suprem 
secretar 
națională a Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, general de 
armată Ivan Gosnjak, la propu
nerea părții române, vizita oficia
lă de prietenie în Republica So
cialistă România a delegației mi
litare iugoslave, care urma să se 
desfășoare în luna iunie, va avea 
loc în a doua jumătate a lunii 
septembrie a.c.

de armată Leontin Sălă- 
locțiitorul comandantului 
al Forțelor Armate și 
de stat pentru apărarea

București, are serioase posibilități 
de a produce «marea surpriză» in 
fața publicului londonez*.

Lotul românesc, aflat în pregăti
rea antrenorilor Oană și Covaci, a 
suferit unele modificări, datorate 
indisponibilității sau lipsei de for
mă a unora dintre jucători. Pentru 
meciul de duminică, antrenorii au 
momentan la dispoziție următorii 
jucători: Ionescu, Constantinescu 
(portari) ; Popa, Nunveiller III, Dan, 
Mocanu, Greavu, Sătmăreanu (fun
dași) ; Ghergheli, Dobrin, D. Popes
cu (mijlocași) ; Pîrcălab, Dridea, 
Iancu, Cuperman, Dumitriu II, Io
nescu, Sorin Avram (înaintași).

Peste cîteva zile

în noua sală amenajată în par
cul sportiv Voința (Floreasca), în
tre 19 și 25 iunie se vor desfășura 
campionatele mondiale de popice, 
la care participă sportivi și spor
tive din Austria, Cehoslovacia, 
Elveția, R. D. Germană. R. F. 
Germană, Italia, Iugoslavia, Un
garia și România.

în programul întrecerilor sînt 
incluse 3 probe (masculine și fe-

Realizările uimitoare ale ci
berneticii ies în prezent în 
U.R.S.S. din faza de cercetare. 
Mașinile electronice de calcul cu 
diferite caracteristici și destinații 
nu mai sînt unicate realizate în 
laboratoarele institutelor de cer
cetări, ci sînt produse în serie în 
întreprinderile celei mai noi ra
muri a industriei — industria ci
bernetică.

In unele întreprinderi indus
triale au fost create în ultima 
vreme centre de calcul dotate cu 
mașini electronice. Așa, de exem
plu, la uzinele de automobile 
„Lihaciov" o mașină electronică 
efectuează lucrări inginerești și 
calcule de contabilitate. La uzi
nele „Frezer" și „Ordjonikidze", 
tot din Moscova, au fost create 
puncte centralizate de dispece
rat, în care la dirijarea produc
ției iau parte și mașinile. La 
uzinele „Kalibr", mașinile elec
tronice stabilesc sarcinile secții
lor. necesarul de materiale, chel
tuielile de producție. La Lenin
grad o mașină electronică a cal
culat, în numai 50 de ore, 153 000 
de parametri ai unui generator 
electric, indicînd varianta cea 
mai avantajoasă.

Specialiștii din Moscova au 
realizat un robot pentru con
trolul și dirijarea producției de 
aluminiu. Robotul este compus 
dintr-o mașină de calcul, o serie 
de aparate electronice pentru e- 
fectuarea măsurătorilor, un pu
pitru de comandă și o instalație 
de înregistrare. Primii roboți de 
acest fel funcționează în uzinele 
din Ural, Siberia și Azerbaidjan.

Familia mașinilor cibernetice 
sovietice devine tot mai nume
roasă. „AKRO-3“, unul din 
membrii acestei familii, poate 
controla automat funcționarea 
tuturor mașinilor-unelte dintr-o 
întreprindere, furnizînd, totodată, 
date cu privire la timpul de 
funcționare a fiecărei mașini- 
unelte pe schimb, precum și alte 
date legate de activitatea în
treprinderii. O altă mașină elec-

tronică de calcul — „DNEPR" — 
produsă în prezent tn serie, poa
te fi, în raport de algoritmul 
care se introduce în ea, contabil, 
oțelar, economist, constructor de 
nave.

In laboratorul de cibernetică 
al institutului de chirurgie „Viș- 
nevski", o mașină cibernetică a 
fost „învățată" să pună diagnosti
cul exact în bolile cardiovascu
lare, după ce a analizat în prea
labil toate simptomele.

Am dat aici doar cîteva exem
ple din numeroasele realizări do- 
bîndite de cibernetica sovietică. 
Această ramură a științei și teh
nicii moderne va cunoaște o dez
voltare rapidă în U.R.S.S. în anii 
actualului cincinal.

Silviu PODINA

Pe cursul rîului Kamcia din 
vestul R.P. Bulgaria, care în pe
rioadele sale de revărsare pro
duce mari pagube materiale, se 
amenajează două lacuri de acu
mulare și se fac pregătiri în ve
derea începerii lucrărilor de 
construire a unui al treilea lac, 
al cărui volum va fi de aproxi
mativ 330 milioane metri cubi 
apă. Noul obiectiv va apăra de 
inundații 10 000 hectare de pă- 
mînt arabil și păduri și va asi
gura apa necesară irigării unei 
suprafețe de 50 000 hectare.

In ultimii 20 de ani, în R.P. 
Bulgaria au fost amenajate 24 
lacuri de acumulare, care colec
tează 3,6 miliarde metri cubi de 
apă, fiind puse în funcțiune 29 
hidrocentrale. Producția medie 
anuală de energie electrică a 
acestora este de 2 miliarde kWh. 
Toate aceste lucrări contribuie la 
irigarea a peste 900 000 hectare 
pămînt arabil.

La 50 km de Havana, în provincia Pinar del Rio, se desfășoarâ cea de-a 
doua etapă a construcției termocentralei „Măriei". După terminarea 
lucrărilor, ea va avea o putere de 500 000 kW și va fi cea mai mare din 
Cuba. în fotografie: întrerupătoarele cu aer comprimat ale primei 

substații

De la Comisia Electorală Centrală 
pentru alegerea unui deputat 

in Marea Adunare Națională
ron Nicolescu, președintele Aca
demiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

Nefiind contestată, candidatura a 
rămas definitivă.

în vederea alegerii unui deputat 
în Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 10 
Tei, orașul București, a fost de
pusă candidatura acad. prof. Mi-

Președintele Consiliului munici
pal al orașului Londra, H. Fergu
son, împreună cu soția, șl C. H. 
Francisc, șeful protocolului consi
liului municipal, au făcut miercuri 
dimineața o vizită la Sfatul popu
lar al orașului București, unde au 
fost primiți de președintele comi
tetului executiv, Ion Cosma. La 
întîlnire au luat parte Vasile Ll- 
xandru, Traian Ispas, Ion Borca, 
Dumitru Joița și Constantin Du
mitrescu, vicepreședinți, și alți 
membri ai comitetului executiv, 
președinți ai unor comisii perma
nente de deputați. Cu acest pri
lej, președintele Sfatului popular 
al orașului București a informat 
pe oaspeți despre modul cum este 
organizată activitatea sfatului 
popular, despre preocupările actu
ale privind gospodărirea orașului

și deservirea populației. Prof. univ. 
Horia Maieu, arhitectul șef al Ca
pitalei, a vorbit despre perspecti
vele de dezvoltare a Bucureștiu- 
lui. preconizate în cadrul planului 
de sistematizare. După întîlnire, 
H. Ferguson a semnat în cartea de 
aur a sfatului popular.

In cursul aceleiași zile, oaspeții 
londonezi, însoțiți de Vasile Dră- 
goescu, secretarul Sfatului popu
lar al orașului ~ 
tat cartiere de 
tală, edificii 
baze sportive.

București, au vizi- 
locuințe din Capi- 
social-culturale șl

(Agerpres)

în cîteva rînduri
• Boxerul scoțian Walter Mcgowan 

este noul campion mondial la categoria 
„muscă". El l-a învins la puncte, după 
15 reprize, pe Italianul Salvatore Bur- 
runi, fostul deținător al centurii.

• în cadrul „Cupei balcanice" la fot
bal, la Varna s-a disputat meciul dintre 
echipa „Cerno More" și formația română 
U.T. Arad. Au cîștigat fotbaliștii bulgari 
cu scorul de 3—1 (2—0).

• Echipa de fotbal a Italiei a întrecut 
marți seara la Bologna cu 6—1 (3—0) 
echipa Bulgariei.

minine): pe echipe, perechi și in
dividual. Programul întrecerilor 
este următorul: duminică, ora 10 
— deschiderea festivă ; luni și 
marți — întrecerile pe echipe; 
miercuri — întrecerile pe perechi; 
joi și vineri — calificările la indi
vidual ; sîmbătă — turneul final 
al întrecerilor individuale.

Arbitrul principal al concursului 
este iugoslavul Bobanak Milenko.

Cu prilejul Zilei aviației din 
Republica Socialistă România, 
federația de specialitate organi
zează duminică 19 iunie, ora 9,30, 
pe aeroportul Băneasa din Ca
pitală, un mare miting aviatic. In 
program sînt incluse acrobații cu 
planorul, formații de avioane le
gate, vînătoare de baloane, acro
bații de înaltă clasă cu avioane 
clasice și supersonice reactive, 
evoluții cu avioane sanitare și 
utilitare, lansări de parașutiști 
cu figuri acrobatice și în formații 
de masă.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 iunie. In țară : vreme 
călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse locale de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. 
Vînt potrivit din sectorul sudic. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 și 32 de grade, 
în București : vreme călduroasă. 
Cerul va fi variabil, favorabil a- 
verselor de ploaie, însoțite de 
descărcări electrice, mai ales în 
cursul după-amiezii. Vînt potrivit 
din sectorul sudic. Temperatura 
ușor variabilă.

12500 operații 
pe secundă

In centrul Varșoviei, pe Mar- 
szalkowska, în Palatul culturii 
și științei, funcționează cel mai 
mare centru de mașini de calcul 
din Polonia. Peste 100 de cerce
tători științifici lucrează aci, zi 
și noapte, în schimburi. Colecti
vul întreprinde cercetări științi
fice, rezolvă probleme pentru 
industrie, agricultură șl alte ra
muri ale economiei naționale.

Mașinile acestui centru reușesc 
să efectueze într-o secundă 12 500 
de calcule. Gama problemelor ce 
se rezolvă aci este foarte variată. 
Astfel, se fac analize privind 
scăderea deșeurilor de tablă de 
aluminiu, calcule economice tn 
legătură cu structura gospodă
riilor agricole din regiunea 
Opole, diverse operații din do
meniul comerțului interior etc.

In următorii cinci ani se pre
vede pregătirea a încă 600 de 
cadre în domeniul tehnicii pro
gramării și creșterea numărului 
centrelor de calcul automat: cir
ca 30 de centre de acest, fel vor 
fi create în cele mai mari orașe 
ale țării.

FERME DE ÎNALTĂ 
PRODUCTIVITATE

La Mimon, în Cehia de nord, 
se află cel mai modern combinat 
din Cehoslovacia pentru crește
rea și îngrășarea porcinelor. Pen
tru îngrijirea, supravegherea și 
hrănirea a 15 000 de animale, aici 
lucrează numai 18 muncitori. In 
anul trecut, combinatul de la 
Mimon a livrat 4 700 000 kg. car
ne de porc, valoarea producției 
pe lucrător ajungînd la un mi
lion de coroane. Lingă orașul 
Brod (Cehia de vest) se apropie 
de sfîrșit lucrările de construcție 
a unui alt combinat, a cărui 
primă parte va intra în exploa
tare în septembrie 1966. El va 
produce anual 330—350 vagoane 
carne, adică aproximativ 10 000 
kg. pe zi. Construcția combinatu
lui se va termina în anul 1967. 
Fermele lui ocupă 15 hectare și 
sînt înzestrate cu diferite insta
lații tehnice moderne.

ROCADĂ

COMENTARIU

Din Libia în Aden și din Aden în 
Bahrein. Aidoma mutărilor pe o 
tablă de șah, cercurile colonialiste 
încearcă prin diverse manevre 
să-și mențină în Orientul Apropiat 
și Mijlociu, cît mai mult cu putință, 
dispozitivele armate puse în slujba 
marilor monopoluri. 1 200 de sol
dați britanici au părăsit de cu- 
rînd baza militară de la Tripoli. 
Deasupra cazarmelor au apărut 
steaguri libiene. O asemenea mă
sură răspund» unei revendicări 
major» a poporului libian — retra
gerea trupelor străine de pe terito
riul țării sale. Prin plecarea mili
tarilor britanici s-a făcut doar un 
prim pas spre satisfacerea acestui 
deziderat. Căci, în imediata apro
piere de Tripoli, la Wheelus Field, 
rămîne în con
tinuare una din 
cele mai mari 
baze militare ale
S.U.A. Alte puncte importante de pe 
harta Libiei, Cyrenaique, Benghazi, 
Tobruk, se află sub ocupație stră
ină. Și aceasta în ciuda rezoluției 
Camerei Deputaților din Libia, care 
cere să fi» lichidate toate bazele 
străine, a promisiunilor Angliei șl 
S.U.A. că vor respecta rezoluția.

Dar spre ce destinați» s-au în
dreptat chiar și acele neînsemnate 
trupe evacuate din Tripolltania ? 
Poate spre malurile Tamisei 7 Nu, 
ele au traversat doar Suezul, în 
Peninsula Arabică.

Rocada își are logica ei. 
Poporul din Aden revendică in
dependența ? I se promite in
dependență. Odinioară era mai 
simplu : „îndrăzneala* de a reven
dica acest drept sacru pentru fie
care popor era plătită cu grele 
jertfe de sînge. Avîntul mișcării de 
eliberare a determinat o schimbare 
a tacticii. Cercurile colonialiste en
gleze au fost nevoite să ia în con
siderare acordarea independenței 
atît Adenului, cît și altor teritorii 
din sudul Arabiei. Dar au luat și 
măsuri preventive cu scopul de 
a-și asigura în continuare influența 
în teritoriile respective. Ele au pre
văzut totul: și cum viitoarele state 
independente vor trebui să fie or
ganizate din punct de vedere ad
ministrativ, și cum își vor orîndui 
treburile politice, și, mai ales, cum 
își vor exploata bogatele resurse 
naturale. Așa s-a născut planul Fe
derației „independente" a Arabiei 
de sud și Adenului, concepută ca 
o platformă strategică ce va servi 
tot intereselor Angliei. Iar poporul 
din Aden știe că includerea sa în 
federație nu înseamnă independen
ță, ci doar arborarea unei noi fir
me pentru vechile rînduieli colo
nialiste. E drept, trupele străine din 
Aden urmează să fie evacuate 
pînă în 1968. Dar acest mecanism 
va fi deplasat doar la cîteva sute 
de mile, in Bahrein, de unde va ti 
folosit în continuare pentru imix
tiuni în treburile interne, pentru re
primarea mișcării de eliberare. 
Tratativele cu șeicul Bahreinului 
sau, mai precis, cu rezidentul poli
tic britanic care manevrează în
treaga politică a acestui principat

sînt destul de avansate. în schim
bul sumei de 1,5 milioane lire ster
line Anglia este pe cale de a obți
ne permisiunea să-și lărgească 
dispozitivele militare de aici. Osti
litatea populației din Bahrein față 
de prezența trupelor britanice, osti
litate care nu o dată a luat forma 
unor mari manifestații popular», 
nici nu este luată în seamă.

Indiferent dacă va reuși sau nu, 
pînă la urmă, formula unei fede
rații neocolonialiste, care să asi
gure perpetuarea privilegiilor ma
rilor monopoluri occidentale, auto
rii ei au pregătit o alternativă : 
pactul islamic. Steagul „islamismu
lui* a fost vînturat insistent luni de 
zile. Apelul la „solidaritatea mu
sulmană' vine de la Ryad. Re

gele saudit, Fey- 
sal, a pomit la 
un veritabil ma
raton în spațiul

arab. Dar absența din calendarul 
pelerinajului său a unor state cu 
religie musulmană, cum ar fi R.A.U., 
Siria, Alger, Mali, constituie un in
diciu edificator asupra caracterului 
politic al proiectatului pact. Inspi
ratorii ideii unul pact islamic nu se 
află de fapt Ia Ryad, ci în capitale 
occidentale. Gruparea în această 
„sfîntă alianță' a unor regimuri 
„tradiționaliste' (citește conserva
toare) de tipul celui din Arabia 
Saudită, strlns legate de monopo
lurile Imperialiste, își are un scop 
bine determinat. Părăsirea zonelor 
petrolifere din Peninsula Arabică 
de către trupele coloniale pro
voacă neliniștea marilor companii. 
Atît monopolurile engleze, care nu 
vor să riște sfertul de miliard de 
lire sterline, cît reprezintă profitul 
lor anual din exploatarea petro
lului arab, cît și cele americane, 
cărora le revin aproape două 
treimi din petrolul extras în Golful 
Persic, cer garanții suplimentare 
Așa a apărut planul pactului isla
mic, pe care revista „Jeune Afri- 
que" îl consideră „urmașul de 
drept al influenței britanice" în a- 
ceastă regiune. Propaganda în 
sprijinul înjghebării alianței is
lamice este însoțita de masive 
livrări de armament promotorilor 
și interpreților cei mai activi ai 
acestui plan. Zilele trecute un 
nou lot de arme „made in 
U.S.A." a fost debarcat în Ara
bia Saudită. Alte transporturi de 
armament american și englez au 
ca destinație Iordania. Paralel, 
au loc concentrări de trupe la 
frontierele Siriei, al cărei regim 
progresist, instaurat la începutul a- 
cestui an, nu este pe placul reac- 
țiunii.

Toate aceste manevre ale cercu
rilor imperialiste și neocolonialiste 
stîrnesc protestul popoarelor din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, care 
luptă pentru obținerea și consoli
darea unei independențe depline 
în toate teritoriile din sudul arabic, 
pentru instaurarea în această re
giune a unui climat de securitate, 
încredere și colaborare.

Dumitru ȚINU



4^VIATA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE
POLITICA EXTERNA A ROMÂNIEI

VIETNAMUL DE SUD

Noi și ample demonstrații

la Saigon și Hue

A sosit momentul 
să se schimbe climatul
Declarațiile ambasadorului Franței in S. U. A.

15 (Agerpres). —

„SUNDAY TELEGRAPH"
„Scopul guvernului român

earelevă că 
direc- 
euro- 

relații 
încre-

Numeroase ziare și agenții străi
ne s-au ocupat îndeaproape zilele 
acestea de politica externă a Ro- 

: mâniei, de unele probleme ale vie
ții internaționale, cuprinse în cu- 
vîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., cu prilejul 
vizitei conducătorilor de partid și 
de stat în regiunile Argeș și Ol
tenia. Articolele publicate au 
ca trăsătură fundamentală subli-

■ nierea caracterului constructiv al 
poziției României,
constituie o contribuție în 
ția promovării securității

■ pene, a dezvoltării unor 
normale de colaborare și 
dere între statele continentului, a 
întăririi păcii generale.

„PRAVDA" din 13 iunie, rele- 
vînd ideea expusă în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la. întîlnirea cu activul 
de partid al regiunii Argeș că Euro
pa a avut de suportat două războaie 
pustiitoare, reia aprecierea că in
teresele securității europene pre
supun dezvoltarea unor relații de 
încredere și colaborare, pe baza 
principiilor independenței și suve
ranității, neamestecului în trebu
rile interne ale altor state, deplina 
egalitate în drepturi a tuturor po
poarelor europene. în continuare, 
ziarul citează ideile din cuvîntare 
că blocurile militare reprezintă o 
frînă în calea colaborării popoare
lor și că de aceea e timpul să fie 
desființat pactul agresiv N.A.T.O. 
și, ca urmare, și Tratatul de la 
Varșovia. Sînt citate în încheiere 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu că acesta este drumul 
securității în Europa.

Relatări ale cuvîntărilor secre
tarului general al C.C. al P.C.R. au 
fost publicate în ziarele „IZVES
TIA", „MOSKOVSKAIA PRAV
DA" și alte organe de presă so
vietice.

Agenția „CHINA NOUĂ" subli
niază poziția României în legătură 
cu faptul că, în condițiile existen
tei imperialismului, a forțelor re
acționare, care atentează la li
bertatea popoarelor, recurg la acte 
de agresiune ca în Vietnam și în 
alte părți ale lumii, sprijină cercu
rile cele mai reacționare din Ger
mania occidentală, trebuie dusă 
lupta pentru securitatea în Europa, 
concomitent cu retragerea trupe
lor străine din țările continentului, 
pentru retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
pentru lichidarea bazelor străine, 
împotriva amenințării atomice.

Presa din R. D. Germană subli
niază poziția României față de pro
blema securității în Europa. Sub 
titlul „Ceaușescu: activ pentru 
securitate în Europa", „NEUES 
DEUTSCHLAND" din 13 iunie 
publică o corespondență A.D.N. din 
București în care arată că „P.C.R. 
pledează activ pentru consolidarea 
securității europene și pentru în
credere și colaborare între popoa
rele Europei". Ziarul relevă acele 
părți din expunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se arată 
că Statele Unite sprijină tendințele 
reacționare din R. F. Germană și 
precizează că România se pronunță 
pentru retragerea trupelor străine 
din Europa, a tuturor trupelor a- 
flate pe teritoriul altor state, pen
tru lichidarea bazelor străine, ca 
și împotriva amenințării atomice, 
în aceasta sînt interesate toate 
popoarele Europei — arată ziarul.

La 14 iunie, același ziar publică, 
sub titlul „Ceaușescu: întărirea 
colaborării", o relatare referitoare 
la întîlnirea conducătorilor 
partid și de stat cu activul 
partid din regiunea Argeș,
care citează cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că „problema 
germană poate fi privită numai în 
cadrul securității europene și că 
unificarea Germaniei trebuie să fie 
rezultatul înțelegerii dintre cele 
două state germane".

Numeroase materiale, scoțînd în 
evidență îndeosebi poziția țării 
noastre față de problema pactelor 
militare, au fost publicate în pre
sa iugoslavă. Ziarul „BORBA" a- 
rată într-un titlu : „A sosit timpul 
ca N.A.T.O. și Pactul de la Varșo
via să se dizolve". Același ziar, 
într-un alt material intitulat: 
„Ceaușescu se pronunță pentru 
dezvoltarea relațiilor între țările 
europene", reliefează ideea că nu
mai după desființarea blocurilor 
militare se poate obține o adevă
rată securitate în Europa și se pot 
crea condiții pentru securitate în 
lume. Ziarul „POLITIKA" își pu
blică relatarea sub titlul: „Blocu
rile militare reprezintă o piedică 
în calea colaborării între popoare".

Presa cehoslovacă, în corespon
dențe C.T.K. din București, relevă 
ideea din cuvîntări că o contri
buție importantă la dezvoltarea în
crederii între popoarele euro
pene ar aduce-o desființarea 
blocurilor militare. „PRACE" 
își intitulează relatarea: „N. 
Ceaușescu despre mărirea încrede
rii reciproce". „SVOBODNE SLO- 
VO“: „România este pentru lichi
darea blocurilor. Ceaușescu: a- 
tît timp cit va exista N.A.T.O.-ul

de 
de 

din

bulgar „RABOTNICESKO 
în relatarea despre cu- 
rostită Ia mitingul de la

agresiv ne vom mări vigilența și 
vom întări capacitatea de apă
rare".

Ziarul 
DELO", 
vîntarea
Pitești, subliniază, între altele, de
clarația că lupta pentru securitate 
în Europa trebuie dusă concomi
tent cu lupta pentru retragerea 
trupelor străine din Europa, pen
tru retragerea tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul altor sta
te, pentru lichidarea bazelor străi
ne, împotriva amenințării ato
mice.

De asemenea, ziarul „TRIBUNA 
LUDU", „NEPSZABADSÂG" și 
alte ziare din țările socialiste s-au 
ocupat de aspecte ale politicii ex
terne a României, formulate în 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De un larg interes s-a bucurat 
poziția României, expusă de secre
tarul general al C.C. al P.C.R., 
presa franceză.

Agenția „FRANCE PRESSE" 
transmis că pe prima pagină 
majorității 
gurează discursurile rostite de 
Nicolae Ceaușescu. „Declarația se
cretarului general al P.C.R. — scrie 
„LE MONDE" — pune în mod util 
punctul pe i în legătură cu pacte
le militare, risipind un întreg 
echivoc. Este timpul, a spus el, să 
fie lichidat pactul agresiv N.A.T.O. 
și, în consecință, Tratatul de la 
Varșovia, pentru a se putea stabili 
pe baze noi relații între țările eu
ropene". „L’HUMANITE" relevă în 
titluri declarația cu privire la fap
tul că atît timp cit va continua 
să existe blocul agresiv N.A.T.O., 
țările Tratatului de la Varșovia își 
vor spori capacitatea lor de apăra
re. „LE FIGARO" scrie în titlu : 
„Șeful Partidului Comunist Ro
mân : A sosit timpul pentru des
ființarea N.A.T.O. și a Tratatului 
de la Varșovia". Comentariul zia
rului „LA NATION" este intitulat 
„A sosit timpul pentru desființarea 
blocurilor militare".

Poziția României față de pro
blema securității europene se pre
cizează oficial — transmite agen
ția „France Presse". Referindu-se la 
declarațiile privind problema secu
rității europene, agenția scrie: 
„Ceaușescu a declarat pentru prima 
dată că, după părerea sa, blocu
rile militare așa cum se prezintă 
astăzi constituie un obstacol pen
tru colaborarea internațională".

Numeroase comentarii consacră 
și presa britanică cuvîntării rosti
te de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Pitești. Ziarele subliniază ideea 
necesității dezvoltării cooperării 
între state, a promovării unui sis
tem de securitate europeană care 
presupune lichidarea blocurilor 
militare. Săptămînalul „OBSER
VER" scrie : „Conducătorul român 
Nicolae Ceaușescu a chemat la 
abolirea N.A.T.O. și a Tratatului de 
la Varșovia, precum și la retrage
rea trupelor străine, ca o bază ne
cesară pentru noi relații între ță
rile Europei. Românii par să aibă 
în vedere o Europă demilitarizată 
a unor state suverane, în cadrul 
căreia moștenirea lor comună eu
ropeană le va uni mai mult decît 
Ie desparte sistemul soaial dife-

în

a 
a 

ziarelor pariziene fi- 
discursurile

rit", 
scrie : 
se arată a fi promovarea cooperă
rii între Estul și Vestul Europei 
înspre punctul în care existența 
continuă a pactelor militare nu va 
mai fi necesară".

Reproducînd paragrafe din cu
vîntarea de la Pitești privind pro
blema lichidării blocurilor militare, 
agenția „REUTER" reține îndeosebi 
paragraful în care se arată că „în 
Europa se găsesc trupe americane, 
că imperialiștii americani sprijină 
cercurile cele mai reacționare din 
Germania occidentală și din alte 
țări ale Europei", și se relevă nece
sitatea lichidării bazelor militare 
străine și a retragerii trupelor de 
pe teritoriile altor state.

Ziarele ateniene „AKROPO- 
LIS", „TO VIMA", „DIMOKRA- 
TIKI ALAGHI", „IMERA" etc. 
relevă dorința României de a se 
îmbunătăți relațiile dintre statele 
europene indiferent de regimul 
lor social-politic. „TA NEA" pu
blică un articol sub titlul „Româ
nia ridică problema plecării din 
Europa a tuturor armatelor stră
ine".

întreaga presă italiană a acordat 
mari spatii cuvîntărilor rostite de 
secretarul general al P.C.R. 
„L’UNITA" publică, cu titlu pe 
cinci coloane, o corespondență din 
București cu supratitlul „România 
și problema păcii în Europa". Zia
rul relevă că prin înfăptuirea pro
punerilor făcute de secretarul (ge
neral al C.C. al P.C.R. se va des
chide drumul unor noi raporturi 
între popoarele continentului. Co
respondentul reproduce pasaje din 
cuvîntărea privind agresiunea a- 
mericană în Vietnam, contribuția 
României la consolidarea socialis
mului în lume și a forțelor antiim- 
perialiste, precum și paragrafele cu 
privire la securitatea în Europa și 
la dizolvarea pactelor militare. în 
încheiere, se arată : „Ceaușescu a 
conchis afirmînd că cu cit poporul 
român va întări patria socialistă, 
capacitatea sa economică și de a- 
părare, cu atît mai mare va fi con
tribuția pe care o va da la consoli
darea comunității socialiste, la vic
toria socialismului în întreaga 
lume".

„IL MESSAGGERO" publică o 
corespondentă sub titlul „într-un 
discurs rostit la Pitești, Ceaușescu 
cere dizolvarea N.A.T.O. și a Pac
tului de la Varșovia". Observatorii 
relevă — scrie ziarul — că prin 
discursul secretarului partidului 
comunist se conturează în formă 
oficială poziția României față de 
problemele securității europene. 
Interesantă a apărut și afirmația 
potrivit căreia Europa, care a dat 
atîta umanității, este chemată să 
aibă o parte importantă 
tribuție în apărarea păcii 
— scrie ziarul.

Viața arată că politica 
tată spre crearea unui climat de 
securitate în Europa se impune 
tot mai mult în atenția opiniei 
publice de pe continentul nostru, 
capătă o tot mai largă adeziune 
în rîndul țărilor europene.

de con- 
în lume

îndrep-

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRAx

SAIGON 15 (Agerpres). — Miercuri au continuat în capitala 
sud-vietnameză demonstrațiile de protest ale budiștilor și populației 
împotriva actualului regim de la Saigon. Concomitent, în trei cartiere ale 
Saigonului au avut loc demonstrații și manifestații, mii de persoane par- 
curgînd 
trupelor

străzile orașului, cerînd 
americane din țară.

a intervenit făcînd uz de 
de cauciuc, gaze lacrimo-

Poliția 
bastoane „ . _
gene și chiar de arme. Pe străzile 
din apropierea Institutului budist 
au fost ridicate baricade și mici 
altare care simbolizează hotărîrea 
budiștilor de ’a lupta împotriva re
presiunii. Consiliul directorilor al 
Institutului budist din Saigon, scrie 
agenția France Presse, a cerut 
miercuri oficial tuturor credincio
șilor din capitala sud-vietnameză 
și budiștilor din întreaga țară să 
instaleze în fața caselor asemenea 
altare. Circulația în capitala viet
nameză a fost complet paralizată.

La Hue, vechea capitală imperia
lă, starea de spirit a populației este 
vădit antiamericană — relatează 
agențiile de presă. La cererea li
derilor lor. care se pronunță îm
potriva administrației generalului 
Ky, budiștii au declarat miercuri 
o grevă a foamei în memoria lo
cuitorilor 
fost uciși 
acțiunilor 
prinse de 
goneze.

demisia generalului Ky și retragerea

noaptea de 13 spre 14 iunie un a- 
vion cu reacție american de recu
noaștere. Acesta este primul avion 
de recunoaștere pentru luarea de 
fotografii în timpul nopții doborît 
în R. D. Vietnam. împreună cu a- 
cesta în R. D. Vietnam au fost do- 
borîte 1117 avioane americane.

WASHINGTON
Luînd cuvîntul în fața membrilor 
„Clubului național al presei" din 
Washington, ambasadorul Franței 
în S.U.A., Charles Lucet, a declarat 
că Alianța atlantică a cărei organi- 

■ zare a fost hotărîtă în perioada 
„războiului rece" trebuie, după pă
rerea guvernului francez, să fie re
vizuită pentru a 
schimbările care
lume.

Charles Lucet
relațiile dintre diferitele țări 
lumii a sosit momentul „să 
schimbe climatul pentru crearea 
încrederii și să fie dusă o politică 
pe termen lung fără un caracter 
dramatic". El a subliniat că în Eu
ropa a apărut pretutindeni „un spi-

ține seama de 
au intervenit

a declarat că

în

în 
ale
se

rit nou", evoluție care, după părerea 
lui, „deși lentă pare să fie irever
sibilă". Dezvoltarea schimburilor 
de vizite, de mărfuri, de cărți, de 
filme — a spus el — nu va face de- 
cît să accelereze acest fenomen, 
în încheierea cuvîntării sale, am
basadorul francez a arătat că țara 
sa se pronunță în favoarea cola
borării cu țările în curs de dezvol
tare și caută să strîngă relațiile 
pașnice cu vecinii ei.

din orașul Hue, care au 
luna trecută în cursul 
de „pacificare" între- 
poliție și trupele

HANOI 15 (Agerpres). — La 14 
iunie formațiuni de avioane ame
ricane au violat din . nou spațiul 
aerian al R. D. Vietnam, bombar- 
dînd și mitraliind numeroase re
giuni populate și obiective econo
mice. Avioanele au bombardat de 
asemenea barajul Cam Linh din 
districtul Cam Xuyen, după ce, cu 
o zi înainte, atacaseră din nou ba
rajul» Cam Ly din districtul Le 
Thuy, mitraliind populația care se 
afla la lucru pe ogoare.

Forțele armate au doborît în

a cerut Pentagonul ■ ■ ■

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Camera Reprezentanților a Con
gresului S.y.A. a aprobat marți un 
proiect de lege privind alocarea 
sumei de 17,8 miliarde dolari pe 
anul financiar 1966—1967 numai 
pentru construirea de vase mili
tare, avioane și alte tipuri de ar
mament. Această sumă depășește 
cu 931 milioane dolari pe cea ce
rută inițial de Pentagon.

Solidaritate cu marinarii greviști
în momentul în care din mai 

multe părți sînt îndreptate pre
siuni asupra marinarilor gre
viști pentru a-i determi
na să cedeze, iar la poziția in
transigentă a patronilor și au
torităților se alătură și liderii 
de dreapta din conducerea 
sindicatelor britanice, din por
turile țării și de peste hotare, 
ca și din uzine și fabrici so
sesc știri despre acțiuni de 
solidaritate muncitorească. 
Poziția fermă a marinarilor — 
care în cadrul unor mitinguri 
la Dover, Hull, Liverpool, Lon
dra și alte porturi au votat în 
unanimitate continuarea luptei 
pînă la victoria finală — pri
mește un sprijin activ din par
tea altor membri de sindicate.

în marele port Huli de la 
Marea Nordului, trei mii de do
cheri au încetat lucrul timp de 
o zi, luni, refuzînd să eiectueze 
orice operație de încărcare 
sau descărcare pe vasele an
corate. Docherii din unele por
turi britanice boicotează din 
proprie inițiativă, peste capul 
liderilor sindicali respectivi, 
vasele pe care sindicatul ma
rinarilor le declară „negre'. La 
Glasgow, Cardiff, Newhaven, 
Southampton și în alte por
turi, adunări ale marinarilor 
sau ale docherilor au hotărît 
să sprijine în continuare con
ducerea sindicatului marina
rilor în vederea extinderii gre-

vei și a întăririi unității de ac
țiune.

în aceste zile de grea con
fruntare dintre clasa muncitoa
re și monopoluri, solidaritatea 
se dovedește a fi o armă pu
ternică a muncitorimii, iar ca
zul marinarilor britanici oferă 
tocmai asemenea exemple de 
ajutor și sprijin din partea 
confraților lor. în rîndul a 
numeroase sindicate din în
treaga țară au fost inițiate co
lecte de bani, la care muncito
rii simpli își dau contribuția 
pentru fondul de grevă din 
care sînt plătiți săptămînal 
marinarii. Sindicate ale mari
narilor din Australia, Noua Ze- 
elandă și alte țări s-au decla
rat solidare și sprijină greva 
marinarilor britanici. Din por
tul francez Havre a sosit știrea 
că docherii de acolo au refu
zat să descarce un vas brita
nic, iar la cartierul general al 
grevei din Londra sosesc zilnic 
mesaje de solidaritate și, o da
tă cu ele, știri despre acțiuni 
de sprijin ale marinarilor, do
cherilor și muncitorilor și din 
alte porturi străine.

Potrivit ultimelor date, în 
porturi sînt Imobilizate circa 
830 de vase din flota comer
cială, și circa 25 000 de mari
nari iau parte la grevă.

L RODESCU

lată o explicație a tăriei de neînvins a patrioților sud-viefnamezi : Populația 
îi sprijină, furnizîndu-le alimente și alte materiale necesare aprovizionării lor

lui Janos Kadar
în R. D. Germană

BERLIN 15 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.N., de
legația de partid și guvernamen
tală a R. P. Ungare, condusă de 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., care se află într-o vi
zită în R. D. Germană, a vizitat 
întreprinderi din regiunea Mag
deburg. Cu prilejul vizitei, la Uzina 
constructoare de mașini grele 
„Ernst Thălmann" a avut loc un 
miting. A luat cuvîntul Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane, care, după 
ce a subliniat dezvoltarea favora
bilă a relațiilor frățești dintre cele 
două țări, a spus : „O contribuție 
la destinderea și normalizarea re
lațiilor dintre R. D. Germană și 
Germania occidentală ar consti- 
tui-o renunțarea guvernului vest- 
german la pretenția de a fi sin
gurul reprezentant al poporului 
german". Pronunțîndu-se pentru 
colaborarea și înțelegerea între oa
menii muncii din cele două state 
germane, Wiili Stoph a declarat că 
„dacă există dorința sinceră de a 
se căuta o cale spre înțelegere, în 
ciuda unor păreri diferite în pro
blemele politice, se poate duce o 
discuție practică".

In cuvîntul său, Gyula Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc-țărănesc ungar, a 
spus că R. P. Ungară salută ini
țiativa P.S.U.G. în vederea unui 
schimb de păreri cu Partidul So
cial-Democrat din Germania. Vor
bitorul și-a exprimat părerea că 
„securitatea și pacea din Europa și 
din lumea întreagă ar fi întărite 
printr-o apropiere între cele două 
state germane, pe baza respectării 
deplinei egalități în drepturi, a su
veranității și avantajului reciproc.

Noi, a spus el, dorim ca blocurile 
militare să fie înlocuite printr-un 
sistem al securității colective, ast
fel încît popoarele să nu mai fie 
nevoite să trăiască în umbra ame
nințătoare a stocurilor de arme 
atomice".

Miercuri, delegația de partid și 
guvernamentală ungară a făcut o 
vizită la Rostock.

Desființarea „grupului 
permanent11 al N.A.T.O.

PARIS 15 (Agerpres). — Con
siliul permanent al N.A.T.O. în
trunit miercuri la Paris în șe
dința sa săptămînală a luat în dis
cuție problema stabilirii rolului 
atlantic al trupelor franceze sta
ționate în R.F.G. și a hotărît să 
continue această discuție săptă- 
mîna viitoare.

Consiliul a adoptat, totodată, o 
hotărîre privind desființarea, înce- 
pînd de la 1 iulie, a așa-numitului 
„Grup permanent" cu sediul la 
Washington, compus din reprezen
tanții S.U.A., Angliei și Franței, 
îndatoririle acestui organism vor 
trece, în mod provizoriu, în seama 
Comitetului militar al N.A.T.O., în 
care sînt reprezentate toate țările 
membre ale alianței. Ulterior, 
„Grupul permanent" va fi înlocuit 
printr-un stat major integrat, care 
va activa pe lingă Comandamentul 
suprem al forțelor N.A.T.O. din Eu
ropa. Sediul acestui comandament 
urmează să fie transferat din 
Franța în Belgia.

BELGIA

Partidul socialist 
se va opune • • •

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
Partidul socialist belgian a hotărît 
miercuri să se opună în parlament 
transferării. în Belgia a coman
damentului suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa. Discutarea a- 
cestei probleme în cadrul Consiliu
lui general al partidului a prilejuit 
manifestarea unei vii ostilități din 
partea fracțiunii de stînga față de 
N.A.T.O. După părerea acestei 
fracțiuni, participarea Belgiei la 
N.A.T.O. implică pericolul ca țara 
să fie atrasă în conflicte pe care 
ea nu le dorește. Pînă la urmă, 
Consiliul general a adoptat, aproa
pe în unanimitate, o moțiune în 
care se spune că pentru partidul 
socialist participarea Belgiei la 
N.A.T.O. este condiționată de pu
nerea în aplicare a unei politici 
orientate în mod hotărît spre tra
tative, destindere și dezarmare.

Lucrările sesiunii 0.1. M
Intervenția reprezentantului român

GENEVA 15. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
în cadrul sesiunii Conferinței ge
nerale a Organizației Internațio
nale a Muncii continuă discuțiile pe 
marginea raportului prezentat de 
directorul general al O.I.M., David 
Morse, cu privire la industrializare 
și muncă.

Delegatul român Ion Tănăsoiu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, a arătat că 
obiectivul principal al dezvoltării 
industriale este favorizarea pro
gresului social. El a insistat asupra

interdependenței între politica eco
nomică și valorificarea rațională a 
resurselor umane. Referindu-se la 
experiența și realizările țării noas
tre, vorbitorul a subliniat că dez
voltarea economiei naționale a asi
gurat folosirea deplină a resurselor 
umane prin crearea condițiilor ne
cesare accesului maselor largi la 
cultură. Delegatul român a evocat 
contribuția adusă de România la 
elaborarea diverselor convenții in
ternaționale destinate îmbunătățirii 
condițiilor de trai și de muncă ale 
muncitorilor.

0® PARIS. A început reuniunea a- 
“ nuală a secretarilor comisiilor 
naționale pentru U.N.E.S.C.O. La re
uniune participă secretari ai comisii
lor nafionale din 26 de state mem
bre ale U.N.E.S.C.O. Din partea tării 
noastre participă Claudiu lonescu- 
Bujor, directorul Secretariatului Co
misiei nafionale a Republicii Socia
liste România pentru U.N.E.S.C.O.

B MOSCOVA. La 15 iunie au în- 
““ cepul la Kremlin, după cum a- 
nunfă agenfia TASS, lucrările unei 
consfătuiri unionale a lucrătorilor din 
comerț și cooperație, care va dura 
două zile. La lucrări participă Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și alfi conducători de 
partid și de stat. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de A. Sfruev, 
ministrul comerțului al U.R.S.S.

Situație încordată Sa Amsterdam
CIOCNIRI INTRE MUNCITORI ȘI POLIȚIE

O coloană de marinari britanici în- 
dreptîndu-se spre piața Trafalgar, 
unde a avut loc un miting In sprijinul 

revendicărilor lor

B PARIS. Dumitru Dumitrescu, 
™ crefar general al Academiei 
publicii Socialista România, a 
oaspetele Academiei de Științe 
Toulouse. Cu acest prilej i s-a 
cernat diploma de membru de o- 
noare al acestui for cultural.
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Marele port olandez Amsterdam a 
cunoscut, luni și marți, două zile de 
intensă agitație muncitorească, pe care 
poliția, făcînd dovadă de exces de zel, 
a încercat să o înăbușe prin forță. Mun
citorii constructori declaraseră o grevă 
de 24 de ore, în semn de protest împo
triva hotărîrii de a se reduce suma pen
tru plata concedfilor. Vreo 2 000 dînlre 
ei au organizat, în cursul zilei de luni, 
o demonstrație, pe care poliția a întîm- 
pinat-o cu „mijloace contondente". în 
învălmășeală, unul dintre demonstranți a 
murit, în versiunea poliției în urma unei 
crize cardiace, iar după spusele munci
torilor, în urma violențelor suferite. A 
doria zi a avut Ioc o nouă demonstrație 
dar situația era acum mult mai încor
dată. Ciocnirile dintre demonstrant! și 
poliție, care a deschis focul și a folosit 
gaze lacrimogene, s-au prelungit plnă în 
primele ore ale dimineții de miercuri, 
soldîndu-se cu peste 60 de răniți, dintre 
care unii sînt în stare gravă. 30 de 
muncitori au fost arestați.

Comentatori din Occident 
nlmentelor cauze diverse, 
unele cu vechime. Este 
astfel „structura învechită"
lor, care de multe ori nu susțin reven
dicările muncitorilor, „sentimentul de 
frustrare” încercat de pături largi ale ti
neretului șl „Impopularitatea" poliției 
locale. „Urcarea prețurilor șl politica 
de blocare a salariilor, menționează 
A.F.P., au Jucat rolul lor în crearea

unei stări de nemulțumire în rîndurile 
maselor muncitoare1'.

Ultimele știri anunță că la Rotterdam, 
Utrecht și alte localități din Olanda au 
avut loc manifestații ale muncitorilor în 
semn de solidaritate cu acțiunile munci
torilor constructori. De asemenea, șo
ferii de taxiuri din Amsterdam au anun
țat că vor declara o grevă de solidari
tate.

Observatorii politici apreciază că este 
posibil să aibă loc noi demonstrații ale 
muncitorilor din Amsterdam. în oraș, în 
ajutorul poliției au fost aduse unități 
suplimentare de jandarmerie.

găsesc eve- 
dintre care 
menționată 

a slndicate-

Ciclon în 
regiunea Cuban

MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 
regiunea Cuban, din R.S.F.S. Rusă, 
și pe litoralul Mării Negre din nor
dul Caucazului — după cum trans
mite agenția TASS — s-a abătut 
un ciclon care a avariat numeroase 
clădiri, a provocat pagube consi
derabile grînelor și viilor, a între
rupt circulația auto între cîteva 
orașe. Nu se semnalează victime. 
Locuitorilor care au avut de su
ferit li s-a acordat ajutor material.
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