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Vom fructifica timpul 
de muncă cu valoare 
maximă pentru producție
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5 ani de la încheierea
cooperativizării agri cui furii

AGRICULTURA
COOPERATISTĂ
IN PLIN AVINT

Se împlinesc cinci ani de la în
cheierea cooperativizării agricultu
rii, eveniment care a marcat 
triumful definitiv al socialismului 
nu numai la orașe, ci și la sate, prin 
generalizarea relațiilor de produc
ție socialiste în întreaga economie. 
Această victorie a constituit o con
firmare strălucită a justeței politi
cii agrare a partidului nostru, a 
atașamentului și hotărîrii cu care 
țărănimea noastră urmează calea 
arătată de partid. Cooperativizarea 
agriculturii a- determinat profunde 
transformări în viața satelor: a 
lichidat exploatarea omului de că
tre om și în agricultură, a transfor
mat țărănimea într-o clasă omoge
nă, animată de interese comune, 
stăpînă pe averea cooperativelor și 
pe roadele muncii sale, a ridicat pe 
o treaptă superioară alianța clasei 
muncitoare cu clasa țărănimii coo
peratiste.

Generalizarea relațiilor socialiste 
la sate a creat cîmp larg de dez
voltare a forțelor de producție în 
această ramură a economiei națio
nale, a deschis perspectivele prac
ticării unei agriculturi intensive, 
bazate' pe mijloace moderne, care 
să permită punerea în valoare în
tr-o măsură crescîndă a condițiilor 
de care dispune țara noastră, a re
zervelor mari care există în agri
cultura cooperatistă. Rezultatele 
obținute în cei cinci ani care au 
trecut de la încheierea cooperativi
zării agriculturii în sporirea pro
ducției, dezvoltarea averii obștești 
și creșterea veniturilor țărănimii 
au demonstrat încă o dată că, în 
condițiile țării noastre, cooperativa 
agricolă este cea mai potrivită for
mă socialistă de producție pentru 
unirea eforturilor țăranilor și îm
pletirea strînsă a intereselor 
cele ale întregii societăți.

încheierea cooperativizării 
culturii a constituit doar un 
de plecare pentru punerea în va
loare a condițiilor naturale favo
rabile de care dispune țara noas
tră, posibilitățile de dezvoltare e- 
conomică și socială a satului, de 
îmbunătățire a condițiilor de viață 
a țărănimii. Pentru a putea fi fo
losite din plin avantajele mari o- 
ferite de agricultura socialistă, 
partidul și guvernul s-au îngrijit 
de dezvoltarea bazei tehnico-mate- 
riale necesare cooperativelor agri
cole. O agricultură modernă în sta
re să satisfacă nevoile alimentare 
ale populației și cererile sporite de 
materie primă pentru industrie ne
cesită un înalt grad de mecaniza
re a muncilor agricole, extinderea 
chimizării și irigațiilor etc. Ținînd 
seama de aceste cerințe, statul nos
tru a făcut însemnate eforturi ma
teriale pentru a asigura cooperati
velor agricole o bază tehnico-mate- 
rială în continuă creștere, tot ce 
este necesar pentru aplicarea pe 
scară largă a științei și tehnicii 
înaintate. în perioada 1960—1965, 
investițiile statului în agricultură 
s-au ridicat la suma de 29,5 mi
liarde lei, investiții din care o bună 
parte au fost destinate și coope
rativelor agricole. Stațiunile de 
mașini și tractoare au fost dez
voltate și s-au creat altele noi. La 
sfîrșitul anului trecut S.M.T.-urile 
dispuneau de peste 60 000 tractoa
re fizice, aproape 56 000 semănă
tori, 25 600 combine pentru cereale 
și numeroase alte utilaje, care 
permit mecanizarea a numeroase 
lucrări în cîmp și la fermele de 
animale. Dezvoltarea bazei teh
nice a S.M.T.-uriior, a permis 
efectuarea lucrărilor agricole în- 
tr-un timp mai scurt, în condiții 
agrotehnice superioare, ceea ce a 
dus în ultimă instanță la sporirea 
simțitoare a producției agricole.

în ultimii ani, ca rezultat al e- 
forturilor făcute de statul nostru 
pentru dezvoltarea industriei chi
mice, cooperativele agricole au pu
tut beneficia de cantități mai mari 
de îngrășăminte chimice. Astfel, 
dacă în 1962 agricultura coopera
tistă a folosit 121 600 tone de în
grășăminte chimice, în 1966 statul 
a pus la dispoziția cooperativelor 
agricole 790 000 tone, ceea ce con
stituie un însemnat pas înainte 
spre intensificarea producției agri
cole.

Modernizarea agriculturii, per
fecționarea proceselor de produc
ție sînt strîns legate de asigurarea 
cadrelor de specialiști. Pentru coo
perativele agricole a constituit un 
sprijin deosebit măsura luată de • 
partid și guvern de a se trimite
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COMBINATUL SIDERURGIC 
„GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

GALATIa

Pătruns de marea răspundere ce-i revine pentru 
darea în funcțiune, la termenele stabilite, a obiecti
velor Combinatului siderurgic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ de la Galați, colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de pe șantierele de construcție și unitățile 
industriale ale combinatului, în frunte cu comuniștii, 
și-a mobilizat forțele pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor încredințate de partid. Bucurîndu-se de 
îndrumarea directă a conducerii de partid și de stat, 
avînd asigurat ajutorul biroului comitetului regional

kk

UZINA DE CONSTRUCȚII
DE MAȘINI REȘIȚA

Colectivul Uzinei de construcjii de mașini Reșița, care are 
cinstea de a deține pentru a treia oară consecutiv Steagul 
roșu și Diploma de întreprindere fruntașă pe ramură în în
trecerea socialistă pe țară, este hotărît să îndeplinească și 
în acest an, în mod exemplar, sarcinile ce îi revin din pla
nul de stat. Raportăm cu satisfacție, că în primul trimestru, 
planul producției globale a fost îndeplinit în proporție de 
100,3 la sută, cel al producției marfă de 102,5 la sută, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 0,8 la sută față de pre
vederi. Succese importante au fost dobîndite în economi
sirea metalului reducerea prețului de cost și sporirea be
neficiilor.

(Continuare în pag. a IlI-a)

obțină an

(Continuare în pag. a, III-a)

de la stat 
cooperati-

Vasile VÎLCU 
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București, Eder, raporta lui Buol, 
ministrul de externe al impe
riului habsburgic, redînd spusele 
unui fruntaș unionist, că sensul

prevedea că românii vor trebui să 
mai facă o revoluție pentru unita
tea națională și o alta pentru inde
pendență. în ajunul făuririi Unirii, 
consulul general al Austriei la

Prima ușă la care am bătut eu 
fost „Hilkington Council 

House Estate" dintr-un cartier

Leonid BOICU 
cercetător principal la Institutul 

de istorie și arheologie-lași

un mare număr de ingineri agro
nomi și zootehniști, medici veteri
nari etc. care să conducă direct 
procesul de producție din unități, 
în prezent, în cooperativele agri
cole lucrează 5 807 de specialiști cu 
studii superioare și 6 427 cu studii 
medii. Cei mai mulți dintre ingi
nerii agronomi și zootehniști din 
cooperativele agricole, înțelegînd 
misiunea lor importantă s-au inte
grat activ în procesul de produc
ție devenind factori activi ai pro
gresului tehnic. Țărănimea vede 
în munca și activitatea acestor 
specialiști un sprijin important

acordat de stat care îi ajută să a- 
plice în practică cuceririle științei 
și tehnicii înaintate, să 
de an producții sporite.

Cu ajutorul creditelor 
și din fondurile proprii, 
vele agricole au făcut numeroase 
construcții gospodărești, au extins 
mecanizarea, electrificarea și apro
vizionarea cu apă în sectorul zoo
tehnic, și-au procurat) animale de 
producție, au făcut amenajări în 
vederea irigațiilor și alte lucrări 
hidroameliorative, plantații de vii 
și pomi fructiferi.

Dezvoltarea continuă a bazei teh- 
nice-materiale a cooperativelor a- 
gricole este ilustrată atît de crește
rea valorii averii obștești, cît și de 
sporirea fondurilor fixe care 
revin la suta de hectare. A- 
nul trecut, valoarea proprietății 
obștești a fost cu 63,4 la sută

Semănatul porumbului la cooperativa agricolă Bărăștii de Vede, regiunea Argeș

DE INDUSTRIALIZARE 
A LEMNULUI PITEȘTI

în vederea îmbunătățirii continue a eficienței activității 
economice, colectivul Combinatului de industrializare a 
lemnului din Pitești a acordat încă de la începutul aces
tui an o deosebită atenție perfecționării organizării pro
ducției și a muncii. în primul trimestru al anului curent 
eforturile colectivului nostru s-au materializat în realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan la producția globală 
și Ia producția marfă vîndută și încasată. Productivitatea 
muncii a crescut față de prevederi cu 2 la sută, iar pla
nul de export a fost îndeplinit în proporție de 108 la 
sută.

Pe baza unor studii temeinice efectuate în fiecare fa
brică și sector, în cadrul acțiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii, muncitorii, inginerii, tehnicienii 
și funcționarii au analizat posibilitățile de folosire mai 
judicioasă a timpului de lucru, a capacității utilajelor și

(Continuare în pag. a IlI-a)

IA CHIOȘCURI ȘI STANDURI AIE DIFUZĂRII 
PRESEI GĂSIȚI PRIMELE EXEMPLARE ALE

SUPLIMENTULUI
SFECIAL DE 1 MAI
editat de redacția ziarului „Scînteia

48 de pagini in culori

DIN CUPRINS:
- Umaniști contemporani despre : 
FORȚA VITALITĂȚII OMENIRII
- Savanți, oameni de cultura, personalități 

din tară și de peste hotare despre :
INEPUIZABILA CAPACITATE DE REGENERARE 
A GÎNDIRII UMANE A PROGRESULUI
OMUL, SOCIETATEA ȘI PRIMĂVARA 

Cercetători, sociologi, scriitori români și 
străini prezintă:

MARILE RECORDURI ALE MÎINII SI MINTII 
OMENEȘTI
HOMO FABER ÎN ARTA LUMII
LOCOMOTIVA ISTORIEI
EPOPEEA ARMINDENULUI
AU MAI RĂMAS ÎN LUME 2 000 000 DE 
SCLAVI
FOILETON, DESENE, CARICATURI

Prețul unui exemplar 6 lei

Lupta pentru neatîrnare, pentru 
independență națională constituie 
una dintre cele mai pregnante tră
sături caracteristice ale istoriei pa
triei noastre. Căzuți după un șir de 
lupte eroice, sub suzeranitatea tur
cească, supuși ingerințelor domina
ției. rășluirilor marilor puteri, ro
mânii n-au încetat timp de secole 
să facă cele mai mari jertfe pentru 
conservarea ființei lor naționale, 
pentru recucerirea dreptului la o 
viață de sine stătătoare.

Năzuințele de libertate ale po
porului nostru și-au găsit o vigu
roasă afirmare atunci cînd, odată 
cu zorile epocii moderne, cu pro
gresele vieții materiale și dezvolta
rea conștiinței naționale, cucerirea 
independenței devenise o necesita
te obiectivă a timpului. Răscoala 
din 1821 condusă de Tudor Vladi- 
mirescu, revoluțiile din 1848, Uni
rea sînt tot atîtea trepte către atin
gerea acestui scop suprem, care 
concentra, asemenea unui focar, 
aspirațiile și energiile națiunii. în 
1848, C.A. Rosetti vorbea despre 
necesitatea „proclamării republicii 
române independente și sociale", 
iar doi ani mai tîrziu, N. Bălcescu

90 de ani 
de la războiul 
din 1877

romanești
5

unirii constă în „ruperea totală a 
legăturii ce inoadă această țară cu 
Poarta și crearea unui stat inde
pendent..."

Dobîndirea independenței în 
1877 prin brațul înarmat al po
porului a fost, așadar, rezultatul 
unui proces complex și îndelungat 
de dezvoltare a societății româ
nești, al acumulării și coacerii 
unor condiții și necesități obiective. 
Anumite împrejurări externe fa
vorabile, pe care poporul român a 
știut să le folosească, au înlesnit 
realizarea acestui înalt deziderat.

Articol scris pentru 
Scînteia" de FRANK
ALLAUN, membru 

al parlamentului britanic

După publicarea anchetei cu titlul de mai sus, specialiști 
din domeniul juridic ne-au trimis scrisori ce lărgesc aria dis
cuției cu iapte și aspecte noi. Ei subliniază, îndeosebi, ideea 
că o parte din cei care încalcă legile găsesc în conducătorii 
unor instituții apărători, eliberatori de ,,certificate de bună 
purtare”. Autorii ecourilor publicate iac propuneri în le
gătură cu angajarea răspunderii materiale — nu numai mo
rale — a celor care încearcă să acopere într-un fel sau altul 
pe infractori.

• Șl TACEREA
Îndeamnă

In aplicarea legilor nu 
se pot admite, sub nici o 
formă, distincții între per
soane, nu există privilegii 
sau imunități. Egalitatea 
în fața justiției este însăși 
esența dreptului nostru

socialist. Consider totuși 
că — tocmai în scopul de 
a asigura o și mai deplină 
egalitate în fața legii — 
actuala legislație mai 
poate fi îmbunătățită. Mă 
gîndesc, de pildă, că în
cercarea de inducere în e- 
roare a organelor judicia
re asupra calităților mo
rale, profesionale ale incul
patului ar trebui pedepsită 
cu aceeași asprime ca și 
complicitatea. Voi susține 
această propunere cu cîte- 
va exemple. Nicolae Stere,

director la I.I.L.-Răcari, a 
trimis tribunalului popu
lar raional o adeverință 
cu scopul de a deruta in
stanța în privința furtului 
comis de salariatul Gheor- 
ghe Dinu. A fost o acțiune 
conștientă, dejucată însă 
de organele judiciare. Ho
țul și-a primit pedeapsa ; 
nu însă și directorul. El a 
procedat într-un mod ase
mănător și în cazul altui 
salariat, Iulian Pană, tri
mis în judecată pentru 
„nedreaptă luare". La se-

sizarea procuraturii, comi
tetul executiv al sfatului 
popular raional l-a sanc
ționat pe Nicolae Stere 
cu... „observație". Deci 
vina nu-i numai a lui. A 
văzut omul că pentru o 
adevărată escrocherie se 
alege cu o mică săpunea- 
lă, a continuat să-i apere 
pe hoți. La fel a procedat. 
și președintele comitetului 
sindicatului salariaților de 
la Sfatul popular raional 
Giurgiu, care din dorința 
de a-1 ajuta pe casierul

Casei de ajutor reciproc să 
acopere lipsa din gestiu
ne, i-a acordat cu de la 
sine putere — deci încâl
cind legalitatea — un o- 
norariu de 5 400 lei, zice- 
se un spor de salariu de 
150 lei lunar, pe o perioa
dă de 3 ani.

în măsură egală trebuie 
să răspundă — sînt de pă
rere — și cei care dintr-un 
interes personal caută să 
le acopere înlr-un chip

Rolul hotărîtor în crearea condi
țiilor care au făcut ca dobîndirea 
independenței naționale să devină 
în secolul al XlX-lea o necesitate 
stringentă l-au avut factorii mate
riali, progresul general, economic 
și social al societății românești.

Unirea principatelor, din 1859, 
strîngînd laolaltă și întărind for
țele poporului român, a dat totoda
tă un puternic impuls forțelor de 
producție, relațiilor noi, capita
liste. Lărgirea pieței interne, in
tensificarea schimburilor econo
mice au stimulat dezvoltarea in
dustriei. Dacă în anul 1864 erau 
51 întreprinderi capitaliste mai 
mari, în 1878 numărul acestora 
a ajuns aproape să se tripleze. 
România se înscria printre pri
mele țări din lume producătoare 
de petrol. în 1877, extracția atin
sese cifra de 15100 tone petrol 
față de 4 591 tone în 1864.

Reforma agrară din 1864, deși nu 
a dus la desființarea marilor lati
fundii, a dat o puternică lovitură 
modului de producție feudal, a 
creat condiții mai favorabile dez
voltării economiei în ansam
blul ei.

O dată cu progresul economic ge
neral al țării, s-au extins transpor 
turile. Cei peste 2 000 km șosea din 
ajunul războiului pentru indepen
dență, punerea în funcțiune a pri
mei căi ferate din țară în octom
brie 1869 (București — Giurgiu), ex
tinderea pînă la 1 300 km în 1878 
a rețelei de căi ferate, dezvoltarea 
navigației fluviale au țesut Româ
nia cu linii de comunicații prin 
care pulsa o activitate intensă. 
Mari progrese a făcut comerțul in
tern și extern. în numai 7 ani — 
din 1871 pînă în 1878 — valoarea 
produselor exportate s-a ridicat de 
la 178 la 217 milioane lei. Bucureștii 
deveniseră unul din marile centre 
de afaceri din sud-estul Europei.

Trebuie să spun — cu regret, 
desigur — că la recentele ale
geri pentru consiliile districtuale, 
partidul laburist a suferit o seri
oasă înfrîngere, pierzînd teren 
în favoarea partidului conserva
tor. Laburiștii au pierdut majo
ritatea la Londra, unde au deți
nut-o neîntrerupt în ultimii 33 
de ani. De la 13 aprilie — ziua 
alegerilor — există 82 de con
silieri conservatori față de nu
mai 18 laburiști. Pe întreaga 
țară, conservatorii au înregistrat 
în consiliile districtuale cu 385 
locuri mai mult decît laburiștii. 
Numai 3 districte — toate afla
te într-o zonă minieră — au ră
mas cu majoritatea laburistă.

Nu ar avea nici un rost să as
cundem faptul că este vorba de 
un recul considerabil. Ne putem 
închipui ce s-ar întîmpla dacă, 
și în cadrul alegerilor generale, 
corpul electoral va manifesta a- 
ceeași. tendință. Pentru prima 
oară în ultimii 3 ani, liderul o- 
poziției, Edward Heath, zîmbeș- 
te din nou.

în cele ce urmează am să în
eci c sa arăt motivele infringed i. 
Și, în acest scop, mă voi referi 
la propria mea experiență. în 
Anglia se obișnuiește ca, înain
te cu 2—3 săptămîni de alegeri, 
partidele politice să dea activiș
tilor lor sarcina de a sonda opi
nia publică. Practic, aceasta în
seamnă că ei merg din casă în 
casă și se interesează dacă loca
tarii respectivi au de gînd să 
sprijine partidul lor. Apoi, în 
ziua alegerilor, trec din nou pe 
la casele în care au depistat su
porteri și îi invită să se prezinte 
la urne și să voteze în favoarea
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pMntul, apa,
■J ® CELE PĂTRU PEIMJE ĂLE PĂMÂNTULUI DOBROGEMN ®

AERUL Șl „FOCUL"
MMSII: 1 440 080 ZILE/TURIST • UN LARG EVANTAI ĂL
GĂZDUIRII ® REÎNVIE BAZARUL TOMISUtUI ® NOAPTE
CU LUNĂ LOERMLEEĂ

Patru elemente primor
diale. Natuița s-a' întrecut 
pe sine, combinîhdu-le’ în; ’ 
cîteva formule de bază» 
de o infinită varietate in
terioară. Peisaj marin 
plaja orbitoare, z'i'dul orb,, 
ca de cetate, al falezei — 
de multe ori întrepătrunse
— talazurile, lucind de un 
verde miraculos, și albas
trul reciproc oglindit și 
fără! hotar al cerului și al 
mării. Răsăritul soarelui, 
furtuna, pescărușii, mis
terul nopților cu lună, veș
nica mișcare a luminii 
care îl fac să nu fie nici- 
cînd identic sieși. Peisaj 
dobrogean : spinările ro
tunde ale dealurilor, cre
state de panglica șose
lei, succedîndu-se în rit
mul obsedant al unui bo
lero. O adevărată cutie cu 
surprize : cheile Căsirncei, 
peșterile de la Gura Do- 
brogei, Cheia, 
pădurile, de la Babadag
— această Sinaie dobro
geană — Basarabi, Ne- 
gureni sau Kogălniceanu, 
culmile prăpăstioase ale 
Măcinului.

De dincolo de desfăta
rea privirii țîșnesc izvoare 
tămăduitoare. Helio și ta- 
lasoterapia, briza încăr
cată de aerosoli, nămolul 
de Techirghiol și apel© 
sulfuroase de Mangalia,, 
efectul altitudinii zero — 
sînt tot atîția factori dă-’ 
tători de sănătate. Iată ce 
ne spune în această pri
vință dr. Constantin Ene, 
directorul Serviciului me
dical balnear din Eforie : 
„Pe lîngă avantajul în
deobște. cunoscut al o- 
rientării spre est și sud- 
est a plajelor, litoralul ro
mânesc se caracterizează 
prin cîteva trăsături care 
îi conferă un potențial 
greu de egalat: ampli
tudinea neglijabilă a ma- 
reelor asigură o plajă 
constantă, curată, lipsită 
de algele și viețuitoarele 
pe care le lasă refluxul ; 
radiațiile nu depășesc 
pragul suportabilității, ast
fel incit. se poate sta la 
soare la orice oră a zi
lei ; nu există specii ale 
florei sau faunei care să 
pericliteze sănătatea sau 
viața omului; în fine, gru
pul afecțiunilor contrain
dicate este relativ restrîns 
în raport cu cele a căror 
tratare poate fi asigurată".

Tîrgușor,

FIORUL UNOR

WEMI APUSE...

Pămîntul dobrogean e 
împînzit de vestigii mi
lenare. Eforturile încunu
nate de succes ale ar
heologilor au scos la lu
mină'viața și strălucirea 
de odinioară ale Histriei, 
Tomisului și Callatisului, 
gloria efemeră a cetății 
Tropaeum Traiani.

Cum se va fi arătat a- 
cropola Histriei, cu tem
plele sale de marmură 
albă, corăbierilor sosiți 
în port ? Putem încerca 
această viziune apropiin- 
du-ne de ruine nu pe dru
mul pietruit, ci din par
tea opusă, traversînd la
cul de astăzi. „Privite din 
avion, zidurile și monu
mentele Histriei oferă o 
veritabilă lecție de isto
rie și arhitectură antică"
— mărturisește arh. Dan 
Georgescu, consilier la 
D.S.A.P.C.-Constanța. In
tr-adevăr, de ce nu s-ar 
acorda acest privilegiu și 
unui număr 
de turiști ? 
nu de mult 
dr. arh. Gh. 
rector tehnic al Direcției 
Monumentelor Istorice — 
cetatea Heracleea, situa
tă lîngă Babadag. Era o 
noapte cu lună. Urcușul 
lin, aproape neobservat, 
înălța zidurile deasupra 
orizontului și, la lumina 
lunii, ele îmbrăcau o vra
jă de nedescris. Ajuns 
în culme, ți se deschidea 
fermecata privire a unei 
nesfîrșite oglinzi de ar
gint: lacul Razelm. Pano
rama ce te împresura că
păta, la ora aceea din 
noapte, o vibrație fantas
tică, de vis". Mai puțin 
cunoscute, dar nu lipsite 
de interes sînt cetățile du
nărene: Păcuiul lui Soare
— lîngă Ostrov, Căpidava 
(Topalu), Carsium (Hîr- 
șova), Dinogeția (Garvăn).

Un șir de monumente 
singulare rărhîn înscrise 
în memorie. Printre ele, e- 
dificiul roman cu mozăic' 
din Constanța ocupă, iără

cit mai mare 
„Am vizitat 
— ne spune 
Curinschi, di-

Străjuită de unii din cei mai vechi 
munți ai Europei — a căror erodare ri-a 
reușit să le știrbeascăJmăreția -^ mîngî- 
iată de valurile Dunării și ale; Mării Ne
gre, din îmbrățișarea cărora ia naștere 
sub ochii noștri pămîntiil nou al Deltei, 
Dobrogea adăpostește în ființa sa penin
sulară comori neprețuite. Pentru șlefui
rea lor, iorța naturii și ingeniozitatea 
omului Și-au dat mina, însumîndu-și 
eforturile. Scînteind sub razele unui 
soare neîntrecut în strălucire, și totuși 
abia știute, niciodată binecunoscute 
deși s-au scris volume întregi întru slă
virea lor — aceste comori oferă călăto
rilor clipe de surprinzătoare și autentică 
emoție.

Else va 
luna 

1967 a 
cîntecului, ___

sului și portului popular. 
La Mamaia și Eforie vor 
fi prezentate spectacole 
de canto și balet, reunind 
cele mai reprezentative 
personalități ale scenelor 
noastre. Stadionul din 
Constanța va găzdui com
petiții sportive, unele cu 
o participare internațio- 

' nală începînd din acest 
an, el va putea funcționa 
și în nocturnă?. „Paralel,- 

^•’programele artistice pre-- 
' zentate în loccjfuri vor ciu- 
noaște o substanțială îm
bunătățire — după cum 
ne-a spus Constantin Ca
zacii, director coordona
tor" ăl' I.H.’R.-'Mafnâ'ia. în 
același timp, vor fi. lărgite 
bazele pentru practicarea 
sporturilor. Noi ambarca
țiuni, hidrobiciclete și 
schiuri acvatice vor sta 
la dispoziția turiștilor pe 
lacul Siutghiol. Lă barul 
„Turist-club" ‘ vor funcțio
na săli de jocuri"., Ame
najări aserriănătbare sînt 
prevăzute și la cazinou- 
tile din Constanța și Efo
rie. Dacă adăugăm la a- 
cestea tururile de zi și 
de noapte als litoralului, 
degustările de vinuri de 
la Muîfatlar, vizitele la

. Histria și Adamclisi, lp
muzeu] arheologic,.. ,vom 
avea o imagine' — 
țață, desigur — 
bogat program de 
canță. ■•;"■■
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. . Dezvoltarea'economică a țării s-a 
reflectat pe plan social în crește- 

' rea' burgheziei, care a dobîndit un 
rol; tot mai important în viața țării 
și, o dată cu aceasta, în dezvoltarea 
clasei muncitoare. Datorită strămu
tării la orașe a ;unui' însemnat.nur 
măr de'țărani, care au devenit 
muncitori, și imigrării de munci
tori, meseriași' și mici' comercianți 
populația orașelor a crescut,- între 
1864 și 1878, într-un. ritm de două 
ori mai rapid decîi /cea a satelor, 

înființarea unei $erii de institu
ții și organe econoriiite printre care 
Camera de comerț și industrie, So
cietatea de cț-edit funciar urban 
din București; crearea sau reorgani- 

>zarea a diferite instituții de stat 
ca armata, miliția, justiția, comple
tează tablou] pe care-l oferea un 
stat avînd toate atributele Unei or
ganizări moderne, cu excepția unuiâ 
singur : independențavnațională.

Suzeranitatea porții asupra Prin
cipatelor Române, aytdpomia lor îri- 

.«■ternă fuseseră reconfirmate de con
gresul; de la Parisdin.-l856 și mai 
precis 'reglementate prin convenția 
deja Paris din 7/19 , august 1858, 
care, la menținerea ’suzeranității 
otomane, adăugase un element nou: 
garanția colectivă a marilor puteri 
europene în loctjl protectoratului 
țarist.

în acele împrejurări, țara noastră 
nu putea încheia tratate care să con
travine celor stabilite între Poantă 
și alte, țări, nu i se îngăduia să ducă 
o politică comercială propnie și nici 
o politică vamală de protejare â in
dustriei naționale, care, suferea de 

-pe .Urma r. Concurenței . altor țări, 
•.nu putea bate o monedă proprie în-
- tr-o vreme cînd la noi circulau pes- 
■ te;70 de monede străine, iar zara-

flîeuJ și specula înfloreau
- ; Este adevărat că Unirea, înfăp- 
.î.țuită,prin voința, poporului, în ciu
rda.: împotrivirii Imperiului Otoman

și a altor puteri, abolirea în fapt a 
jurisdicției .consulare .(1865), . care 
sustrăsese pînă atunci legilor. țării 
pe șuppșii străini, introducerea în 
constituția din 1866 a numelui Ro
mânia,’(.baterea în 1869 a unor mo
nede de aur. proprii, sporirea pes
te limita permisă' a efectivelor ar
mate, încheierea unor convenții co
merciale cu Austro-Ungaria și alte 
țări europene în pofida stipulațiilor 
convenției de la Paris, acreditarea 
în diferite capitale 
agenților 
guvernului
breșe'în regimul suzeranității. Dar, 
în ansamblu, dominația străină se 
menținea și-și punea amprenta a- 
supra vieții națiunii, împiedica pu
nerea din plin în valoare a resurse
lor naturale și a energiilor po
porului, frîna dezvoltarea eco
nomică și socială. în stadiul 
de dezvoltare în care ajun
sese țara noastră, regimul suze

ranității otomane și al protec
ției puterilor europene devenise un 
anacronism, în înlăturarea căruia 
erau interesate toate clasele so
ciale. Condițiile interne erau coap
te pentru ca Ia întîiul prilej favo
rabil să fie rupte ultimele legături 
de dependență.

Ace] prilej l-a oferit redeschide
rea crizei orientale în urma răs
coalelor din Bosnia și Herțegovina 
(iulie 1875) și Bulgaria (aprilie 
1876). Ridicarea la lupta de elibe
rare națională a popoarelor din 
sud-esțul Europei aflate sub stăpî- 
nirea turcă,- criza- dezlănțuită în 
Imperiul Otoman de'mișcarea juni
lor turci etc. păreau să indice că

vern, sporirea efectivelor armate 
și ■intensificare^ înaripărilor anun
țau iminănța unei hdtărîri. .

Ca urmare a. tr&taii.velor .purtate 
cu Rusia, la 4/16 aprilie 1877 s-a 
semnat la București convenția ro- 
mâno-rusă, prin care se permitea 
armatei ruse libera trecere pe teri
toriul României, spre a merge în 
Turcia. Rusia se obliga să men
țină și să facă a se respecta „drep
turile politice ale statului român, 
astfel cum rezultă din legile inte
rioare și tratatele existente, precum 
și a menține și apăra integritatea 
actuală .a României". Stabilind 
o colaborare îndreptată contra 
Porții, convenția deschidea ca
lea pentru participarea României 
la războiul împotriva Imperiului 
Otoman< După numai 2 zile cor
purile legiuitoare românești au 
decretat mobilizarea armatei.

Ziua de 9 mai 1877 va rămîne în
scrisă ca o zi măreață în istoria pa
triei. A fost ziua în care, în clădi
rea parlamentului, înconjurată de 
o imensă mulțime, Mihail Kogălni
ceanu a rostit de la tribună cuvin
tele ce exprimau năzuințe secula
re : „Sîntem independenți, sintem 
națiune de sine stătătoare". Moțiu
nea votată de Adunarea deputaților 
lua acf „că răzbelul dintre Româ
nia și Turcia, că ruperea legăturilor 
noastre cu Poarta și independența 
absolută a României au primit con
sacrarea lor oficială". Proclamarea 
independenței a stîrnit un uriaș 
entuziasm în popor. Arborînd dra
pele tricolore, populația București
lor a manifestat pînă noaptea tîr
ziu pe străzile orașului. De la mă
rețul act al Unirii, Capitala nu 
mai cunoscuse o asemenea revăr
sare a bucuriei populare. Manifes
tații asemănătoare au avut loc și 
în alte orașe ale țării.

Eroismul ostașilor români care 
au luptat cot la cot cu ostașii ruși 
și cu voluntarii bulgari pe cîmpiile 
Bulgariei, înscriind pagini de glorie 
nemuritoare în bătăliile de la Gri- 
vița, Rahova, Plevna, Smîrdan, 
jertfele și sacrificiile întregului po
por, care au sprijinit războiul de 
independență ca o cauză, scumpă, 
națională aveau să pecetluiască ac
tul istoric de la 9 mai 1877, impu- 
nînd întregii Europe recunoașterea 
națiunii române ca națiune inde
pendentă de sine stătătoare.

sosise momentul disoluției impe
riului..;! " ' Ț ;;

Dar, ;ca întotdeauna,'jocul de in
terese ■între'’-marile puteri >avea 
să-și pună pecetea asupra desfășu
rării evenimentelor. Rusia țaristă 
înțelegea să nu piardă ocazia unei 
acțiuni menite să înlăture și ulti
mele clauze nefavorabile ei ale tra
tatului de la Paris din 1856; să-i a- 
sigure întărirea pozițiilor ei în 
sud-estul Europei. Lovitura pe care 
urmărea s-o aplice Turciei răspun
dea însă intereselor popoarelor care 
ridicaseră steagul eliberării națio
nale. Pe de altă parte, Anglia, și 
Franța se opuneau oricăror schim
bări ale statu-quo-Ului în această 
parte frămîntată a Europei, strădu- 
indu-se să-și mențină puternicele 
poziții economice și politice pe care 
le aveau în Imperiul Otoman.

Eșuarea, la conferința organiza
tă la Constantinopol în decembrie 
1876 de puterile garante, a încer
cărilor acestora de soluționare 
pașnică a conflictelor din Balcani 
și a dreptelor revendicări ■ ale po
poarelor oprimate, refuzul Porții 
de a abdica de la pozițiile caduce 
pe care se menținea 
liberă alternativei 
Reușind să ajungă la 
cu Austro-Ungaria și 
neutralitatea ei, 
rat, la 1 
Turciei.

Care a fost atitudinea României 
în aceste împrejurări ? Cercurile 
conducătoare erau hotărîte să trea
că la acțiune numai după ce, 
prealabil, ar fi obținut 
rările menite să ducă 
mărit: independența.

Un timp, România a 
cial o poziție de neutralitate, spri
jinind însă în secret, prin toate 
mijloacele, pe răsculații sîrbi și bul
gari și încereînd să folosească ac
țiunea diplomatică pentru obține
rea revendicărilor ei legitime. în 
iunie 1876 guvernul român a trimis 
Porții și puterilor garante o notă 
diplomatică, însoțită de un memo
riu explicativ, în care, sub ame
nințarea că va părăsi neutralitatea 
păstrată pînă atunci, cerea recu
noașterea individualității statului 
român și a denumirii sale istorice 
— România. în făpt, cererile Româ
niei însemnau recunoașterea inde
pendenței naționale. într-o nouă- 
notă, trimisă la 20 iulie 1876 de mi
nistrul de exțerne, Mihail Kogăț- 
niceanu, se solicita puterilor ga
rante o intervenție urgentă pentru 
a opri masacrele dezlănțuite de tru
pele otomane în Bulgaria, arătîn- 
du-se că „este bu neputință să 
rămînem nepăsători la strigătele de 
durere care ne vin de pe malul 
drept al Dunării, frământarea in si
nul poporului nostru crește pe zi 
ce trece... armata română freamă
tă sub jugul disciplinei, doritoare 
să ia parte la luptă".

Puterile garante nu au dat însă 
curs cererilor României — la Con
ferința de la Constantinopol re
vendicările României, expuse de re
prezentantul ei. nici n-au fost luate 
în discuție. Cît privește Imperiul 
Otoman, noua sa constituție promul
gată în decembrie 1876 a declarat 
țara 
lui.

în aceste condiții, a devenit evi
dent că independența națională a 
României putea fi obținută numai 
pe calea armelor. Căutînd să folo
sească în interesul propriei sale 
lupte de eliberare conflictul dintre 
Turcia și Rusia, România s-a orien
tat spre o alianță cu Rusia. înlă
turarea conservatorilor de la gu-

I
Meniurile-pensiune oferite 
de restaurante vor fi com
pletate cu pensiunile 

•’ ’ de familie. în afara ma
rilor unități de alimenta
ție publică, vor- funcționa 
și localuri mai .mici, spe
cializate. O varietate mai 
mare și o reprezenlare 
mai bogată vor îmbrăca-o 
unitățile cu specific. Ma
maia va cunoaște servi
ciile restaurantului „O- 
rient", cu specific dobro
gean. a iaurgeriei și plă
cintăriei „Dobrogea". La 
restaurantul 
„Delta", se va 
tele prins viu 
ales de client.
și mîncăruri 
vor oieri 
„Miorița" 
crama 
Constanța, 
„Debarcader'
Nord. Barurile în diferite 
stiluri, serile românești pe 
insula Ovidiu sau serbă
rile cîmpenești din pădu
rea Kogălniceanu vor con
stitui, fără îndoială, pun
cte de mare atracție.

O preocupare deose
bită a dovedit Oficiul Na
țional de Turism pentru 
organizarea, în acest an, 
a unor manifestări și ac
tivități cultural-sportive, 
distractive, a unor excursii 
vizînd obiective de prim 
Interes.
ră, în 
Ștefan 
adjunct 
tru turism 
„Carpați", 
O.N.T. :
lui actual este în curs de 
definitivare. Pe lîngă ma-

a
&chi- 
unui 
va-

pescăresc 
găti peș- 
din bazin,
Ambianță 
românești 

restaurantul 
din Mamaia, 

„Continental" din 
restaurantul 
din Eforie

Firește, există încă va
lențe ' hesafuraie, .valori 
care '.scapă acțiunii orga
nizate. Mai rămîne-loc — 
poate prea mult uneori 
— pentru Inițiativa călă
torului, pentru declanșa
rea acelor pasiuni rătăci
toare care îi împing pe 
oameni în căutarea : neo
bișnuitului, a frumuseților 
pure și sălba'tide. Nu' pu
tem afirma că întregul po
tențial. turistic dobrogean 
este în prezent pus în va
loare, dar nici că el n-ar 
putea fi cunoscut de cei 
dornici. Cert este că, de 
la un an la altul, price
perea șlefuitorului scoate 
tot mai multe lumini din 
caratele acestui tezaur de 
nestemate. Iar vizitatorii, 
atrași de strălucirea . sa, 
din cele mai îndepărtate 
colțuri ale țării noastre și 
ale Europei, vin să dez- 

, mintă drama, lui Ovidiu, 
care, debarcat cu secole 
în urmă pe țărmul tomi- 
tan al Pontului Euxin, se 
socotea un exilat.

în'doială» un loc aparte. 
Conservat, restaurat și re
constituit — în măsura în 
care documentele o per
mit — el va fi în curînd 
redat circuitului turistic. 
O construcție modernă a- 
dăpostește vestigiile unu
ia din cele mai mari și 
mar interesante mozaicuri 
antice descoperite pînă în 
prezent. La nivelul cel 
mai de jos, sub mozaic, 
11 bolți, refăcute după 
modelul original vor găz
dui o secție a muzeului 
arheologic.

Dih dealul de cretă de 
la Basarabi s-au scos la 
iveală șapte bisericuțe 
suprapuse, măi multe ga-.■ 
lerif și morminte datină. 
din secolul X. Incizate în 
roca moale, figuri repre- ’ 
zentînd cai și cruci, in
scripții runice sau chiri
lice constituie un tezaur 
științific neprețuit.

Muzeul arheologic al
• Dobrogei (Constanța, str. 

Muzeelor 23), adăposteș
te un: adevărat tezaur. 
Oare cum va fi arătat 
trupul acestui splendid 
cap de marmură al Afro- 
ditei, găsit la Tomis ? Gin
gașele statuete de Tana
gra îți vorbesc de mîinile 
delicate care le-au pur
tat. Este oare șarpele fan
tastic, cel cu urechi și 
plete omenești, un șarpe 
Glycon, sau un „genius 
loci", un spirit bun, pro
tector al casei ? Grația 
acestei Fortune, care îm
preună cu Pontos ocro
teau orașul, din dalta că
rui mare sculptor a iz- 
vorît ? „împreună cu 
lecția de tanagrale, 
zaurul celor 24 statui 
marmură, descoperit 
cinci ani în urmă pe 
ritoriul fostei gări 
Constanța, reprezintă 
ma muzeului nostru" 
ne declară directorul 
junct, arheologul Adrian 
Rădulescu.

Sîntem departe de a e- 
puiza chiar și lista celor 
mai importante obiective 
ale unei excursii istorice 
în Dobrogea. Lăsăm turiș
tilor surpriza de a le des
coperi pe celelalte, de a 
gusta farmecul inedit al 
unor fructuoase investiga
ții proprii.

COORDONATE

capacitatea și varieta
tea găzduirii crește. Se
zonul actual va adăuga 
Mamaiei un nou complex 
hotelier, campinguri, iar în 
sat — hanul turistic. în 
total, numai în hotelurile 
Mamaiei, capacitatea este 
de 1 440 000 zile/turist. E- 
foria dispune de 4 225 
locuri în hoteluri, 750 
locuri în vile și 1 000 — 
în campinguri. Numai în 
cursul actualului cincinal 
litoralul își va mări ca
pacitatea cu peste 32 000 
locuri, dintre care o bună 
parte în stațiunea nouă 
Mangalia-nord, în plină 
construcție.

De posibilități mai nu
anțate va dispune turis
tul și în domeniul alimen
tației. Fiecare complex 
hotelier are propriul său 
restaurant. Alături de a- 
cestea vor funcționa ex- 
presuri și restaurante cu 
autoservire, care să asi
gure cuprinderea celor 
veniți pe cont propriu.

au lăsat cale 
războiului, 

o înțelegere 
să-și asigure 

.., Rusia a decla- 
12/24 aprilie 1877, război

în 
toate asigu- 
la țelul ur-

păstrat ofi-

Iată cs ne decla- 
această privință, 
Crăciun, director 
al Agenției pen- 

internațional 
din cadrul

„Agenda sezonu-

î
Arh. Gh. SASARMAN

Foto : Gh. Vințilă
Una din numeroasele atracții teatrul de vară

ORGANIZATORICE

Oricît ar fi de nepre
țuite comorile dobrogene, 
cei dornici să le cunoască 
nu se pot mulțumi cu ce
rul drept acoperămînt șl 
cu poezia drept singura 
hrană. Fondul de cazare, 
deservirea complexă, po
sibilitățile de transport 
sînt elemente indispensa
bile pentru desfășurarea 
turismului. Din acest punct 
de. vedere, baza actuală 
se grupează în zona su
dică a litoralului și pu
tem afirma că este pregă
tită să satisfacă cele mai 
variate cerințe.

De la marile hoteluri, 
de lux la vile individuale,, 
de la campingurile sim
ple la cele dotate cu că
suțe prefabricate, de la 
contractele încheiate prin 
agenția internațională la 
înțelegerea ou gazdele 
particulare, dispuse să a- 
dăpostească peste vară 
oaspeți, gama mijloacelor 
de a caza pe cei atrași 
de farmecul acestor me
leaguri ponto-danubiene 
se araiă practic inepuiza
bilă. După gust și după 
suma dispuși s-o cheltu
iască, turiștii vor putea 
admira răsăritul soarelui 
de la balconul celui de-al 
zecelea etaj al hotelului 
„Europa" din Eforie sau 
dintr-un cort instalat nu 
departe de plajă. De 
altfel, cu fiece nou an,

europene a 
diplomatici oficioși ai 
— au fost tot atîtea

noastră o provincie a imperiu-
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sau altul faptele, chiar 
dacă nu este vorba de 
complicitate directă. AGtul 
fals, intervenția în ca
muflarea unei acțiuni în
jositoare, îngăduința față 
de cei care lovesc în avu
tul obștesc, să se pedep
sească exemplar I 

îngăduința unora,
majoritatea cazurilor, s-a 
dovedit că merge mînă în 
mînă cu complicitatea. Un 
exemplu. Gheorghe ISfeac- 
șu și Dumitru Florea, din; 
corpul C.^.I.jde Ia- Sfatfil 
popular regional 'București' 
au efectuat o revizie la 
S.M.T. Orbească, raionul 
Alexandria. După control, 
„uită" să plătească (și cu 
concursul șefului contabil 
de aici, Mircea Popa) con-

travaloarea a 56 kg carne 
luată de la cantina S.M.T.- . 
ului.. Din punct de vedere 
penal, această faptă se 
califică „instigare la de
lapidare". Dar din punct ' 
de vedere moral, cum s-o 
calificăm ?

La Combinatul avicol 
Crevedia s-au descoperit 
fraude, falsuri în acte, în 

în -evidența contabilă. A- : 
aproape patru ani, în
tre 1962—1965,. -directorii 
Gheorghe'. B'ădules’cu și : 
Gheorghe ‘Marin, ingine- 
rul-șef Gheorghe Vamvu ■ 

'și contabilul, șef
Munteanu au sustras mari 
valori din avutul combi
natului, operînd conform 
sistemului : „după noi, po
topul". Nu-i de mirare că 
cu asemenea „gospodari" 
ai avutului obșteso și

Vasile

alții au prins dorința de 
căpătuială pe căi ilicite. 
Organele de control din 
cadrul Trustului regional 
și din Departamentul 
Gostat nu au sesizat oare 
mai de mult ilegalitățile 
respective ? Și dacă le-au 
sesizat, de ce nu au luat 
măsuri împotriva celor 
vinovați ? O mînă spală 
pe alta și amîndouă pătau 
cinstea. Iată de ce mă aso
ciez opiniei formulate și 
de alți tovarăși, în ziar, 
că se impune îmbunătăți
rea actualei legislații, care 
să reglementeze răspun
derea sub aspect material 
pentru toate daunele adu
se proprietății socialiste.

Gheorghe SCARLET 
procuror șef
al Procuraturii regionale 
București

tează Încălca.
REA LEGII

S-au întîlnit destule ca
zuri cînd diferiți infrac
tori au găsit un ajutor 
nesperat în „bunăvoința" 
sau atitudinea conciliatoa
re a unor persoane dispu
se să acopere gravitatea 
reală a faptelor săvîrșite, 
sau chiar să-i absolve de 
consecințele legale. în 
multe situații temeiul in
vocat sînt așa-zisele con
siderații de „oportunitate". 
De pildă, se recurge la di
ferite justificări cum ar fi

invocarea unor nevoi eco
nomice ce „impun" ca 
aplicarea legii să nu aibă 
loc. Astfel de justificări, 
care nu au nici un fel de 
temei, se întîlnesc destul 
de frecvent. Obținînd, în 
considerarea nevoilor eco
nomice invocate, suspen
darea pe cîteVa luni a e- 
xecutării pedepselor pro
nunțate anul trecut împo
triva a patru angajați care 
au săvîrșit furturi din a- 
vutul obșteso și din cel 
personal, întreprinderea 
„Electro-centrale" Groză
vești din Capitală nu s-a 
îngrijit de luarea măsuri
lor necesare pentru înlo
cuirea în procesul de pro
ducție a celor condamnați 
în instanță. întreprinde
rea a continuat să ceară 
justiției noi amînări pri
vind executarea pedepse
lor, invocînd că infractorii 
— toți patru, fără nici o 
excepție — sînt deopotrivă 
indispensabili producției. 
Și acest lucru după ce tri
bunalul primise excelente 
caracterizări despre cei 
condamnați, provenind de 
la aceeași întreprindere.

Iată cum se încearcă să 
se creeze o adevărată im
punitate a unor persoane, 
folosi ndu-se considerente 
atît de stranii și de peri
culoase. Deosebit de grav 
mi se pare faptul că, po
trivit unor asemenea prac
tici, cineva își poate aroga 
dreptul de a crea — în 
mod fals — iluzia că. prin 
natura Incului pe care-l 
ocupă in desfășurarea u- 
nor anumite activități ori 
pe baza unor merite ante-

rioare, ar fi mai presus de 
prevederile legii. Nu se 
poate admite ca acela în a 
cărui obligație cad res
pectarea și aplicarea cu 
strictețe a normelor lega
le, să aprecieze cum vrea, 
după bunul plac, dacă ele 
corespund sau nu necesi
tăților vieții, substițuin- 
du-se astfel legiuitorului.

Dreptul și justiția noas
tră sînt pătrunse de un 
profund umanism care 
pornește de la reflectarea 
unor interese și valori a 
căror ocrotire corespunde 
năzuințelor întregului po
por. iată de ce cred că 
este necesar să se găseas
că o modalitate legală de 
a se limita asemenea prac
tici și a se închide astfel 
orice portiță prin care ar 
putea scăpa de pedeapsă 
cei ce încalcă legea și cei 
care încearcă să-i apere.

Lucian STÎNGU 
cercetător la Institutul 
de cercetări juridice 
al Academiei©
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UNDE DUCE

Printr-o sentință pena
lă pronunțată de Tribuna
lul Piatra Neamț, Eugenia 
Herescu a fost condamna
tă la 11 ani muncă silnică, 
iar Natalia Olteanu — la 
10 ani muncă silnică. An
gajate la I.R.E. Bacău — 
sectorul de rețele P. 
Neamț una în calitate de

contabil verificator, iar 
cealaltă de cititor-înca- 
sator, și-au însușit în 
perioada octombrie 1964- 
decembrie 1966 din ba
nii încasați de Ia abo
nați o sumă de peste 
54 000 lei. Pentru acope
rirea fraudelor au falsi
ficat 195 facturi și 226 
borderouri. Nu se cunosc 
încă măsurile luate de 
conducerea I.R.E. Bacău 
(director — ing. D. 
pescu) , __ ______
sectorului de rețele Piatra 
Neamț (șef de secție — 
ing. Alexandru Moisei) 
împotriva revizorilor Ilie 
Sumănaru și Gheorghe 
Ciobea și a șefului birou
lui abonați Mircea Zvo- 
linschi, care timp de doi 
ani au verificat activitatea 
celor două delapidatoare, 
fără insă a le descoperi 
fraudele. Dacă în ; cauză 
nu este vorba de o com
plicitate, este însă,clar că 
cei doi reviz.ori, cît.și șeful 
biroului de abonați au 
lucrat cu o superficialita
te condamnabilă. Nu-i de
loc întîmplător și următo
rul fapt. Natalia Olteanu a 
recunoscut la judecată că 
Eugenia Herescu o asigu
rase să fie liniștită „căci 
controlul se face superfi
cial".

pip ale cui buzunare se 
va recupera suma sustrasă 
prin furt ? Tn nici un caz 
nu se poate admite ca pa
guba s-o suporte statul.

Eugen OPREA 
președintele 
Tribunalului popular 
al raionului Piatra Neamj

9 In fiecare an, din luna 
martie și pînă cel mai tîrziu la 
10 aprilie, la G.A.S. Drăgășani 
se executa lucrarea de revizuire 
și reparare a sistemului de sus
ținere a lăstarilor de pe o plan
tație de vie de 110 ha, în primă
vara aceasta lucrarea respectivă 
nu s-a mai făcut. Cauza : I.F. 
Dobra, raionul Ilia, care trebuia 
să livreze G.A.S. Drăgășani 300 
mc lemn — cu toate interven
țiile scrise și deplasările unor 
delegați pînă la parchetele de 
exploatare — nu a binevoit să 
onoreze repartiția. Lemnul și-I 
ține în pădure, De altfel, și în
treprinderile forestiere Drăgă
șani și Băbeni au rămas da
toare aceleiași unități im
portante cantități de lemn pen
tru susținerea plantațiilor de 
vie. Este interesant dc știut pe 
ce anume se sprijină conducerile 
întreprinderilor amintite, de 
nu-și achită obligațiile contrac
tuale.

ro
și conducerea 9 Consumatorii care intră în 

bufetul „Timiș" din Petrila își 
împart spațiul încăperii cu... sti
vele de lăzi și ambalaje care 
conferă focalului o notă cu to
tul originală. Cei ce intră în 
restaurantul „Transilvania" își 
împart plăcerea de a sta la masă 
cu... imperturbabila nepăsare a 
ospătarilor certați atît cu legea 
ospitalității cit și cu normele de 
igienă. Gheorghe PETRI- 
LEANU, Petrila, Str. Republicii 
nr. 2 D, ap. 1.

• Frohlich Sigismund, direc
torul IPROFIL „23 August" din 
Tg.-Mureș, ne-a sesizat încă de 
la sfîrșitul anului trecut că fe
roneria livrată de întreprin
derile „Fieraru]“-Arad și 
UREMOAS-București este de 
calitate necorespunzătoare. Sesi
zarea a fost trimisă Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini. In răspunsul primit se 
arăta că problemele sesizate, în- 
cepînd cu trimestrul I 1967, au 
fost rezolvate. Cu alte cuvinte, 
IPROFIL „23 August" nu va mai 
avea nici un fel de necazuri cu 
broaștele de mobilier. O nouă 
sesizare din partea aceluiași 
semnatar readuce problema în 
discuție : IPROFIL Tg.-Mureș 
primește în continuare broaște 
cu defecte de fabricație. De ce 
nu s-a găsit „cheia" îmbunătăți
rii calității lor și, mai aleși de 
ce s-a comunicat ziarului 
neadevăr 7 un
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mai mare decit în 1962. iar fon
durile fixe au sporit cu 80,9 
la sută. Toate acestea au permis 
și permit cooperativelor agricole să 
lărgească, în continuare, producția 
agricolă, să asigure venituri sporite 
membrilor lor și să aducă un aport 
tot mai mare la aprovizionarea popu
lației și a industriei cu produse agro- 
alimentare.

Pentru aplicarea în practică a Ho
tărîrilor celui de-al IX-lea Congres 
al partidului, care a stabilit un vast 
program de dezvoltare a agriculturii 
țării, C.C. al P.C.R. a elaborat o se
rie de măsuri organizatorice menite 
să asigure progresul continuu al a- 
grieulturii noastre socialii e. Pe lingă 
dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
care să ducă la extinderea mecaniză
rii, chimizării, irigațiilor etc., au fost 
luate măsuri de perfecționare a for
melor de conducere și îndrumare a 
agriculturii. Pe această linie se în
scrie crearea, cu un an în urmă, a 
uniunilor raionale, regionale și a 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție — organe pro
prii de conducere și îndrumare ope
rativă a agriculturii cooperatiste. 
Acest lucru a fost determinat 
de faptul că dezvoltarea pro
ducției în cooperativele agricole, care 
dețin 75 Ia sută din suprafața arabilă 
a țării, tidică probleme noi, din ce 
în ce mai complexe, de conducere și 
îndrumare, probleme care izvorăsc 
din diversitatea condițiilor materiale 
și economice în care acestea își des
fășoară activitatea, din gradul lor di
ferit de dezvoltare economico-orga- 
nizatorică, din necesitatea de a se pu
tea coordona unele acțiuni și activi
tăți inter-cooperatiste, precum și 
pentru încadrarea mai organică a a- 
griculturii cooperatiste în procesul 

■ ; general de dezvoltare a economiei.
Partidul a încredințat uniunilor 

cooperatiste sarcini de mare răspun
dere. Ca organizații economice ob
ștești ele se ocupă de orientarea 
activității de producție a cooperati
velor agricole în conformitate cu ce
rințele dezvoltării economiei națio
nale, asigurînd îmbinarea interese
lor, țărănimii cooperatiste cu intere
sele generale ale poporului. în acest 
scop, ele sprijină cooperativele 
în ce privește întocmirea ju
dicioasă a planurilor economi
ce, îmbunătățirea ’ organizării, 'nor
mării și retribuirii muncii. în utili
zarea rațională a fondurilor de in
vestiții șî a mijloacelor materiale-de 
care dispun, asigurarea folosirii chib
zuite a forței de muncă. De aseme
nea, uniunile cooperatiste-au ea sferă 
de preocupări valorificarea superi
oară a producției-marfă, îmbunătăți
rea controlului financiar și a îndru
mării contabile, aprovizionarea teh- 
nico-materială a cooperativelor și re
pararea mașinilor și utilajelor, orga
nizarea unor acțiuni de interes co
mun între cooperative privind ex
tinderea irigațiilor, ameliorarea pă- 
mintului, ridicarea calificării cadre
lor și pregătirea profesională a coo
peratorilor. .

în decurs de un ah.de la înființa
rea lor. uniunile, cooperatiste aii des
fășurat o activitate rodnică, reușind 
să rezolve numeroase probleme de 
mare însemnătate pentru activitatea 
economică și organizatorică a coope
rativelor agricole. Pe baza propune
rilor Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție au fost 
adoptate măsuri care reglementează 
aprovizionarea tehnico-materială a 
cooperativelor agricole, repararea u- 
tilajelor acestora,; valorificarea pro
ducției de legume și fructe etc. De 
asemenea. Uniunea națională, ținînd 
seama de experiența îndelungată a 
unităților de producție și consultînd 
larg masa cooperatorilor și speciali
știlor, a elaborat recomandări pri
vind normarea și retribuirea muncii, 
precum și stabilirea mai judicioasă 
în cooperative a funcțiilor de condu
cere și administrative. Crearea De
partamentului pentru valorificarea 
legumelor și fructelor a rezolvat o 
importantă problemă a activității 
cooperativelor, cea a livrării în con
diții superioare a producției legu
micole, contribuind la modernizarea 
comerțului cu aceste produse.

Muncind cu hărnicie, folosind tot 
mai eficient sprijinul acordat de stat, 
țărănimea cooperatistă a obținut re
zultate tot mai bune în dezvoltarea 
continuă a producției în cooperati
vele agricole. în creșterea avuției 
obștești și, sporirea veniturilor. în 
ridicarea nivelului ei de trai. Sînt 
deosebit, de semnificative rezultatele 
economice și financiare din anul tre
cut. Astfel. în 1966 cooperativele a- 
gricole ău realizat 9.5 milioane tone 
cereale, cea mai mare producție ob
ținută de sectorul ,cooperatist în pe
rioada care a trecut de la încheierea 
cooperativizării agriculturii. în 
1966. față de 1962, producția globală 
a crescut cu 35,2 la sută, iar ve
niturile bănești au sporit cu 32.7 la 
sută. Sînt cifre care arată cum co
operativizarea agriculturii, dezvol
tarea bazei tehnico-materiale a a- 
cesteia au descătușat rezerve și po
sibilități nebănuite, au permis țără
nimii să muncească într-un mod 
nou. mai productiv, potrivit posibili
tăților si cerințelor moderne.

O dată cu creșterea producției ve
getale si animale a sporit contribu
ția cooperativelor agricole la ron
dul central al statului de orodușe 
agricole, s-au mărit veniturile bă
nești. ceea ce influențează pozitiv 
cîștigul fiecărui cooperator si nive
lul fondurilor de acumulare. _ în ul
timii cinci ani. valoarea zilei-muncă 
în cooperativele agricole a snorit cu 
20 la sută. în perioada 1950—1965 ve
niturile reale ale țărănimii au cres
cut de 2.6 ori. Acest lucu se reflectă 
în nivelul de trai în continuă creș
tere al membrilor cooperativelor a- 
gricole. în înfățișarea nouă a satelor 
noastre. în ultimii cinci ani s-au 
construit la sate 351 600 de case noi. 
De asemenea, numărul satelor elec
trificate a ajuns în I960 la 8 540 fata 

4 snn cît.e erau în 1962. Țărănimea 
se îmbracă mai bine, are case fru-

mos mobilate, beneficiază de avan
tajele civilizației moderne.

în noile condiții determinate de 
încheierea cooperativizării agricul
turii a putut fi rezolvată o impor
tantă problemă socială a satelor 
noastre : pensionarea la bătrînete și 
în caz de incapacitate de. muncă a 
țărănimii cooperatiste. A fost con
stituit fondul de pensii din care pes
te 1 100 000 bătrîni. cooperatori caro 
și-au pierdut capacitatea de muncă, 
orfani primesc pensii lunare în bani.

Succesele obținute în dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste. în ridicarea 
satelor noastre se datoresc și acti
vității organelor și organizațiilor 
de partid, care desfășoară o intensă 
activitate politico-organizatorică de 
mobilizare a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate în lupta 
pentru sporirea producției, consoli
darea economică și organizatorică a 
cooperativelor agricole. Ele sprijină 
îndeaproape consiliile de conducere 
în aplicarea hotărîrilor adoptate de 
adunările generale, veghează la res
pectarea democrației cooperatiste, a 
prevederilor statutare.

Rezultatele obținute în activitatea 
economică a cooperativelor agricole, 
în dezvoltarea generală a satelor 
noastre, sînt evidente. Agricultura 
cooperatistă dispune însă de mari 
rezerve nevalorificate, atît în secto
rul vegetal, cît și în cel animal, co
operativele agricole putînd spori 
substanțial producția în interesul 
creșterii veniturilor membrilor lor. 
Ele au de asemenea posibilități de a 
aduce o contribuție mult mai mare 
la creșterea venitului național, '.a 
acumulările socialiste. Pentru pune
rea în valoare a acestor rezerve, se 
cere ca, folosind ajutorul acordat de 
stat în tractoare și mașini agricole, 
îngrășăminte chimice, credite, îndru
mare de specialitate, cooperativele, 
agricole să-și sporească eforturile 
proprii pentru a face noi pași îna
inte pe calea creșterii producției ve
getale și animale, a consolidării lor 
economice și organizatorice.

Orientînd agricultura spre o dez
voltare intensivă și multilaterală. 
Congresul al IX-lea al partidului 
a stabilit principalele direcții pen
tru sporirea producției vegetale și 
animale în actualul cincinal. Pen
tru 1966—1970 cooperativele si-au 
prevăzut un plan indicator care să 
asigure o, creștere a producției 
globale într-un ritm mediu anual 
de 7 la sută. Principalul obiectiv al 
cin'cinaliilui în producția vegetală îl 
constituie sporirea recoltelor de ce
reale și lărgirea bazei furajere. Rea
lizarea acestor obiective este pe de
plin posibilă, mai ales dacă se tine 
seama că statul nostru continuă e- 
forturile în vederea dezvoltării ba
zei tehnico-materiale a agriculturii. 
Este suficient de arătat că in actua
lul cincinal statul investește în agri
cultură fonduri în valoare de 35,7 
miliarde lei — cu 66 la sută mai 
mult decit în cei cinci ani ante
riori, la care se adaugă circa 9 mi
liarde lei. ce vor fi investite în ra
murile industriale care deservesc 
nemijlocit agricultura : industria de 
îngrășăminte chimice și insecto-fun- 
gicide. de tractoare și mașini agri
cole etc. Totodată, în perioada cinci
nalului, cooperativele agricole și-au 
propus să facă investiții din fonduri 
proprii și din credite în valoare de 
cel puțin 20 miliarde lei, reprezen- 
tînd o creștere de peste 60 la sută 
l'ață de perioada trecută.

Ca urmare a eforturilor materiale 
făcute de către stat, numărul trac
toarelor va crește cu peste 31 000, al 
semănătorilor de păioase și porumb 
cu aproape 10 000, al combinelor de 
păioase cu peste 11 000, iar al celor 
de recoltat porumb cu 1 800. în 1970 
industria va pune la dispoziția a- 
griculturii peste 1,1 milioane tone 
îngrășăminte chimice — substanță ac
tivă. în felul acesta _se vor 
crea toate condițiile ca, pînă în 1970, 
să se rezolve în linii generale pro
blemele mecanizării complexe, ale 
chimizării agriculturii, de care vor 
beneficia, în mare măsură, și coo
perativele agricole.

Se cere însă ca paralel cu aceste 
măsuri luate de stat, care vor duce 
la modernizarea agriculturii noastre, 
cooperativele agricole să folosească 
fondurile proprii în continuă creș
tere. în vederea lărgirii necontenite 
a producției. Experiența a dovedit 
că acele cooperative care au alocat 
sume corespunzătoare la fondul de 
acumulare au reușit să-și dezvolte 
neîncetat producția și avutul obștesc, 
să sporească veniturile. Sînt u- 
nele unități care nu acordă aten
ția cuvenită acestei probleme și de 
aceea se dezvoltă încet sau bat pasul 
pe loc. realizează producții și veni
turi cu mult sub posibilități. Nu 
trebuie uitat nici o clipă că statul

PRIND VIAȚA
PREVEDERILE
PLENAREI
C.C. AL P.C.R

STAT

ajută cooperativele agricole mai pu
țin dezvoltate, dar și acestea tre
buie să participe cu forțele proprii 
la sporirea producției, făcînd inves
tiții în ramurile de producție care 
să le permită sporirea veniturilor 
într-un timp cît mai scurt.

îndeplinind indicațiile Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, 
uniunile cooperatiste se ocupă în
deaproape de îmbunătățirea situației 
economice a cooperativelor agricole 
mai slab dezvoltate. Uniunile raionale 
și regionale, pe baza unor planuri 
de măsuri întocmite în fiecare gos
podărie, urmăresc să se treacă la 
dezvoltarea acelor ramuri de pro
ducție care au cele mai bune condi
ții pentru a asigura o producție ri
dicată și venituri mari.

Pentru toate cooperativele agri
cole practicarea unei agriculturi 
moderne, de mare randament, nece
sită aplicarea întregului complex de 
măsuri agrotehnice recomandat de 
știința și experiența înaintată, care 
să permită valorificarea cît mai 
deplină a rezervelor de care dispune 
agricultura noastră. Avem un nu
măr din ce în ce mai mare de trac
toare și mașini agricole, cantități 
sporite de îngrășăminte chimice și 
semințe de soi. la sate lucrează un 
număr sporit de specialiști. Rămîne 
ca printr-o organizare corespunză
toare a muncii și a producției toate 
aceste avantaje să fie folosite din 
plin.

Sarcini deosebite revin uniunilor 
cooperatiste, cooperativelor agricole 
în extinderea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare, care să determine 
un caracter tot mai intensiv agricul
turii. Pe această linie, principala a- 
tenție este acordată extinderii iriga
țiilor. în acest an cooperativele a- 
gricole și-au prevăzut să amenajeze 
pentru irigații o suprafață de 101 000 
ha, iar în întregul cincinal circa 
500 000 ha. împreună cu amenajările 
existente și cu cele ce vor fi exe
cutate în sistemele mari, în 1970 sec
torul cooperatist va avea o supra
față irigată de circa 700 000 ha. Im
portanța deosebită a acestei acțiuni 
este dată de faptul că' ea creează po
sibilitatea să se obțină o producție 
suplimentară — echivalentă în po
rumb — de peste 2 100 000 tone, ceea 
ce reprezintă aproape jumătate din 
producția actuală de porumb a coo
perativelor agricole.

Creșterea în continuare a ponde
rii sectorului zootehnic în economia 
cooperativelor, dezvoltarea șeptelu- 
lui și sporirea producției de carne, 
lapte, ouă sînt sarcini de mare în

semnătate pentru toate cooperati
vele agricole în actualul cincinal. 
Pentru realizarea lor se impun lăr
girea bazei furajere, intensificarea 
acțiunilor de refacere a pășunilor și 
tinetelor naturale, extinderea supra
fețelor cultivate cu plante furajere 
valoroase.

Primii cinci ani care au trecut 
de la încheierea cooperativizării a- 
griculturii au adus transformări a- 
dînci în viața satelor patriei noastre, 
în mentalitatea țăranilor. Ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii de la sate se manifestă prin 
schimbarea atitudinii țărănimii fată 
de muncă și proprietatea obștească. 
Cooperatorii participă cu avînt sporit 
la lupta pentru creșterea continuă a 
producției, la activitatea generală de 
construcție a socialismului, la în
treaga viață social-politică a tării. 
Pentru realizarea sarcinilor mari 
puse în fața agriculturii noastre este 
necesar ca uniunile cooperatiste, dez- 
voltînd democrația cooperatistă, să 
asigure participarea masei coopera
torilor la rezolvarea treburilor ob
ștești.

Dezvoltarea și apărarea avuției ob
ștești a cooperativelor agricole sînt 
sarcini de prim ordin ale uniunilor 
cooperatiste, consiliilor de conduce
re și ale tuturor cooperatorilor. 
Respectarea cu strictețe a prevede
rilor statutului, a tuturor hotărîrilor 
privind buna gospodărire a proprie
tății cooperativelor, educarea țără
nimii în spiritul grijii față de avu
tul obștesc contribuie nemijlocit la 
consolidarea cooperativelor.

în aceste zile se desfășoară din 
plin lucrările agricole de primă
vară. Există condiții favorabile pen
tru ca, prin executarea lor la timp 
și la un înalt nivel agrotehnic, să 
se obțină recolte mari, să se înde
plinească prevederile cuprinse în 
planurile de producție ale coopera
tivelor agricole. Principala sarcină 
care revine cooperatorilor și lucră
torilor din S.M.T. este terminarea 
la timp și în condiții agrotehnice 
superioare a însămînțării porumbu
lui și a celorlalte lucrări agricole care 
se execută în această perioadă.

Succesele obținute în cei cinci 
ani care au trecut de la încheierea 
cooperativizării agriculturii sînt o do
vadă grăitoare că țărănimea coope
ratistă este hotărîtă să muncească 
fără preget pentru înfăptuirea poli
ticii partidului, pentru înflorirea tu
turor cooperativelor agricole, pentru 
a face ca agricultura cooperatistă 
să-și aducă din plin contribuția la 
progresul și prosperitatea patriei 
noastre socialiste.

Vom fructifica timpul 
de muncă cu valoare 
maximă pentru producție
COMBINATUL SIDERURGIC 

„GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ" 
GALAȚI

(Urmare clin pag. I)

Dînd viață prevederilor hotărî- 
rii plenarei C.C. al P.C.R. din 
27—28 martie, Departamentul 
Gostat a trecut la înființarea 
primelor întreprinderi agricole . 
de stat experimentale. Tn prima 
etapă au luat ființă 29 întreprin
deri. Pentru ca rezultatele să fie 
cît mai concludente, aceste în
treprinderi cuprind unități cu 
dotare și putere economică de 
nivel mediu. Fiecare întreprinde
re cuprinde mai multe ferme, 
care constituie unitățile de pro
ducție de bază, specializate în 
unul din cele trei sectoare — 
vegetal, zootehnic sau industrial 
— și în cadrul acestora pe un 
număr restrîns de produse. Fer
mele de producție vegetală, de 
exemplu, vor cuprinde 500— 
1 500 ha pentru culturi de cîmp, 
100—200 ha pentru culturi de 
legume de cîmp, 150—200 ha

pentru plantații viticole, 200— 
300 ha livezi. Ele sînt conduse 
nemijlocit de specialiști, care 
răspund de întregul proces de 
producție, iar lucrătorii pemia- 
nenți participă efectiv Ia toate 
muncile și în tot 
folosind întreaga 
șini și instalații 
producției.

Paralel, au fost 
tiu întreprinderi 
etalon la Dragalina, Roseți-Lun- 
că, Mihăilești și Murfatlar.

Totodată, Departamentul G.A.S. 
a luat măsuri pentru ca specia
liștii din gospodăriile agricole de 
stat, care nu au fost organizate 
pe ferme, să răspundă fiecare de 
cite 1—2 brigăzi, avînd în felul 
acesta posibilitatea de a conduce 
nemijlocit activitatea de pro
ducție a acestor brigăzi.

(Agerpres)

timpul anului, 
gamă de ma- 

după cerințele

organizate pa- 
experimentale

de partid, colectivul nostru a îndeplinit sarcina de a 
realiza în primul trimestru al acestui an peste 20 la 
sută din planul anual de construcții, ritmul intens 
de lucru pe șantiere permițîndu-ne atingerea unor 
stadii fizice ale lucrărilor care asigură respectarea 
termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor.

Colectivul nostru, acordînd întreaga atenție folo
sirii din plin a timpului de lucru, bunei organizări 
a muncii și gospodăririi chibzuite a materialelor de 
construcție, aplicării de soluții tehnice cît mai efi
ciente, întărind disciplina muncii, a realizat integral 
sarcinile de plan pe primul trimestru, volumul lucră
rilor de construcții-montaj executate fiind cu 62 la 
sută mai mare față de planul pe trimestrul I al 
anului trecut. Sporul producției s-a realizat, în prin
cipal, pe seama ridicării cu 35 la sută a productivi
tății muncii, comparativ cu primul trimestru al anu
lui trecut, în condițiile extinderii gradului de mecani
zare a lucrărilor cu 12 la sută șl creșterii forței de 
muncă cu numai 15 la sută.

Raportăm conducerii partidului că la primul furnal 
de 1 700 mc. s-a montat blindajul și este în curs de 
finalizare montarea celor patru preîncălzitoare. în 
stadii avansate sînt și lucrările la stația de epurare 
brută și fină a gazelor, la centrala suflantelor. Sta
diile fizice ale lucrărilor la fabrica de aglomerare și 
la depozitul de materii prime sînt coordonate cu ter
menele punerii în funcțiune a furnalului. Lucrările 
în sectorul oțelărie, unde vor fi instalate converti- 
zoare de 130—150 tone pe șarjă, se desfășoară într-un 
ritm corespunzător prevederilor, urmînd ca la sfîr- 
șitul trimestrului II să înceapă montarea principale
lor utilaje tehnologice ale halei de elaborare. Con
strucția laminorului slebing se desfășoară în paralel 
cu toate fronturile de lucru, iar stadiile fizice actuale 
atinse creează condițiile ca în etapa următoare să 
se realizeze importante volume de lucrări. La tur
nătoria mixtă de fontă, oțel și neferoase, stadiul lu
crărilor permite punerea acesteia în funcțiune în 
acest trimestru conform prevederilor planului de 
stat. Prima secție, de neferoase, a și fost pusă în 
funcțiune.

Toate aceste rezultate au însuflețit colectivul nos
tru, l-au mobilizat și mai mult, întărind hotărîrea 
tuturor constructorilor combinatului de a îndeplini 
în mod exemplar- sarcinile viitoare. Spre a realiza 
integral și la termenele stabilite sarcinile mari ce ne 
stau în față, colectivul nostru este hotărît să acțio
neze, în continuare, pentru întărirea disciplinei în 
producție și folosirea completă a fondului de timp de 
muncă, să organizeze aprovizionarea ritmică și la 
timp a șantierelor și punctelor de lucru cu materia
lele și utilajele necesare, să folosească utilajele și 
instalațiile la întreaga lor capacitate.

Munca politică desfășurată pe fiecare șantier, la 
fiecare loc de muncă de către organizațiile de partid, 
sindicale și ale U.T.C. are ca principal obiectiv întări
rea disciplinei, fructificarea la maximum a timpului 
de muncă pentru producție, creșterea răspunderii tu
turor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru 
realizarea în termen și de bună calitate a lucrărilor 
încredințate. Măsurile luate pentru înlăturarea pier
derilor din timpul de muncă au dat rezultate bune 
pentru producție și sîntem convinși că vor spori, 
în viitor, și mai mult eficiența activității întregului 
nostru colectiv.

Constructorii Combinatului siderurgic din Galați, 
fiind ferm hotărîți să îndeplinească sarcina de cinste 
și de mare răspundere încredințată, în întîmpinarea 
celei de-a 20-a aniversări a Republicii noastre se an
gajează :

I
— să realizeze în anul 1967 o producție peste 
plan în valoare de 40 milioane lei ;

— să depășească cu 0,35 la sută sarcina de 
creștere a productivității muncii ;

— să obțină prin reducerea prețului de cost 
al lucrărilor economii suplimentare de 2 milioa
ne lei.

Pentru punerea în funcțiune la termen a 
obiectivelor planificate, am prevăzut în angaja
ment :

— să începem cu 15 zile mai devreme probele 
la rece la primul furnal ;

— să începem cu 20 de zile înainte de termen 
probele la fabrica de aglomerare ;

— să punem în funcțiune, cu 15 zile înainte de 
termenul planificat, turnătoria mixtă.

întrucît la realizarea angajamentelor luate de co
lectivul nostru trebuie să contribuie și uzinele furni
zoare din țară, apelăm la colectivele acestor între
prinderi să lichideze restanțele ce le au și să ne li
vreze la termenele stabilite în contract, și chiar mai 
devreme, utilajele tehnologice, echipamentele și apa- 
ratajele electrice, construcțiile metalice, cablurile, 
materialele refractare.

Constructorii Combinatului siderurgic de la Galați 
vă asigură, iubite tovarășe Ceaușescu, că vor munci 
cu energie și pasiune pentru a îndeplini sarcinile 
trasate de partid, contribuind astfel la înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale Congresului al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

CORNEL CAZAN 
director general al 

întreprinderii de construcții și montaje 
siderurgice Galați 

NICOLAE MOCANU 
secretarul comitetului de partid 

DUMITRU CIOBOTARU 
președintele consiliului sindicatelor 

din combinat
NICOLAE PĂUN 

secretarul comitetului U.T.C.

UZINA DE CONSTRUCȚII
DE MAȘINI REȘIȚA

(Urmare din pag. I)

Indicațiile Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 
constituie pentru întregul nostru colectiv un prejios îndru
mar în activitatea de organizare științifică a producției și a

muncii. In această amplă aefiune își dau aportul numeroși 
ingineri, economiști, muncitori și tehnicieni cu o bogată 
experien|ă, care analizează multilateral posibilitățile exis
tente de folosire deplină a capacității de producție și a 
tortei de muncă în vederea ridicării eficientei activității 
economice a uzinei noastre.

Din studiile efectuate, precum și din recentele dezba
teri la care au participat salariafii din toate secțiile și sec
toarele a reieșit că în uzina noastră există încă importante 
rezerve de timp de lucru. In adunări, numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni au arătat că întinderile, absentele ne
motivate și învoirile nejustificate, organizarea unor acti
vități culturale și obștești în timpul programului de lucru 
etc., aduc daune uzinei, economiei naționale. De aseme
nea, au tost criticate o serie de neajunsuri privind apro
vizionarea locurilor de muncă cu materiale, scule și docu
mentație tehnică, calitatea reparațiilor la unele mașini, 
exigenfa scăzută a unor maiștri față de cei ce se abat de 
la normele disciplinei producției și muncii.

Valorificarea deplină a acestor rezerve ne va da pufinja 
să obținem — folosind capacitățile de producție și forjele 
de muncă existente — rezultate și mai însemnate în crește
rea producției și productivității muncii, în reducerea prețului 
de cost. In acest scop, a fost elaborat un plan de măsuri 
tehnico-organizatorice propuse de muncitori, ingineri și teh
nicieni, prin aplicarea cărora să se asigure întărirea discipli
nei în producție și în muncă, înlăturarea absentelor, întîr- 
zierilor și învoirilor nejustificate, îmbunătățirea asistentei 
tehnice în seefii, creșterea coeficientului de schimburi, pro
gramarea mai judicioasă a produejiei, aprovizionarea ritmică 
a locurilor de muncă cu materiale etc.

Colectivul uzinei noastre, apreciind că dispune de con
diții și posibilităfi sporite, a hotărît să realizeze peste sar
cinile planului pe anul 1967 :

— 27 500 000 lei la producția globală ;
— 29 500 000 lei la producția marfă vindută și 

iucasată ;
— 2 la sută spor la productivitatea muncii;
— 1 800 000 lei economii Ia prețul de cost;
— 2 235 000 lei beneficii.

In cadrul angajamentului vom produce și livra peste plan 
2 motoare Diesel de 2 100 CP, 5,5 MW motoare electrice, 
2 poduri rulante, 250 tone echipament hidromecanic, piese 
de schimb în valoare de 3 500 000 lei.

întregul nostru colectiv este hotărît să îndeplinească 
exemplar sarcinile de plan și angajamentul asumat, să aducă 
o contribuție sporită la ridicarea pe o treaptă superioară a 
eficientei activității economice a uzinei. Totodată, propunem 
ca și celelalte colective ale întreprinderilor din industria 
constructoare de mașini să ia măsuri care să le ajute să 
folosească timpul de lucru integral și cît mai productiv.

Exprimăm Comitetului Central al partidului, dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotărîrea noastră fermă de a 
îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin, de a întîmpina 
cea de-a XX-a aniversare a Republicii cu noi și însemnate 
succese în muncă, de a asigura economiei najionale o pro
ducție sporită de mașini și utilaje cu caracteristici la nivelul 
tehnicii contemporane.

In numele colectivului Uzinei de construcjii de mașini Reșifa :

Ing. IOSIF OPRIȘ 
director general 

MIRCEA GOLUMBA 
secretarul comitetului de partid 

VASILE MĂTASE 
președintele comitetului sindicatului 

ION BUGA 
secretarul comitetului U.T.C.

COMBINATUL 
DE INDUSTRIALIZARE 
A LEMNULUI PITEȘTI

(Urmare din pag. I)

instalațiilor modeme cu care este înzestrată întreprinde
rea noastră. în cuvîntul lor, numeroși muncitori și cadre 
tehnice au luat poziție combativă față de deficiențele 
care persistă în pregătirea și programarea producției, în 
organizarea locurilor do muncă și aprovizionarea secții
lor, împotriva întîrzierilor și plecărilor mai devreme de la 
program, absențelor nemotivate, învoirilor etc.

Colectivul nostru, conștient de importanța deosebită pe 
care o are folosirea completă și productivă a timpului de 
lucru de către fiecare salariat, de faptul că statul a chel
tuit fonduri însemnate pentru înzestrarea întreprinderii 
cu mașini și instalații modeme, a stabilit un plan de mă
suri tehnice și organizatorice care să permită folosirea 
deplină a capacității de producție, a forței de muncă, în 
vederea obținerii unei înalte productivități a muncii.

Printre măsurile adoptate menționăm : organizarea, 
programarea și urmărirea producției în loturi optime pe 
fluxul tehnologic ; îmbunătățirea organizării și pregătirii 
locului de muncă prin asigurarea din timp a documenta
țiilor tehnologice, a S.D.V.-urilor, a semifabricatelor, ma
terialele! etc. ; creșterea răspunderii în exploatarea, între
ținerea și repaiarea utilajelor în vederea eliminării stag
nărilor în producție ; respectarea întocmai a programului 
de lucru, înlăturarea absențelor, întîrzierilor, învoirilor .și 
concediilor l'ără plată nejustificate; degrevarea cadrelor 
cu răspundere directă în procesul de producție de unele 
sarcini administrative.

finind seama de eficiența economică a aplicării aces
tor măsuri, colectivul combinatului nostru se angajează 
să obțină peste prevederile planului anual :

— 7 330 000 lei la producția globală ;
— 2,35 la sută la productivitatea muncii;
— I 049 000 lei economii Ia prețul de cost:
— I 000 000 lei beneficii.

Vom da în plus economiei naționale 900 garnituri de 
mobilă, 600 mc placaj, 2 850 mc cherestea, uși și ferestre 
pentru aproape 400 de apartamente și alte produse.

Oamenii muncii din combinatul nostru, în frunte cu co
muniștii, asigură conducerea partidului că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a traduce în viață angajamentul luat, 
pentru a întîmpina, împreună cu întregul popor, cea de-a 
XX-a aniversare a proclamării Republicii cu noi succese 
în muncă.

în numele colectivului Combinatului de industrializare 
a lemnului Pitești:

ing. VICTOR CHELU 
director 

NICOLAE HORUMBĂ 
secretarul comitetului de partid 

NICOLAE BEREVOESCU 
președintele comitetului sindicatului 

GHEORGHE MATEI 
secretarul comitetului U.T.C.
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fără îndoială, 
palpabile ale 

universale.

să reia contactul pe de 
filozofia culturii, pe de 

cu rigoarea științifică a 
speciale, și, în sfîrșit,

SCINTEIA

cinema

LITERA TURA
Wflftwifii

puncte de vedere

[T!

în turneu în tara noastră

CRONICA DE CONCERT

aceea a 
a abor- 

strict spe-

de mai 
un secol, 

Theater",

„Deutsches Theater44 - Berlin

ÎN CE SPIRIT TRA TA M
UNIVERSALA ?

teatre

Auzim cîteodată exprimîndu-se 
părerea că cercetarea literaturii 
universale este menită să se limi
teze la un soi de colportaj, la o 
acțiune de popularizare, compe
tentă și informată desigur, a re
zultatelor obținute.

Nu aș vrea să polemizez cu erori
le cele mai evidente ale acestui mod 
de a gîndi ; nimeni nu poate susți
ne în mod serios că se poate obține 
o formație culturală solidă și du
rabilă fără pătrunderea adecvată 
a tezaurului culturii universale. Ră- 
mîne însă deschisă problema efi
cienței și a celor mai potrivite căi 
pentru propășirea acestui domeniu 
de studiu. într-adevăr, după cum 
ar fi de neînchipuit ca o specie 
zoologică anume 
noscută complet, 
mediului în care 
întregi biocenoze, 
tem vorbi despre 
plină a culturii 
acel cadru indispensabil în care 
ea se manifestă și care e cultura 
universală. Ruperea ei din contex
tul fireso în care a apărut și s-a 
dezvoltat, izolarea ei artificială 
n-ar putea să nu aibă la un mo
ment dat consecințe nedorite. Iar 
cînd vorbim de context firesc nu 
ne referim pur și simplu la legă
turile culturale nemijlocite (aces
tea nu sînt în fond decît niște 
canale de legătură), ci la ansamblul 
culturii universale. Acestea au și 
fost de altfel, pînă în prezent, cele 
două direcții principale urmate de 
cercetările de literatură universală 
de la noi. Au existat pe de o parte 
investigația migăloasă și conștiin
cioasă a influențelor reciproce în
tre literatura română și literatu-

rile vecine, sau marile literaturi 
ale lumii, a circulației motivelor, 
a înrudirilor. Pe de altă parte s-a 
dezvoltat în țara noastră, și mai 
ales după 1948, un adevărat curent 
de cercetare care își propune să 
descifreze liniile mari, sensul dez
voltării, elementele comune.

Există la noi o atmosferă pro
pice receptării valorilor create 
de omenire în decursul timpului, 
un interes viu pentru ele și o exi
gență salutară prin permanenta

generalități fără acoperire despre 
Shakespeare și Eschil. Concluziile 
trebuie să fie într-adevăr conclu
zii, adică incoronarea și consecința 
finală a unui proces lung străbă
tut cu tenacitate în toate etapele 
sale. Fără aceasta, adevărul este 
degradat la rang de platitudine. Aș 
pleda, deci, pentru o continuă spo
rire a spiritului științific și critic în 
abordarea literaturii universale. A- 
ceasta presupune o sensibilă extin
dere a studiilor amănunțite specia-

s

S

S

să poată fi cu- 
fără cunoașterea 
trăiește, a unei 
tot astfel nu pu- 
o înțelegere de- 
naționale fără

confruntare a propriei noastre 
creații cu ceea ce s-a produs mai 
bun în alte părți. Totodată insă 
sîntem. poate, îndreptățiți să ce
rem mai mult în etapa actuală. 
Prima problemă este 
cercetării de detaliu, 
dării filologic-literare, 
cializate. Desigur, interesul prin
cipal, profitul pe care ni-1 aduce 
literatura universală se leagă de 
semnificațiile generale, de trăsătu
rile fundamentale, ferme pe care 
Ie desprindem. Dar pentru ca 
acestea să fie într-adevăr prețioa
se și semnificative, bogate în sub
stanță, ele trebuie să fie rezulta
tul unui proces de distilare atentă, 
să fie esența rezultată din decan
tările repetate ale unui material 
bogat, variat.. Este extrem de pe
riculos să vehiculăm, așa cum fa
cem uneori în prefețe și cursuri,

Luna viitoare ne vi
zitează țara cunoscuta 
formație teatrală din 
capitala R. D, Germa
ne, „Deutsches Thea
ter".

După o existență și 
o activitate 
bine de 
„Deutsches 
condus de prof. Wolf
gang Heinz, și-a cîști- 
gat aprecierea publi
cului din patria sa, 
precum și din țările în 
care a prezentat spec
tacole : Franța, Belgia, 
Bulgaria, Italia, Aus
tria, Finlanda, Suedia, 
Anglia, Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria, R. F. 
a Germaniei etc.

Turneul pe care 
„Deutsches Theater" 
îl întreprinde în țara 
noastră constituie un 
eveniment cultural, 
datorită atît distribu
ției de prim ordin a 
spectacolelor, cît și re
pertoriului ales : poe
mul dramatic „Natan 
înțeleptul" de Gotthold 
Ephraim Lessing și co
media fantastică „Dra
gonul" de 
Schwarz.

Spectacolele 
vea loc după 
mează :

Evgheni

vor a- 
cum ur

la București,

„Natan înțeleptul 
cu Wolfgang Heinz în 
rolul titular — în 
le de 16 și 17 
ora 19,30, în sala 
media a Teatrului 
țional „I. L. 
giale" și ..
— în zilele de 19 și 20 
mai, ora 19,30, în a- 
ceeași sală.

La Brașov, „Natan

zile-

Na-
Cara- 

,Dragonul"

înțeleptul , zilele
de 22 și 23 mai, ora 
19,30 în sala Teatru
lui de Stat.

La Cluj — „Drago
nul", în zilele de 23 și 
26 mai, orele 19,30, la 
Teatrul Național.

în fotografie : Wolf
gang Heinz în rolul ti
tular din „Natan înțe
leptul".

lizate, o racordare la nivelul mon
dial al studiilor comparatiste, chiar 
dacă acestea pot părea mai „cenu
șii", mai puțin „profitabile". Un re
zultat genera) este cu adevărat pre
țios și util atunci cînd se bazează 
pe o cantitate masivă de studii de 
„laborator", migăloase poate, cu 
mai puțină utilitate imediată poa
te, dar a căror răbdătoare acu
mulare cantitativă aduce după 
sine concluzii al căror prestigiu 
este real și neîndoielnic. Astfel de 
cercetări trebuie încurajate în In
stitute și în catedre ; ele presupun 
totodată existența unui anumit nu
măr de publicații de strictă specia
litate (fie ele chiar de circulație 
restrînsă). 
științific ar 
ția multora 
Acestea au. 
caracter de 
Ele se 
într-o formă

. folositoare, bine stabilite în dome
niul de cercetare respectiv. în do
meniul studiului literaturii univer
sale ne aflăm cîteodată în situația 
de a nu putea diștinge exact între 
articole destinate „studiului științi
fic și cele destinate popularizării 
de diferite niveluri.

Dacă deci una dintre cele două 
direcții actualmente existente de 
dezvoltare a studiilor de literatu
ră universală se cere consolidată 
prin fortificarea spiritului științi
fic la nivelul mondial al cerce
tărilor speciale, socotim că și cea
laltă direGție ar putea cunoaște o 
aprofundare și o lărgire. Nimeni 
nu neagă importanța înregistrării 
relațiilor dintre literatura noastră 
și alte literaturi. Dar acestea sînt 
totuși limitate în număr și în 
timp. Mai importantă ar fi poate 
confruntarea literaturii și culturii 
noastre în ansamblu, a legităților ei, 
a esenței ei, a spiritului ei, cu lite
ratura și cultura altor țări. O ast
fel de comparație ar sta sub sem
nul unei morfologii a culturii, a 
unei filozofii a culturii. Personal, 
nu pot să nu regret faptul că spe
culațiile pe marginea unor astfel 
de teme au adeseori, chiar și cînd 
sînt foarte interesante, un caracter 
diletant. îl regret cu atît mai 
mult eu cît în țara noastră există 
tradiții foarte solide de filozofia 
culturii, care ar putea să consti
tuie, alături de unele rezultate in
ternaționale mai recente în acest 
domeniu, și fructificate de metoda 
filozofică a materialismului dia
lectic, o bază de lucru pe viitor. 
Cercetarea de literatură universală 
este desigur un domeniu specific, 
dar sensul său final nu poate fi 
în sine, ci numai într-o filozofie 
a culturii. Numai aceasta îi poate 
da o perspectivă amplă și nobilă, 
în interiorul acestei perspective 
s-ar putea ajunge la o adevărată 
valorificare a întregii moșteniri li
terare universale. Istoriografia li
terară din țara noastră se poate

Accentuarea spiritului 
putea modifica direc- 
dintre studiile actuale, 
după părerea mea. un 
multe ori publicistic, 

mulțumesc să transmită 
elegantă cunoștințe

pe drept cuvint mindri cu rezul
tatele obținute în preluarea critică 
a moștenirii literaturii naționale. 
Ea a ajuns la anumite metode de 
lucru, principii de interpretare, 
bazate pe o importantă experiență 
practică. Aceste metode și princi
pii ar trebui, cred, aplicate cu mai 
multă îndrăzneală și în aprecierea 
literaturilor lumii. Am putea ast
fel, treptat, ajunge la o asimilare 
organică a literaturii universale, 
la o viziune a ei într-un spirit 
original, proprie spiritului culturii 
românești. Aceasta ar constitui la
tura de cercetare aplicativă, utilă, 
de eficiență nemijlocită a cercetă
rii literaturii universale : trecerea 
acestei literaturi prin prisma pro
prie, adaptarea ei la structura inti
mă a sufletului național. Confrun
tare, apoi asimilare — pe această 
cale (pe care, inutil de repetat, tre
buie să pășim cu multă prudență 
și spirit critic) vom ajunge la une
le indicații generale care să fie 
suportul studiului de amănunt ca 
și al activității publicistice în do
meniul literaturii universale. Și 
cred că tot numai o astfel de con
fruntare și asimilare armonizată 
și prezidată sever de învățăturile 
filozofiei materialiste a culturii ne 
poate oferi sugestii precise în le
gătură cu regimul mai special pe 
care trebuie să-l aibă studiul lite
raturilor contemporane, domeniu 
în care regăsim toate problemele 
de mai sus, însă formulate cu mai 
multă acuitate.

Ni se pare că, pentru ca cerce
tarea literaturii Universale să-și 
capete la noi adevărata eficiență, 
ea trebuie 
o parte cu 
altă parte 
cercetării 
să-și îndrepte clar eforturile spre 
o raportare originală a literaturi
lor lumii (cu problematica lor) la 
literatura noastră proprie. în mo
mentul în care o astfel de conste
lație ar începe să se schițeze, cred 
că și problemele atitudinii față de 
fenomenele literaturii moderne ar 
deveni mai puțin dificile și am fi 
scutiți de ezitările și de erorile pe 
care le mai tntîlnim azi în pagi
nile periodicelor am distinge mai 
clar și mai repede ceea ce e pozi
tiv de ceea ce e negativ, ceea ce 
putem prelua de ceea ce trebuie 
să respingem Iată, 
corisecințe practice 
cercetării literaturii

Virgil NEMOIANU

e Teatrul de Operă și 
Balet: RIGOLETTO — 
19,30.
0 Teatrul de stat de ope
retă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19.30.
e Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia): 
O FEMEIE CU BANI — 
20, (sala Studio) : CASTI- 
LIANA — 19.
0 Teatrul de Comedie : 
RINOCERII — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : 
D-ALE CARNAVALULUI
— 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CANDI
DA — 19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru): AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFE
LINE — 19,30, (sala Stu
dio) : SCAUNELE — 20.
0 Teatrul „Barbu Dela
vrancea" : MORIȘCA — 
20
e Teatrul Mic : JOCUL 
IELELOR — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă : 
LUCEAFĂRUL DINSPRE 
ZIUA — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de 
stat : SE CAUTĂ UN GI
NERE - 20.
e Studioul Institutului de 
artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : 
ROMULUS CEL MARE — 
20.
® Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei): 
PUNGUȚA CU DOI 
BANI - 10; 17.
0 Teatrul sațirlc-muzical 
„C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 
19,30. (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
© Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor : MAGISTRALA 
TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : CA
VALCADA CURAJULUI
— 19,30.

• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : PATRIA — 10; 12,15: 
14,30; 16,45; 19; 21,15, FESTIVAL - 8,45; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21.
o JANDARMUL LA NEW YORK - cinemascop : REPUBLICA (com
pletare Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Popu
lare Bulgaria) - 8,15; 10,15; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 2l, EXCELSIOR — 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, 
FEROVIAR - 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, MODERN — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGA !: LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30 
18,30; 21, TOMIS — 8; 10,15; 12,30; 15; 17,30; 20, GRIVIȚA — 9; :
13,30; 15,45; 18; 20,30, MELODIA - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la 
completarea Proiecte).
• ROBII : CAPITOL (completare Orizont științific nr. 2) — 9; : 
13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA (completare Legenda ciocîrliei) — 9; : 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, VOLGA (completare Muntele) — 9; 11,15; : 
16; 18,30; 21.
© HAMLET — cinemascop — 9; 20,45, DIN PRIMĂVARA PÎNĂ ÎN 
TOAMNĂ - 11,45; NOUĂ ZILE DINTR-UN AN - 14,45, FERIȚI-VĂ, 
AUTOMOBILUL ! - 17,45 — CENTRAL.
A ȘAPTE ANI DE CĂSNICIE : CINEMATECA — 10; 12; 14.
® ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 7 SALTIMBANCI : UNION - 15,30; 20,30. 
« PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : DOINA — 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, RAHOVA - 15.30; 18; 20,30, VITAN (completare 
Problema — 11; 15,30, 18; 20,15.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNULE SORGE ? — cinemascop : 
TORIA (completare Imprudenții) 9,30; 12,30; 15,30.
O LENIN ÎN POLONIA ; VICTORIA (completare Imprudenții) — 
20,45
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : LUMINA
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, COLENTINA (completare Adam și Eva) — 
10,30; 15,30; 17,45; 20.
• BUMERANGUL : AURORA (completare Legenda ciocîrliei) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• RIO CONCIIOS - cinemascop : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 
20,45, BUCEGI — 9,30; 12; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea Pallady), 
GIULEȘTJ (completare De la atom la cristal) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
ARTA (completare Petrol) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, DRUMUL 
SĂRII (completare Orizont științific nr. 2/1967) — 15.30; 18; 20,30.
« DACII — cinemascop . FERENTARI (completare Acul) — 10; 12; 15,30; 
18; 20,30, CRÎNGAȘI (completare Poveste sentimentală) — 15,30; 18;
20.30, UNIREA (completare Arsura) — 15,30; 18; 20,30.
• MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI NOI (completare Succesul)
— 8,15; 11,15; 14,15; 17,15; 20,15.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : MUNCA (completare Campionii Europei)
— 9,30; 11,30. COSMOS (completare Stupidități) — 10,30; 12,30; 15,30; 18; 
20,30..
a DIMINEAȚA, DEVREME : FLACĂRA (completare Po urmele lui 
1907) — 17,15; 19,15. COTROCENI (completare Orizont științifio nr. 2/1967) 
_ 17 30* 19 30.
e A TRECUT O FEMEIE : COTROCENI (completare Orizont științifio 
nr. 2/1967) - 9; 11.
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LIRA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) 9,30; 11,30; 15,30.
o FIDELITATE : LIRA (completare Poveste pe un metru pătrat) — 17,30;
19.30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : DACIA (completare Perspectivă în pic
tură) — 8,30—20.45 în continuare.
« UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : PROGRESUL (completare 
Autobiografia) — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• SECRETUL CIPRULUI : UNION — 18.
0 GAUDEAMUS IGITUR : FLOREASCA — 18,30.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : MOȘILOR (completare Hrăpăre
țul Ahmed) — 15,30: 18; 20,30.

l: 16;
11,15; 
toate

11.15
11.15
13,30

VIC-
18,15;

9;

18,00 — Pentru cei mici. în loc de cinema 
„Jocul de-a carnavalul" 18,10 — Pentru tine
retul școlar : Studioul pionierilor. 18,50 — Pu
blicitate. 19,00 — Telejurnalul de seară. — 
Agenda economică. 19,27 — Buletinul meteoro
logic. 19,30 — „Mult e dulce și frumoasă". Emi
siune de limbă română contemporană. Pre-

zintă : prof, univ. Boris Cazacu, membru cores
pondent al Academiei. 19,40 — La ordinea zi
lei I — Organizarea științifică a producției și a 
muncii. 20,00 — Gong — emisiune de actuali
tate teatrală. 20,15 — Teleglob. Emisiune de 
călătorii geografice. — Pe urmele incașilor. 
20,40 — Soliști de operă interpretînd romanțe. 
21,00 — Memoria peliculei. Cum se distrau bu
nicii. 21,20 — Film documentar artistic : Fla
menco. 22,00 — Muzica la ea acasă. Emisiune 
despre și cu Filarmonica de Stat „George 
Enescu". 22,30 — Dosarul nr.... 22,40 — Din cu
lisele muzicii ușoare. 23,00 — Telejurnalul de 
noapte,

TRIBUNA TINERILOR
SOLIȘTI

Despre ciclul de con
certe intitulat atît de eloc
vent „Tribuna tinerilor so
liști" s-a mai scris ; nu 
este însă de prisos a sub
linia încă o dată semnifi
cația și importanța acestei 
inițiative a Radiotelevizi
unii. Talentele tinere, 
crescute cu sirguință și

pricepere, au nevoie și de 
o permanentă confruntare 
cu publicul. Primul con
tact, acest adevărat „bo
tez al focului", trebuie să 
aibă loc la timpul potrivit, 
atunci cînd elanul juvenil 
este întreg, nealterat de 
nesfîrșitele frămîntări pe 
care contradicția dintre

dimensiunile vaste ale ar
tei și scrutarea posibilită
ților personale reale le a- 
duce; este momentul pro
pice și critic totodată. Un 
colectiv cu experiență cum 
este orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii, dirijori 
experimentați, periodici
tatea manifestării, intere-

lasurile popoarelor 
prin cîntece" își in
titulase cu aproape 
două veacuri în 
urmă ilustrul scrii
tor și filozof ger

man J. Gottlieb Herder culegerea sa 
de folclor — ce avea 
fluență considerabilă 
finind astfel în chip 
fundamental pe care 
populară, conținutul 
semnificații.

Dacă pe atunci asemenea cuvinte a- 
veau o rezonanță inedită, acum, cînd 
cercetările folclorice — fundamentate 
deja pe o bogată tradiție — cunosc o 
amploare deosebită, apare tot mai 
evidentă impresia că în creația fol
clorică palpită intens marea suflare a 
poporului. Conștiința acestui fapt îl 
determina pe Delavrancea să afirme 
că în poezia noastră populară vi
brează „sufletul poporului nostru, e- 
voluînd în șirul vremurilor", subli
niind astfel conținutul adine pe care 
atît de iscusit îl tălmăcesc creațiile 
poetice ale poporului nostru : „glasul" 
său milenai, expresie a înțelepciunii, 
gîndirii și fanteziei sale creatoare, 
mărturie elocventă a experienței sale 
de viață, a frămîntatei sale existente 
social-istorice.

Inflexiunile dominante ale acestui 
„glas" așa cum s-au vădit ele de-a 
lungul timpului în creațiile folclorice 
încearcă să le recepteze Liviu Rusu 
în cartea sa și să le explice în raport 
cu împrejurările social-istorice care 
le-au produs, printr-o minuțioasă stu
diere a pieselor reprezentative și a 
numeroaselor lor variante în scopul 
de a reconstitui în multiplele sale ac
cepțiuni și înfățișări acea viziune a- 
supra lumii care se desprinde din poe
zia noastră populară. Autorul insistă 
asupra permanentelor și profundelor 
determinări de ordin social și istoric 
care și-au pus amprentă asupra aces
tei poezii, demonstrînd convingător că 
viziunea pe care reușește să ne-o 
transmită nu poate fi înțeleasă în a- 
fara ci tot ca un reflex intim al exis
tentei sociale a poporului. Așa se ex
plică de fapt de ce viziunea aceasta 
despre lume și viață va căpăta în 
creația poetică populară o concretețe

să exercite o in- 
în epocă — de- 
sugestiv timbrul 
îl degajă creația 
ei plin de vaste

sensibilă, o pregnanță vie, oglindind 
mentalitatea și stările sufletești gene
rate de fapte și împrejurări sociale ce 
s-au înscris în diferitele epoci ca mo
mente semnificative ale zbuciumatei 
istorii a poporului nostru. E lesne de 
presupus astfel — și poezia populară 
ne confirmă acest fapt prin exemplele

Liviu Rusu:

ridice de la o viziune întunecată „pro
dus al suferințelor de veacuri, la vi
ziunea unui destin luminos care în
viorează din plin zilele viitorului" au
torul distinge trei ipostaze caracte
ristice unor atitudini esențiale (în 
funcție de care își secționează lucra
rea) cam forțat etichetate de altfel : 
„homo contemplativus" (ce integrează 
creații ca Miorița. Ciobănașul etc.) 
„homo activus" (atitudine căreia îi 
sînt proprii cîntecele haiducești, cele 
reflectînd viața păstorească șl plugă- 
rească ca și cele de dragoste) și o alta,

populare, „Miorița", capătă o pondere 
deosebită în contextul lucrării, auto
rul desfășurînd aici o analiză temei
nică. documentată, afirmînd puncte de 
vedere proprii (în ce privește sensul 
și elementele de bază — interpretarea 
momentelor și motivelor principale — 
care definesc structura acestei ba
lade) pe care nu ezită să le rapovteze 
și să le confrunte cu rezultatele altor 
cercetări întreprinse asupra aceleiași 
creații folclorice. Interesante prin con-

Viziunea lumii în poezia
noastră populară

note de lector
sale cele mai sugestive — că, în func
ție de natura și consecințele acestor 
împrejurări sociale vom întîlni în pro
ducțiile folclorice nu numai stări su
fletești și atitudini deosebite dar și o 
viziune care nu o dată se întîmplă să 
difere substanțial de la o creație la 
alta.

Urmărind ca prin studierea unor 
asemenea producții să releve modul 
în care omul din popor a reușit să se

G

mai evoluată, „homo constructivus" 
(ilustrată de creații ca de pildă, „Meș
terul Manole" etc.). în concepția au
torului ele semnifică trăsături conco
mitente și caracteristice pentru pro
funzimea „sufletului nostru colectiv, 
format în împrejurări atît de variate 
și de complexe ale devenirii noastre 
istorice", reprezentînd „în fond sin
teza marilor aspirații ale umanității". 
Detașîndu-se evident nu numai ca ex
tensie ci și sub aspectul contribuției 
personale la cercetarea fenomenelor 
folclorice. Capitolul consacrat uneia 
din capodoperele poeziei noastre

si 
de 
de 
în

cizia și claritatea ideilor mi s-au pă
rut și paginile despre creațiile legate 
de vechi îndeletniciri ca păstoritul 
plugăritul. străbătute mai pregnant 
intensitatea problematicii sociale, 
pulsațiile și specificul vieții agrare,
care se reliefează elementul activ, di
namic ca o trăsătură esențială a vieții 
materiale și spirituale a poporului 
nostru.

în schimb alte capitole, ca cele con
sacrate cîntecelor haiducești, balade
lor „Toma Alimoș“ și „Meșterul Ma- 
nole“, ca și altor „categorii de eroi în 
plină acțiune și afirmare" etc., se ca

racterizează printr-o analiză ce se re
duce la simpla relatare a elementelor 
de conținut, a datelor acțiunii, cunos
cute îndeobște lectorului. Comentarii 
de un patetism exagerat, inadecvat 
unui stil ce se vrea sobru („versurile 
sînt de un meșteșug care cutremură 
cele mai adînci cute ale sufletului" 
etc.), sau generalități și truisme se 
succed pe pagini întregi, despărțite de 
șiruri masive de citate din creații, re
petăm. ce au intrat deja în conștiința 
cititorului. Spicuim spre exemplu din 
capitolul despre cîntecele haiducești 
(pag. 142—147) : „Haiducul, însă, răs
punde plin de demnitate (citat) : Apoi 
trage din durdă (citat) ; Apoi fiind sin
guri. se dă pe față băgînd groază în 
voievod : (citat) ; Apoi haiducul îi 
face judecata : (citat) ; Miu îl iartă, 
iar Ștefan vodă, mișcat, se însoară cu 
fata. Apoi : (citat) ; Miu se descoperă 
în fața voevodului, apoi : (citat) ; Apoi 
urmează o scenă plină de haz : (citat) 
etc.

Așa se explică de ce, în asemenea 
cazuri, menținîndu-și cercetarea la 
suprafață, la nivelul strictei rela
tări a elementelor de conținut, 
autorul nu reușește să extragă 
din aceste aspecte întreaga lor bogă
ție de sensuri și să contureze astfel 
dintr-o perspectivă mai largă și mai 
adîncă acea tulburătoare și originală 
viziune despre lume și viață pe care 
o conturează explicit sau implicit în
treaga noastră poezie populară. 
Aceste rezerve nu vizează de bună 
seamă întreg ansamblul lucrării, care 
prin atîtea alte pagini în care cerce
tarea. de un mai riguros nivel științi
fic, se întemeiază pe o temeinică apro
fundare a aspectelor tratate, își de
monstrează utilitatea. înscriindu-se ca 
o contribuție meritorie la studierea 
unei problematici folclorice de o în
semnătate deosebită.

Adrian ANGHELESCU

sul viu al publicului și al 
criticii contribuie la con
turarea unui caracter 
de adevărată instituție cul
turală, stimulatorie 
competitivă. Selecția 
care organizatorii o 
dintre elementele 
tate din toate colțurile ță
rii, atractivitatea și con
sistența programelor, ținu
ta îngrijită a interpretării 
(care, de cele mai multe 
ori, atinge nivelul contri
buțiilor profesioniștilor cu 
experiență concertistică) 
sînt demne de toată lauda. 
Pînă în prezent, au evo
luat aproape douăzeci de 
tineri muzicieni — unii 
deja împliniți, alții într-o 
ascensiune evidentă, alții 
care reprezintă promisiuni 
certe. Prin conținutul și 
rezultatele de pînă acum, 
„tribuna" nu este un pri
lej de exhibare a unor a- 
dolescenți minune ci unul 
de întrecere opestă, în 
care gîndirea și muzicali
tatea primează asupra fa
cilității tehnice, fie ea 
chiar uimitoare; „tribuna 
tinerilor soliști" se inte
grează astfel în peisajul 
nostru cultural și păstra
rea acestui caracter — în 
condițiile în care se exe
cută numai lucrări 
certante — mi se 
îndatorire morală 
nizatorilor.

In concertul de 
evoluat un violoncelist, o 
harpistă și o pianistă, toți 
în jurul vîrstei de două
zeci de ani. Valentin Hâr- 
su a cîntat Variațiuni pe 
o temă rococo de Ceaikov- 
ski cu o sensibilitate acu
tă, care denotă o școală 
bună (este elev al profe
sorului Serafim Antropov), 
care urmărește în primul 
rînd expresia. Tonul său, 
în general frumos, apare 
puțin voalat, datorită 
poate timidității, în pozi
țiile superioare grija pen
tru intonație primează, de 
unde și unele asprimi. 
Tehnic bine pus la punct 
(mai puțin în „coda", care 
are octave redutabile), 
Hărsu se impune îndeo
sebi prin coerența frazei, 
prin pătrunderea în esen
ța muzicală.

Harpa este un instru
ment seducător prin cali
tățile sale — din păcate 
nu suficient de variate, 
de unde și o literatură li
mitată. Concertul de H. Re
nier, dacă nu excelează în 
exploatarea resurselor 
harpei, este un bun exer
cițiu pentru interpreții a- 
cestui instrument delicat. 
Adriana Anca posedă teh
nica necesară, are cursivi-

și 
pe 

fac 
talen-

con- 
o 

a orga-
pare

luni au

tate in cînt, egalitate rit-' 
mică, fior poetic, „glissan- 
di" creatori de atmosferă; 
liniile melodice timide au 
fost scoase in evidență cu 
siguranța interpretului 
familiarizat pe de-a-ntre- 
gul cu instrumentul său.

Impresia cea mai puter-- 
nică a lăsat-o pianistă 
Anca RachmUth, în Con
certul nr. 21 în do major 
de Mozart. Intuiția sa 
muzicală este aliată cu 
înțelegerea artistică, stilul 
este redat pur, planurile 
sonore echilibrate, con
strucția judicioasă, ritmul 
plin de nerv. Aplombul 
cu care cîntă Anca Rach- 
muth, impresia de natural 
pe care o degajă, ușurin
ța tehnică îi oferă o bază 
solidă de afirmare. In 
plus, trebuie remarcată 
sensibilitatea sa pentru 
muzica modernă tin bis ă 
oferit Debussy și Cornel 
Țăranu — Sonata ostinato 
— la un frumos nivel).

Orchestra — dirijor 
Emanuel Elenescu — a 
creat, în general, ambian
ța necesară, cu rezervă 
pentru nivelul „de citire"- 
a știmelor în concertul de 
harpă. Acompaniamentul 
acestor concerte trebuie 
să fie de cel mai înalt ni
vel, fără excepție, pen
tru a crea climatul propi
ce nu numai unei rapide 
afirmări a tinerelor valori 
ci și inoculării unui spirit 
de sănătoasă exigență, 
Spirit a cărui lipsă o mai 
simțim pe ici pe colo în 
viața muzicală.

Petre CODREANU

con
certe

Joi, la orele 20,00. 
are loc în studioul de 
concerte al Radiotele
viziunii concertul or
chestrei de studio a 
Radioteleviziunii. Di
rijor : Carol Litvin. 
In program : Joseph 
Haydn : Concertul nr. 
2 pentru orgă și or
chestră. Solist: Josef 
Gerstenengst; Ana- 
tol Vieru — Concertul 
pentru violoncel și or
chestră. Solist: Dumi
tru Moțatu ; F. Pou
lenc — Vocea Umană. 
Solistă : Teodora Lu- 
caciu. artistă emerită.
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PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI Sosirea în Capitală
A MINISTRULUI EDUCAȚIEI

AL R. P. UNGARE
aprilie, tovarășul 

membru al Comi-

a ministrului afacerilor externe
al Republicii Irak

Mărfuri
Pi

Cum se explică înfrîngerile suferite
Miercuri, 26 

Emil Bodnaraș, 
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul 
Ilku Pal, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul educației al Republicii 
Populare Ungare.

*
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a ministrului educației al 
R. P. Ungare, Ilku Pal, ambasado
rul acestei țări la București, Jozsef 
Vince, a oferit miercuri un dejun.

Au participat Pompiliu Macovei,

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat tovarășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar ăl C.C. al P.C.R., Pompi
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul îrt- 
vățămîntului, precum și .Jozsef 
Vince, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București.

*
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte per
soane oficiale. (Agerpres)

La invitația guvernului 
cii Socialiste România, 
seara a sosit în Capitală 
afacerilor externe al 1 
Irak, Adnan al Pachachi, care face 
o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinșt de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, de membri ai conducerilor 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului Exterior,

Semnarea Protocolului româno-austriac
privind listele de mărfuri pe 1967

i Republi- 
miercuri 

ministrul 
Republicii

Ministerului Petrolului și de alte 
persoane oficiale.

A’ fost de față Muhsin Hussein 
al Habib, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

La aeroport erați, de asemenea, 
prezenți Mohamed Fahmy Hamad, 
ambășadorul Republicii Arabe Uni
te, și Sandor Argyelan, consilier al 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

(Agerpres)

reduse

în ziua de 26 aprilie, în urma 
tratativelor care au avut loc la 
București între delegațiile română 
și austriacă, s-a semnat, 
nisterul 
tocolul privind listele de mărfuri 
pe 1967 în cadrul Acordului comer
cial pe 
blica 
blica

'.t, lă Mi-
Comerțului Exterior, Pro-

termen 
Socialistă 
Austria.

lung între Repu- 
România și Repu-

Protocolul 
continuare a 
furi între cele două țări, prevăzind 
la exportul român : produse chi
mice, mașini și utilaje, produse ale 
industriei ușoare și alimentare etc., 
iar la import: materiale refrac
tare, oțeluri, laminate, mașini 
instalații, produse ale industriei 
șoare etc.

perioada 1 la 5 iunie 1967,în
ministrul agriculturii, pisciculturii 
și alimentației al Marii Britanii, 
F. Peart, va face o vizită în țara

„Delia vite e 
la recenta sa

Academia italiană 
del vino" a acordat 
sesiune titlul de membru corespon
dent profesorului dr. David Davi- 
descu, apreciind ’lucrările sale știin
țifice în domeniul agrochimiei.

★
Miercuri seara a sosit în Capitală 

o delegație a Camerei de comerț și 
industrie din Slough —• Mărea Bri- 
tanie, condusă de M. T. Clarke, 
care face o vizită în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de func
ționari superiori ai Camerei de co
merț, precum și de membri ai am
basadei Marii Britanii la Bucu
rești.

★

Cu prilejul închiderii „Zilelor 
tehnico-științifice austriece", amba
sadorul Austriei la București, Jo
hann Manz, și Prezidiul Camerei 
Federale de Comerț și Industrie din 
Austria au oferit miercuri seara o 
recepție la Casa Centrală a Ar
matei.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Afacerilor 
Externe și ai unor ministere și in
stituții centrale economice.

★
Ambasadorul Turciei la Bucu

rești, Kâmuran Giirun, a oferit 
miercuri un cocteil cu prilejul pre
zenței în țara noastră a unui grup 
de muzicieni din Turcia.

Printre invitați se aflau funcțio
nari superiori din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă și Mi
nisterul 
cieni și 
artă.

Afacerilor Externe, muzi- 
alți oameni de cultură și

permite creșterea în 
schimburilor de măr-

Și
u-

noastră, la invitația președintelui 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Nicolae Giosan.

(Agerpres)

pentru con- 
ale firmei

port auto și utilajele 
strucții de drumuri 
„Volvest Ab“ din cadrul grupului 
industrial „Volvo" din Suedia au 
fost prezentate miercuri și la Cluj.

Cu acest prilej, domnul Lars 
Erik Broms, reprezentantul firmei 
suedeze, a oferit un cocteil. El a 
mulțumit, totodată, în numele fir
mei suedeze „Volvo", Camerei de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România, organelor locale din re
giunile București, Brașov și Cluj 
pentru sprijinul acordat la organi
zarea expoziției.

(Agerpres)

După 
rești și

★

ce au fost expuse la Bucu- 
Brașov mașinile de trans-

La Muzeul de istorie a partidu
lui comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România, 
s-a deschis o expoziție documen
tară, consacrată aniversării a 90 
de ani de la proclamarea indepen
denței naționale a României. Ex
poziția cuprinde și unele docu
mente originale inedite, puse la 
dispoziție de către Arhivele Sta
tului din București, Ministerul A- 
facerilor Externe, Biblioteca Aca
demiei și Muzeul Militar Central.

Documentele înfățișează lupta 
eroică a ostașilor români în bătă
liile de la Grivița, Plevna, Rahova, 
Smîrdan, Vidin, susținerea răz
boiului de către întregul popor.

Sînt expuse documente care
vocă vitejia ostașilor celor două 
armate, rusă și română, a volun
tarilor bulgari în războiul din 
1877—1878, precum și ecoul inter
național al victoriilor armatei ro
mâne.

e-

Cu cîtva timp în urmă, într-un ar
ticol de sport, „Scînteia" punea în
trebarea : Este posibilă o afirmare mai 
viguroasă a atletismului românesc ? 
Și părerea mea este că stadiul actual 
al acestui sport este cu mult sub ni
velul 
ansaml 
tea probelor, cît și la caracterul 
masă, la practicarea atletismului 
către elevi, studenți — de tineri, 
general.

Articolul amintit afirmă — și 
bună dreptate — că în activitatea 
letică din școli și facultăți există 
rioase deficiențe. Consider și eu că a- 
cest subiect merită o tratare amplă. De 
altfel este evidentă importanța ce o 
are dezvoltarea atletismului școlar și 
studențesc — și pentru creșterea per
formanțelor, dar, lucru foarte impor
tant, și pentru întărirea sănătății, pen
tru fortificarea fizică a tinerei gene
rații.

Inițierea în atletism, sport de bază, 
care formează deprinderi, calități 
fizice, caractere, trebuie să înceapă 
chiar din clasa I elementară, de la 
șapte ani, o dată cu învățarea prime
lor noțiuni de scris și citit. Școala 
este rezervorul de masă al atletismu
lui. Un rol important revine profeso
rilor de educație fizică, prin mîna 
cărora trec mii și mii de elevi. De alt
fel în condițiile atingerii marilor per
formanțe de azi este cu atît mai ne
cesară depistarea și chiar specializa
rea viitorilor atleți încă de la o vîrstă 
fragedă. Dar, deși acest lucru este 
bine cunoscut, iar programa de învă
țămînt stabilește îndatoririle învățăto
rilor și profesorilor care predau edu
cația fizică, ale directorilor, atletismul 
școlar se face cam la întîmplare.

Rezultatele ? Iată-le, exemplificate 
de situația existentă în regiunea Bra
șov. Cu ocazia organizării unor con
cursuri de selecție la licee și școli pro
fesionale din orașele Brașov, Sibiu, 
Sighișoara, Mediaș, s-a constatat că 
numeroși elevi nu aveau nici măcar 
deprinderile elementare de alergare. 
Media rezultatelor a fost la valoarea 
notelor 5—6. Așa se explică de ce la 
admiterea în clasa a noua a liceelor 
cu program special, comisiile sînt si
lite uneori să facă mari concesii la 
probele atletice. Fetele sar cu greu 4 
metri; băieții aleargă 60 m în mai 
mult de 9 sec. ; la probele de îndemî- 
nare rezultatele sînt, de asemenea, 
slabe.

Constatările sînt aproape identice și 
în clasele superioare ale liceului, cînd, 
în fond, ar trebui să înceapă specia
lizarea atletică și să apară primele 
performanțe. Acum, la slaba pregătire 
anterioară, se adaugă și greșit înțe
leasa concurență a jocurilor sportive. 
Desigur, handbalul, fotbalul, voleiul 
sînt mai plăcute, mai atractive. Ar fi

posibilităților ; mă refer atît la 
blul performanțelor la majorita

de 
de 
în

pe 
at- 
se-

Miercuri dimineață a părăsit 
Capitala dl. Rudolf Seidl, prim-vi- 
cepreședinte al Camerei Federale 
de Comerț a Austriei, care a făcut 
o vizită în țara noastră cu prilejul 
desfășurării Zilelor tehnico-științi- 
fice austriece, organizate la Bucu
rești.

La aeroportul Băneasa au fost 
prezenți Titus Cristureanu, vice
președinte al Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România, 
precum și Gerhard Loschnigg, ata
șatul comercial al ambasadei Aus
triei la București.

(Agerpres)

în urma recentei 
hotărîri a Consiliului 
de Miniștri cu pri
vire la reducerea 
prețurilor de desfa
cere cu amănuntul la 
unele produse, cum
părătorii pot benefi
cia de însemnate în
lesniri în achizițio
narea unor obiecte 
de uz casnic și gos
podăresc. Mașina de 
cusut „Ileana", tip 
masă, poate fi cum
părată cu 1 800 lei 
(preț vechi 2 335 lei), 
iar tip mobilă cil 
2 500 lei (preț vechi 
2 865 lei). A fost re
dus și prețul aspira
toarelor „Record": 
de la 890 lei la 765 
lei. Noul preț al ra
dioreceptoarelor cu 
tranzistori „Dunărea" 
este 1 200 lei.

Mărfurile enumera
te mai sus sînt doar 
cîteva dintre cele ale 
căror prețuri au fost 
reduse.

(Urmare din pag. I)

al 
deschis o 

simpatică,

Londrei. 
femeie 

cu un 
„Să' ve-

IA a

în ziua de 26 aprilie 1967 a în
cetat din viață academicianul Ni
colae Cernescu, eminent Om de ști
ință, specialist de renume în dome
niul științei solului.

Acad. Nicolae Cernescu s-a năs
cut la 31 august 1904, la Cîmpu- 
lung-Muscel. A obținut licența în 
științele fizico-chimice la Univer
sitatea din București și titlul de 
doctor în științe la Politehnica din 
Zurich

A activat în învățămîntul supe
rior la catedra chimie-fizică și ana
litică a Politehnicii din București 
și apoi ca profesor de pedologie la 
Institutul agronomic „N. Bălcescu“. 
A desfășurat o bogată activitate de 
cercetare științifică în pedologie, 
domeniu în care a elaborat nume
roase lucrări privind chimia, gene
za, geografia solurilor, apreciate în 
țară și peste hotare, a întreprins 
vaste cercetări de teren în vede
rea clasificării solurilor, a inițiat, 
condus 
„Harta 
apărută

Acad, 
zentat cu cinste pedologia româ
nească în cadru] diferitelor organi
zații științifice internaționale de 
specialitate. în perioada I960—1964 
a fost președintele Societății inter
naționale de știința solului, iar în 
ultimii ani, membru al Comitetu
lui consultativ pentru aplicarea 
științei și tehnicii la dezvoltare, de

și realizat ampla lucrare 
solurilor din România", 
în anul 1964.
Nicolae Cernescu a repre-

pe lîngă Consiliul economic și so
cial al Organizației Națiunilor 
Unite.

în anul 1955 a fost ales membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România, în 1963 
membru titular, apoi președinte al 
secției de științe agricole și silvi
ce. în 1963 a fost ales membru al 
Academiei de științe agricole din 
Berlin.

Pentru merite deosebite, acad. 
N. Cernescu a fost decorat cu or
dine și medalii ale Republicii So
cialiste România.

încetarea sa din viață reprezintă 
o grea pierdere pentru știința ro
mânească, pe cate a slujit-o cu de
votament și dăruire.

PREZIDIUL ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA 
MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

COMITETUL DE STAT
AL GEOLOGIEI 

SOCIETATEA NAȚIONALĂ 
ROMÂNĂ DE ȘTIINȚA SOLULUI

☆
Corpul defunctului se află depus 

la Institutul Geologic din Șos. Kise- 
leff nr 2. Accesul publicului este 
permis joi, 27 aprilie 1967; între 
orele 12—15 și 18—20, iar vineri, 28 
aprilie. între orele 9—12 ; aduna
rea de doliu se va ține vineri, la 
ora 12. iar înhumarea va avea loc 
la cimitirul Belu, la ora 15.

Important
pentru
automobiliștio

decretului 
H.C.M. nr. 
privire la 
pe drumu-

Pe baza 
328/66 și a 
772/66 cu 
circulația 
rile publice și obliga
ția conducătorilor auto 
de a poseda cunoștin
țele și mijloacele ne
cesare acordării pri
mului ajutor în caz de 
accident. cooperativa 
„Electrometalica" din 
Ploiești, str. Romană 
nr. 46, a trecut la fa
bricația, în serie, a 
unor truse medicale de 
urgență pentru dotarea 
autovehiculelor. Pro
dusul a fost avizat de 
către organele de mi
liție și sanitare com
petente.

Cooperativa execută 
două tipuri de aseme
nea produse : truse 
pentru mijloacele de 
transport în comun 
(autobuze, microbuze 
etc.) la prețul eu amă
nuntul de 300 lei și 
truse pentru autotu
risme. autocamioane 
și alte autovehicule 
la prețul cu amănun
tul de 225 lei.

bine însă ca toți profesorii de educa
ție fizică să înțeleagă că dacă inițial 
se face selecția atletică a tuturor ele
vilor, pot fi alese elemente bune pen
tru toate sporturile. Numai cei cu ca
lități deosebite de viteză, detentă, 
forță vor fi îndrumați spre atletismul 
de performanță. Ceilalți vor trece la 
jocuri, unde calitățile lor atletice, 
poate mai modeste, sînt suficiente 
pentru a deveni buni sportivi.

Școlarii deci nu practică atletismul 
fiindcă de regulă profesorii înșiși îl 
neglijează, și, în general, direcțiunile 
școlilor sînt cu totul indiferente la va
loarea educativă și estetică a acestui 
sport.

Nimeni, în învățămînt, n-ar putea

răspundere, do către cadrele didactice 
și conducerile școlilor, a cerințelor 
programelor de învățămînt, de promo
varea cu curaj în cadrul lecțiilor a 
metodelor noi de pregătire fizică a 
elevilor (atletismului revenindu-i mul
te din rolurile cele mai importante) 
— cu alte cuvinte „de ridicarea pe o 
treaptă superioară a predării educa
ției fizice în toate unitățile școlare 
din învățămîntul de cultură generală, 
profesional și tehnic" — cerință de 
prim rang menționată în recentele 
„Instrucțiuni" pe această temă elabo
rate în comun de Ministerul Învăță
mîntului și Consiliul general al 
U.C.F.S.

Experiența altor țări ne dezvăluie

re

ATLETISMUL

muncitoresc 
Mi-a 
tînără, 
copil în brațe, 
deți, mi-a spus ea, noi tot
deauna am votat cu labu
riștii, dar de data asta nu 
o vom mai face". Cînd am 
întrebat-o de ce, mi-a răs
puns : „fiindcă soțul meu, 
mecanic, este într-o situație 
foarte grea. Deși a urinat 
un curs de recalificare, nu 
i s-a oferit decît o slujbă 
pentru care primește cu 
3—5 lire săptămînal mai 
puțin decît primea înainte. 
Or, cu un venit mai mic 
decît cel anterior nu reu
șim să facem față cheltuie
lilor curente. Noua firmă 
la care lucrează spune că 
nu poate să mărească sala
riile angajaților săi deoarece 
guvernul a înghețat prețu
rile de producție. Ca urma
re, salariul soțului meu este 
și el înghețat, dar în același 
timp prețurile pe care tre
buie să le plătim pentru di
feritele obiecte și servicii 
de imediată necesitate nu 
sînt înghețate, ci cresc". Cu 
alte cuvinte, familia meca
nicului a fost lovită atît de 
măsurile privitoare la res
tricțiile de credit, cît și de 
înghețarea salariilor. Multe 
alte familii au fost lovite și 
mai greu. Și alți activiști ai 
partidului laburist, care au 
fost în campania electorală, 
mi-au sjbus că li s-au ridi
cat probleme similare. Dar 
în ce privește viitorul ?

Bugetul anual, care a 
fost depus în parlament de 
către ministrul de finanțe 
cu numai două zile înainte 
de alegeri, a constituit pen
tru mulți alegători picătura 
care a umplut paharul. El 
nu deschide decît perspec
tiva accentuării măsurilor 
privind salariile și prețuri
le, a creșterii șomajului. în 
schimb, s-a anunțat că „su
prataxa" a fost redusă cu 
10 la sută, adică de fapt 
s-au redus impozitele pen
tru cei avu ți.

Ziarul „Guardian", în edi
torialul său din 15 aprilie, a 
luat apărarea politicii guver- ■ 
nului, spunînd că ea este ra
țională, dar a sugerat—că— 
administrația „ar trebui 
să-și pună întrebarea dacă 
a făcut totul pentru a 
plica țării încotro se 
dreaptă". Desigur, pe 
gători i-ar încălzi prea 
țin asemenea explicații ; 
dacă se dovedește că aceas
tă orientare nu este bună, 
atunci toate explicațiile din 
lume nu ar face ca ea să 
devină mai bună.

Vara trecută, deficitul în-

8 ani, unde nu se face inițierea atle
tică, continuat apoi în licee, unde 
nu se lucrează metodic și deci nu se 
obțin performanțe de luat în seamă 
— acest „lanț al slăbiciunilor" cu
prinde și sportul universitar. Aci ca
rențele din domeniul atletismului a- 
par și mai pronunțat.

Știu, de pildă, că în imediata apro
piere a Facultății de medicină din 
Capitală există o frumoasă bază spor
tivă. Știu, de asemenea, că „medici- 
niștii" au o veche tradiție sportivă ; 
cu ani în urmă, ei dominau, ca nu
măr și performanțe, atletismul nostru 
universitar. La vremea studenției, 
Clement Baciu, Ion Wiesenmayer, 
Andrei Demeter, Laurian Taus —

in școală și universitate
concepe predarea fizicii sau a chimiei 
fără eprubete, aparate, laborator — 
sau a geografiei fără hărți și atlase. 
Dar în privința educației fizice se con
sideră că ea poate fi făcută, vara și 
iarna, fără materiale sportive și — de 
ce nu ? — chiar fără terenuri sau săli 
corespunzătoare. „Laboratorul" de e- 
ducație fizică (dacă, bineînțeles, exis
tă) duce lipsa chiar și a unui minim 
inventar atletic : ștachete și garduri, 
discuri și sulițe, rulete și cronometre. 
Rămîne de neconceput ca ani în șir, 
sub ochii nepăsători ai cadrelor di
dactice, pistele de alergări, gropile de 
sărituri — existente în curțile unor 
(din păcate, puține) școli — să fie a- 
bandonate, să le năpădească buruie
nile sau apa ploilor. Personal nu-mi 
pot explica totuși că o astfel de situa
ție, care contravine celei mai elemen
tare îndatoriri a profesorilor de edu
cație fizică, a directorilor de școli, se 
întîlnește pînă și la unele din marile 
licee bucureștene („Mihai Viteazu", 
„I. L. Caragiale" etc.), cu destule po
sibilități materiale, cu numeroase ca
dre de specialitate și — o spun fără 
glumă — în drumul aproape zilnic al 
inspectorilor de resort din Ministerul 
Învățămîntului...

În atari condiții, nu poate fi vorba 
nicidecum de aplicarea cu simț de

de prof. Virgil LUDU

. . -‘.p. '

lucruri care, la prima vedere, par mi
raculoase : atletismul este practicat de 
sute și sute de mii de școlari, condu
cerile școlilor respective neconcepînd 
să situeze atletismul la periferia acti
vităților recreative și de fortificare re
zervate elevilor. De aci grija ca în 
curțile școlilor să fie amenajate baze 
sportive (nu neapărat ultramoderne), 
dotate cu materiale specifice atletis
mului. Și, fără să se mai pună proble
ma dacă educația fizică și sportul in
fluențează procesul general de învă
țămînt — căci toată lumea este con
vinsă de justețea dictonului „mens 
Sana in corpora sano" (cînd te gîn- 
dești că la noi sînt încă „voci" care 
susțin... contrariul) — toate forțele 
sînt îndreptate spre dezvoltarea diver
selor activități sportive. în unele țări, 
chiar examenul de bacalaureat presu
pune trecerea unor probe sportive (din 
atletism în primul rînd). De ce oare 
la noi sportul este aproape exclus la 
ultima clasă de liceu ? Este el in
tr-adevăr un „rău" de care trebuie să 
se ferească tinerii absolvenți ?

început în școlile generale de

azi medici cu reputație — s-au nu
mărat printre recordmanii și. cam
pionii țării. Din cîte am aflat, clubul 
„Medicina“-București are actualmen
te tot felul de secții sportive, numai 
secție de atletism nu — sau poate 
da, dar... pro-forma. Atletismul stu- 
dențeso ieșean nu are, e drept, o tra
diție veche ; dar cine oare îi împie
dică pe cei ce răspund de sportul 
universitar din Iași să formeze aceas
tă tradiție. în rîndul numeroaselor 
cadre universitare de specialitate se 
numără, din cîte știu, și un fost cam
pion la săritura în înălțime. Dar nu 
numai la această probă, în care ne 
situăm destul de departe de nivelul 
european, ci și la alte probe atletice, 
atletismul studențesc ieșean nu este 
reprezentat cum se cuvine.

Din păcate, exemplificarea de mai 
sus nu este deloc limitativă ; repet, 
ea reflectă o situație aproape gene
rală și, cu atît mai gravă, cu cît pînă 
și puținii atleți proveniți din licee se 
plafonează sau abandonează atletis
mul o dată cu primii ani de studenție.

Se știe că în numeroase țări cu 
atletism dezvoltat, majoritatea consi
derabilă a performerilor provin din 
rîndul studenților. Or, la noi, orga
nele Ministerului Învățămîntului și 
chiar federația de specialitate nu a-

ex- 
în- 

ale- 
pu-

registrat de balanța de plăți 
a Angliei a dus la o scăde
re a valorii lirei. Avînd în 
vedere că cursul internațio
nal al lirei era în pericol, 
guvernul a luat la 20 iulie 
1966 t" ’ " ■'
drastice. Creditele au 
reduse, iar 
bînzii a fost 
pus impozite 
șora puterea 
Efectele acestor măsuri nu 
s-au lăsat așteptate. Șoma
jul s-a dublat, ajungînd la 
600 000 de oameni ; investi
țiile în noi întreprinderi au 
dat înapoi.

A doua măsură guverna
mentală care a dat naștere 
la mari nemulțumiri în rîn- 
durile membrilor de sindi
cat și ale familiilor lor a 
fost „legea privind prețurile 
și veniturile". în baza aces
tei legi, sindicatele nu au 
voie să declanșeze o luptă 
revendicativă pentru majo
rarea de salarii dacă nu au 
anunțat cu 4 luni înainte 
nou înființatul Consiliu 
pentru prețuri și venituri. 
Nerespectarea prevederilor 
de mai sus se sancționează 
cu amenzi pînă la 500 de 
lire, care, în caz de nepla
tă, pot fi transformate în 
închisoare. E-adevărat că 
aceste sancțiuni n-au fost 
puse încă în aplicare. Dar 
este fapt că în ultimele 12 
luni salariile au rămas în
ghețate.

Deși, în principiu, pre
țurile, profiturile, dividen
dele și salariile sînt toa
te supuse controlului, în 
practică numai salariile sînt 
serios restrînse. Chiriile, 
biletele de autobuz și de 
tren, prețurile la mărfurile 
de larg consum au crescut. 
Peste 160 de societăți au 
sporit dividendele pe care 
le plătesc acționarilor (chiar 
într-o perioadă în care co
merțul nu prospera).

Criteriul cel mâi sigur de 
apreciere a măsurilor de în
ghețare a salariilor și a mă
surilor deflaționiste esțe 
eficacitatea lor. Or, ele s-au 
dovedit ineficace. De fapt, 
aceste măsuri nu au nimic 
de-a face cu cauza princi
pală a dificultăților econo
mice, ale Angliei., Este ca și 
cum un om care are o ecze
mă se duce la medic și a- 
cesta îl operează de stomac. 
E clar că leacul n-are ni
mic comun cu boala, ba 
din contră, acesta ■' poate să 
provoace un serios preju
diciu.

Măsurile menționate 
atît 
dul 
din 
pur

măsuri deflaționiste 
fost 

procentul do- 
majorat. S-au 
pentru a mic- 
de cumpărare.

sînt 
de nepopulare în rîn- 
sindicatelor îneît unele 
acestea s-au desprins 
și simplu de partidul

cordă încă, practic, concret, sprijinul 
necesar cluburilor studențești, ale 
căror secții atletice își duc viața mai 
mult pe hîrtie. La Brașov, spre exem
plu, studenții Institutului politehnic 
se pregătesc în alte cluburi, iar Insti
tutul pedagogic, care are club, nu 
are performeri. La Cluj și Timișoara 
(cenție universitare cu tradiție în 
atletism), la București, Iași și Galați 
activitatea atletică, de masă ca și cea 
de performanță, se menține într-un 
anonimat aproape complet. Te în
trebi : în orașele respective nu există 
consilii U.C.F.S., U.A.S.R., cluburi 
sportive studențești ? Este greu să 
califici altfel decît „indiferență" ati
tudinea acelor cadre de specialitate 
din facultăți care — deși posedă te
meinice cunoștințe în domeniul atle
tismului, și uneori au (sau pot avea) 
și condiții materiale corespunzătoare 
— neglijează acest sport atît de ne
cesar.

Practicarea sportului în școli și fa
cultăți nu urmărește doar depistarea 
și formarea performerilor sportivi. 
Cuprinderea tineretului Ia o activita
te recreativ-sportivă are, în vedere, 
înainte de toate, fortificarea organis
mului, mărirea capacității de muncă. 
Trebuie spulberată ideea — de altfel 
dezmințită de numeroase exemple — 
că „sportul nu face casă bună cu 
cartea". Au existat și există studenți 
care au' făcut chiar și sport de per
formanță, fără să neglijeze studiile ; 
unii din ei sînt azi specialiști vene
rabili.

Școala, facultatea au dat și cu atît 
mai mult azi trebuie să dea societă
ții nu numai specialiști buni într-un 
domeniu sau altul de activitate, ci 
oameni robuști, sănătoși, capabili să 
lucreze cu randament ridicat orele 
de serviciu. Tocmai de aceea, econo
mistul sau contabilul, inginerul agro
nom sau medicul, are nevoie — să 
nu vi se pară curios — de gimnastică 
și atletism, spre exemplu, în aceeași 
măsură poate ca studiul cursului de 
specialitate.

Mi se pare absolut firesc ca, pen
tru reușita marii ofensive a atletis
mului, colaborarea -— de altfel nece
sară și obligatorie — dintre U.C.F.S., 
Ministerul învățămîntului, Ministerul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, or
ganele U.T.C. să se dezvolte conti
nuu, să capete forme mai practice. 
Măsuri și instrucțiuni au mai fost 
elaborate, dar aplicarea loi se cam 
face cu încetinitorul. Cred că ni
meni și nimic n-ai opri aceste foruri 
să elucideze cu toată hotărîrea, fără 
a mai trena și perpetua neajunsurile 
existente, o problemă atît de impor
tantă pentru întărirea sănătății tine
retului, pentru afirmarea mai vigu
roasă și permanentă a atletismului 
românesc.

laburist. Ca exemplu pot fi 
citate sindicatul muncitori
lor olari și anumite ramuri 
ale sindicatelor textiliștilor. 
Desigur, deși se poate ma
nifesta înțelegere față de o 
asemenea hbtărîre a unor 
sindicate, personal o regret. 
După părerea mea, dacă a- 
ceste sindicate doresc să-și 
sporească influența, ele ar 
trebui să militeze din inte
riorul partidului pentru a- 
doptarea punctelor lor de 
vedere.

Care a fost reacția aripii 
de stînga a laburiștilor și a 
sindicatelor față de rezulta
tele dezastruoase ale recen
telor alegeri ? Este caracte
ristică în acest sens cuvîn- 
tarea deputatului James Dic
kens : „Răspunderea pentru 
rezultatele proaste obținute 
de laburiști în alegerile lo
cale — a declarat el — tre
buie pusă pe seama politicii 
uzate, promovate de guvern 
pentru a fi pe placul Băn
cii Angliei și al City-ului, 
pe plan intern, iar, pe plan 
extern, Fondului Monetar 
Internațional și principalilor 
bancheri ai Europei occi
dentale. ...Dacă națiunea ac
ceptă filozofia economică 
care se ascunde în spatele 
bugetului, rezultă că Anglia 
poate să-și echilibreze ba
lanța de plăți numai cu pre
țul șomajului și al unei 
creșteri economice foarte fi
rave".

Înfrîngerea electoială su
ferită de politica dusă de 
aripa de dreapta a partidu
lui laburist confirmă pe de
plin criticile aduse de aripa 
stingă a partidului laburist 
atît în cadrul parlamentului 
cît și în afara sa în ulti
mii trei ani. Acum se im
pune mai mult ca oricînd 
ca guvernul să acorde mai 
puțină atenție bancherilor și 
finanței internaționale și 
mai multă atenție nevoilor 
mișcării muncitorești, care 
s-a pronunțat în mod con
secvent pentru o politică de 
alternativă. Cheia acestei 
politici se poate găsi — du
pă părerea mea și a unor 
cercuri largi de laburiști —• 
în cuvintele lui Paul Ba- 
reau, un economist respec
tabil, care a scris : „Relații
le noastre comerciale cu res
tul lumii arată că avem 
mari rezerve. Numai chel
tuielile militare ale guver
nului pentru bazele de pes
te mări sînt acelea care ne 
pun în încurcătură". De 
altfel, acest lucru reiese și 
din cuvîntarea ministrului 
de finanțe, care a afirmat 
că dacă nu ar fi trebuit să 
cheltuim bani cu bazele 
noastre militare de peste 
mări, nu am trece prin nici 
o criză. într-adevăr, dome
niul cheltuielilor militare 
este singurul domeniu in 
care guvernul poate să o- 
pereze cu folos reduceri fă
ră a lovi în oamenii mun
cii. Este știut că Congresul 
anual laburist a adoptat, cu 
o majoritate de o jumătate 
de milion de voturi, o re
zoluție prin care se cerea 
reducerea drastică a anga
jamentelor și cheltuielilor 
militare în Orient și în 
Germania occidentală Dar 
pînă în prezent nu s-a 
dat curs acestei rezoluții. 
Este de așteptat ca acurn, 
după ultimele alegeri, să se 
intensifice foarte mult pre
siunea în vederea reducerii 
cheltuielilor militare. în ul
timii doi ani diferite son
daje au arătat că opinia pu
blică cere din ce în ce mai 
insistent o reducere a chel
tuielilor militare. Faptul 
dovedește că acțiunile des
fășurate în acest sens de 
mulți activiști ai partidului 
laburist încep să dea roade. 
De altfel, ziarul „Times" și 
alte ziare centrale arată că 
circulă multe zvonuri cu 
privire la o eventuală redu
cere a cheltuielilor militare. 
Este evident că majoritatea 
activiștilor de stînga nu vor 
înceta lupta pînă cînd nu se 
vor efectua în mod concret 
economii drastice în dome
niul cheltuielilor militare.

Actualul guvern laburist 
mai are încă patru ani pînă 
la alegerile generale. Dacă 
astăzi șansele sale apar des
tul de slabe, el mai are tot 
timpul să se redreseze. Cu 
un alt prilej, Harold Wilson 
a spus : „în politică, chiar 
o săptămînă înseamnă foar
te mult". Dar mulți membri 
ai partidului laburist sînt de 
părere că pentru a schimba 
starea de spirit a corpului 
electoral în favoarea noastră 
este nevoie de o schimbare 
radicală a politicii. După ce 
a cunoscut rezultatele re
centei consultări electorale, 
guvernul a spus că nu are 
de gînd să-și schimbe poli
tica economică, dar nici să 
comită o sinucidere politică. 
Eu consider că dacă mein- 
brii mișcării laburiste și ai 
sindicatelor doresc cu tot 
dinadinsul o anumită poli
tică și sînt hotărîți să lupte 
pentru ea, ei vor putea să 
silească guvernul să-și a- 
plece urechea la doleanței^ 
lor.



J ională
SU.A. intensifică atacurile aeriene împotriva R. 0. Vietnam

HANOIUL Șl HAIFONGUL
DIN NOU BOMBARDATE

HANOI 26 (Agerpres). — 
Marți dimineața, în jurul 
orei 9,00, 
nă a atacat 
dere o serie de 
economice din capitala R. D. 
Vietnam,' Hanoi, între care de
poul de locomotive și triajul 
căilor ferate, podul de peste 
Fluviul Roșu, care leagă cele 
două părți ale Hanoiului, și 
depozitul de carburanți situat 
în aceeași zonă.

După cum anunță agenția 
V.N.A., aviația americană a 
continuat să bombardeze în 
cursul zilei de miercuri Hai- 
fongul, împrejurimile Hanoiu
lui, precum și provinciile nord- 
vietnameze Quang Ninh, Phu 
Tho, Vinh Phuc și altele. Uni
tățile de apărare antiaeriană 
ale Armatei populare vietna
meze au reușit să doboare 11 
dintre avioanele inamice. 
Cinci din acestea au fost do- 
borîte în zona portului Hai- 
fong. Unitățile locale au dis
trus, de asemenea, un elicop
ter. Forțele armate și popu
lația Hanoiului au doborît 
două avioane și au capturat 
piloții.

Potrivit unor rapoarte supli
mentare, în zilele de 22 și 24 
aprilie au mai fost doborîte 
alte două avioane, ceea ce 
ridică la 1813 numărul total 
al avioanelor americane nimi
cite pînă în prezent de forțele 
armate vietnameze.

★
Marți a fost bombardată 

pentru prima oară rada por
tului Haifong, unde se aflau 
ancorate numeroase nave stră- 

. ine,.Una dintre ele, cargoul en
glez „Dartford" a fost lovită, 
șase marinari fiind răniți. Că-

aviația america- 
prin surprin- 

obiectiva

pitonul navei și-a exprimat 
indignarea în legătură cu a- 
tacul săvîrșit asupra cargou
lui.

împreună cu un grup de cores
pondenți ai presei străine, mă 
aflam in momentul atacului la se
diul Comisiei de anchetare a cri
melor comise de americani in Viet
nam, pentru a lua cunoștință de 
efectele unor arme distrugătoare 
folosite de agresori. Din adăpostu
rile improvizate în jurul clădirii, 
am văzut trombele de fum și flăcă
rile provocate de exploziile bombe
lor lansate de aviația americană. 
Fazele atacului și lupta aeriană 
desfășurate deasupra orașului au 
fost filmate de o echipă de cineaști 
unguri.

Imediat după încetarea bombar-

o- 
u- 
o 

un

damentelor aeriene am vizitat 
biectivele supuse atacului. Sint 

. nități economice obișnuite — 
gară, un triaj de cale ferată, 
pod, toate destinate aprovizionării
Hanoiului cu mărfurile necesare. 
La gară și la triaj au căzut multe 
bombe asupra obiectivelor vizate, 
insă cele mai multe au căzut în 
cartierele învecinate, distrugind 
locuințe și ucigînd oameni pașnici, 
femei și copii.

Bombardamentele electuate marți 
de aviația americană demonstrea
ză încă o dată caracterul inuman 
— fără scrupule — al acțiunilor 
agresive întreprinse de imperia
liștii americani împotriva eroicului 
popor vietnamez.

Adrian IONESCU

Ifarto parlamentarilor 
români in Turcia

ISTANBUL . 26. — Trimisul spe
cial Agerpres, N. Ionescu, transmi
te: Delegația parlamentară română, 
condusă de președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, a so- . 
sit miercuri la. .Istanbul — ultima 
etapă a vizitei pe care o întreprin
de în Turcia, la invitația Senatului 
și Medjlisului (Adunarea Naționa
lă) ale acestei .țări. împreună cu de
legația au sosit Muslih Gorentaș, 
membru al Prezidiului Medjlisului, 
Semsettin Mardin, ambasador în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Turciei, și Ion Drînceanu, amba
sadorul României Ia Ankara.

Membrii delegației s-au întîlnit

cu guvernatorul și primarul Istan- 
bulului. Exprimîndu-și satisfacția 
pentru vizita delegației române, gu
vernatorul Vefa Poiraz a amintit 
de legăturile tradiționale 
cite între cărturarii din 
și cei din Istanbul și a 
sentimentele de stimă și
pe care le nutrește poporul turc 
față de poporul român.

în continuare, membrii delegației 
Marii Adunări Naționale au vizitat 
cîteva monumente ale istoricului 
oraș. Seara, guvernatorul Istanbu- 
lului a oferit un dineu în onoarea 
delegației.

Ședința 
cabinetului 
francez

statorni- 
România 
subliniat 
prețuire

încheierea conferinței 
de la Karlovy-Vary

PRAGA 26 (Agerpres) 
aprilie 
Vary

La 26 
s-a încheiat la Karlovy- 

Conferința în problemele

securității europene, la care au par
ticipat partide comuniste și mun
citorești din țări socialiste și din 
țări capitaliste din Europa.

In încheierea lucrărilor, parti
dele participante la Conferință au 
adoptat o declarație în problemele 
securității europene.

PARIS 26 (Agerpres). — După o 
ședință a Cabinetului francez care 
a avut loc miercuri, ministru) in
formațiilor, Georges Gorse, a a- 
nunțat într-o conferință de presă 
că guvernul va prezenta săptămîna 
viitoare în Adunarea /Națională un 
proiect de lege cu'caracter de ur
gență, prin care- va, cere să i se 
confere împuterniciri excepționale 
pînă la 31 octombrie 1967 în vede
rea unor măsuri în domeniul eco
nomic și social.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez a dez
mințit ca fiind „cu totul denatu
rate și greșite" știrile publicate de 
presa franceză, după care preșe: 
dintele Johnson a adresat, la Bonn, 
președintelui de Gaulle o invitație 
de a face o vizită la Washington 
la sfîrșitul lunii iulie. El a precizat 
că cei doi șefi de state au discutat 
„doar posibilitatea unei întîlniri, 
cindva în viitor", întîlnire care ar 
putea avea loa fie în Franța, fie 
în S.U.A. El a confirmat, de ase- 
menea, că, cu prilejul convorbirii 
de marii dintre premierul britanic 
Wilson și președintele de Gaulle a 
fost abordată și problema. aderării 
Angliei la Piața comună.

Georges Gorse a anunțat că pre
ședintele de Gaulle va ține proiec
tata sa conferință de presă in ziua 
de 16 mai.

■'y >•:

Johnson-Kie singer

care au arătat, prin- 
pentru reglementarea

întrevedere

GRECIA

Atacurile aerie
ne își pri
mesc riposta. In 
fotografie: Res
turile unui a- 
vion american 
doborît deasu
pra teritoriului 
R. D. Vietnam

BONN 26 (Agerpres). — O a doua 
întrevedere între președintele 
Johnson și cancelarul vest-german, 
Kiesinger. a avut loc în dimineața 
zilei de miercuri, paralel cu o în
trevedere între secretarul Depar
tamentului de Stat, Dean Rusk, și 
colegul său vest-german Willy 
Brandt. După încheierea convorbi
rilor, cancelarul Kiesinger și pre
ședintele Johnson au făcut scurte 
declarații, în 
tre altele, că

divergențelor dintre cele două țări 
guvernele respective au hotărît să 
aibă consultări. „între noi există 
divergențe de păreri", a declarat 
președintele Johnson. El a adăugat 
că printre subiectele abordate cu 
cancelarul vest-german au figurat 
problemele monetare internaționa
le, staționarea trupelor americane 
în Europa occidentală și probleme 
militare. La prînz, președintele 
Johnson a părăsit Bonnul, plecînd 
spre Washington.

26. —? Coresponden-MOSCOVA
tul Agerpres S. Podină transmite : 
Miercuri au avut loc Ia Moscova 
fu'neraliile cosmonautului sovietic 
Vladimir Komarov, decedat la 24 
aprilie in timpul aterizării navei 
cosmice „Soiuz-1“. La orele 14,00 
(ora Moscovei) membru Comisiei 
guvernamentale pentru organizarea 
funeraliilor și cosmonautii sovietici, 
însoțiți de mii de locuitori ai capi
talei sovietice, au purtat urna cu 
cenușa lui Vladimir Komarov de 
la Casa Armatei Sovietice spre Pia
ță- Roșie, unde a avut loc mitingul 
de doliu. în tribuna de la Mauso
leul lui Lenin au luat loc Alexei 
Koșîghin, Nikolai Podgornîi și alți 
conducători sovietici. Mitingul de- 
doliu a fost deschis de Mihail Suslov, 
președintele Comisiei guvernamen
tale pentru organizarea funeraliilor, 
care a evocat viața și meritele e- 
roului Cosmosului. Au mai luat .cu- 
vîntu) M. Keldiș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., și pri
mul cosmonaut, furi Gagarin. Apoi, 
Alexei Koșîghin, Nikolai Podgornîi 
și alți conducători sovietici și cos- 
monauți au purtat urna cu cenușa 
cosmonautului spre zidul Kremli
nului.

Mihail Suslov a introdus urna 
într-o nișă a zidului. Au fost trase 
salve de salut. Nișa a fost acope
rită cu o placă de marmură pur- 
tînd inscripția „Vladimir Mihailo- 
vici Komarov^1 — 1927—1967". Ce
remonia funerară ș-a încheiat cu 
un marș al ostașilor sovietici, care 
au dat ultimele onoruri colonelului 
Vladimir Komarov.

La Moscova, pe Aleea Eroilorf .n 
fața Monumentului în cinstea cuce
ritorilor Cosmosului, va fi ridicat 
un bust de bronz al lui Vladimir 
Komarov.

Autorii loviturii de stat
extind represiunile 
antidemocratice

STRASSBURG. în încheierea dez
baterilor de politică generală, Con
siliul Europei a adoptat un proiect 
de directive în legătură cu situa
ția din Grecia. Documentul deplîn- 
ge „suspendarea constituției în Gre
cia" și face apel la autoritățile gre
cești să reinstaureze libertățile de
mocratice. Consiliul Europei tra
sează sarcină Biroului Adunării Ge
nerale să se intereseze de soarta 
deputății or greci care urmau să 
participe la lucrările Adunării, dar 
al căror 
în urma 
Atena.

mandat a fost suspendat 
loviturii militare de la

Vii proteste ale opiniei publice
— Cîteva sute de persoa-

agențiile de presă transmit

ATENA 26 (Agerpres). 
cum relatează agenția 
Presse, regele Constantin 
ciei a prezidat miercuri 
miază la palatul regal din 
reuniune a guvernului, 
s-a întrunit după aceea din nou 
reședința primului ministru.

Agențiile de presă relatează 
ministrul de interne, Patakos, a 
dresat o circulară prefecților 
care se arată că „guvernul 
hotărît să aducă Ja îndeplinire cît 
mai repede cu putință misiunea sa 
dificilă, folosind toate mijloacele 
și zdrobind fără milă opoziția, de 
oriunde ar veni ea“. Ministrul cere 
prefecților să supravegheze cu cea 
mai mare atenție toate instituțiile 
publice și să aducă la îndeplinire 
întocmai dispozițiile guvernului. 
Agenția U.P.I. relatează că arestă
rile s-au extins și asupra persoa
nelor care au acordat sprijin mate
rial partidelor democratice. Prin
tre arestații din această categorie 
figurează și Stratis Andreavis, 
proprietarul Băncii comerciale a 
Greciei. Potrivit agenției Reuter, 
Andreas Papandreu, unul din lide
rii Uniunii de centru, aflat sub sta
re de arest, a fost acuzat de înaltă 
trădare.

Pentru a se pune la adăpost îm
potriva criticilor, în special a ce
lor provenite din străinătate, rela
tează France Presse, conducătorii 
loviturii de stat militare încearcă 
sâ atragă, civili în guvern, în pri
mul rînd dintre politicienii 
de dreapta. Premierul Kolias a 
vut în acest scop o întrevedere

— După 
France 

al Gre- 
după-a- 
Atena o 

Cabinetul 
la

că
a-
în 

este

liderul „Partidului progresist" (de 
dreapta), Markezinis. Se crede că 
vor fi făcute propuneri în această 
direcție și elementelor de extremă 
dreaptă din partidul E.R.E., care 
au îndemnat în repetate rînduri la 
luarea unor „măsuri de forță" pen
tru zdrobirea opoziției.

După cum 
France Presse, „Cercurile 
ne din Atena afirmă că 
vern va trebui să-și modifice ra
pid compoziția și să se „demilita
rizeze" pentru ca să nu se poată 
reproșa administrației americane 
că-și dă sprijinul „unui al doilea 
guvern Ky“.

★
STOCKHOLM. — Grecii care 

cuiesc în Suedia au adresat 
apel guvernelor tuturor țărilor 
condamne lovitura militară 
Grecia și să nu recunoască noul 
regim. Se face, de asemenea, apel 
la toți grecii care locuiesc în stră
inătate „să acorde tot sprijinul fra
ților lor care luptă în patrie".

BONN. — In diferite orașe din 
R.F.G. au loc adunări de , protest 
ale muncitorilor greci care lucrea
ză în această țară. Luîncl cuvîntul 
la un miting, care a avut loc la 
Hamburg, A. Papadopoulos,, depu
tat în parlamentul grea din :pahtea 
partidului Uniunea de centru, a 
declarat câ lovitura militară cre
ează pericolul de război civil în 
Grecia. Partidul Uniunea germană 
a păcii a dat publicității, o declara
ție de protest împotriva terorii la 
care sînt supuși mii de patHoți 
greci.

ROMA.
ne au demonstrat marți în fața Am
basadei Greciei din Roma, protestînd 
împotriva preluării puterii de către 
armată la Atena. In același timp, a 
avut loc o demonstrație similară la 
Milano, în fața Consulatului Greciei 
din acest oraș. Demonstranții cereau 
restabilirea libertăților democratice 
în Grecia.

transmite agenția 
america- 
noul gu-

lo- 
un 
să 

din

PARIS. — In fața Ambasadei Gre
ciei din Paris a avut loc marți după- 
amiază o demonstrație în semn de 
protest împotriva loviturii de stat 
militare de Ia Atena.

RECEPȚIE IN CINSTEA DELE
GAȚIEI DE MEDICI ROMANI. La 
încheierea vizitei delegației de medici 
români, condusă de Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale, ambasadorul României la Pa
ris, Victor Dimitriu. a oferit miercuri 
seara o recepție în saloanele amba
sadei. La recepție au participat Jean 
Marcel Jeanneney, ministrul aface
rilor sociale, Pierre Boulanger, di
rector general al sănătății publice, 
prof. Andre Lwoff. laure'at al pre
miului Nobel pentru medicină, Jean 
Roche, rectorul Universității din Pa
ris, prof. Redon, președintele Aca
demiei de Chirurgie, prof. Drouet, de
canul Facultății de medicină, prdf. 
R. Mercier, directorul general al In
stitutului Pasteur, directori de spi
tale, profesori de la Facultatea de 
medicină, chirurgi, funcționari din 
Ministerul Sănătății și Serviciilor 
Sanitare etc. Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă foarte cordială.
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CAREA OPERAȚIUNILOR FORJELOR PATRIOTICE IN

ARABIA DE SUD ® In Italia a fost lansat 

un nou satelit meteorologic

REVOCAREA REGIMULUI 
PREZIDENȚIAL DIN STATUL 
RAJASTHAN. Președintele In
diei, Radhakrishnan, a semnat 
miercuri un ordin prin care se re
vocă regimul prezidențial în statul

'ÎIE

Viena. Studenți greci, 
care urmează cursurile 
universității din capitala 
Austriei, protestează îm
potriva loviturii de stat 
militare din patria lor

In ultimul timp 
cările americane 
triva R.P.D. Coreene 
țin lanț, 
agențiile 
mit știri 
violările 
cordului 
către partea 
La 5 aprilie 
părții americane a 
chis focul prin surprinde
re asupra unei patrule a 
R.P.D. Coreene care se 
afla în exercițiul funcțiu
nii, la 2 km depărtare 
de Panmunjon. Cinci sol
dați au fost omorîți și u- 
nul rănit. în săptămîna 
imediat următoare, trupe
le • americane au tras de 
22 de ori aproape .9000 de 
locuri peste paralela 38 
în direcția teritoriului 
nord-coreean.

Aceste provocări, orga
nizate de partea america
nă și clica lui Pak Cijan

provo- 
împo- 

se 
Aproape zilnic 
de presă trans- 
în legătură cu 
repetate ale ti
de armistițiu de 

americană, 
personalul 

des-

primejdioase. 
se arată în 

declarații ăle 
Externe

Așa 
re

Hi în scopul creșterii ten
siunii în peninsula core
eană, au devenit extrem 
de 
cum
centele
Ministerului de 
al R. P. D. Coreene, ele re
prezintă o nouă și gravă 
amenințare la adresa pă
cii în .Asia și în lume.

Chiar de la început a- 
pare evidentă legătura

NELSON ROBLES, TEODO- 
SIO VARELA ȘI JUAN VIAN, 
MEMBRI AI COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST DIN COLUMBIA 
AU FOST PUȘI ÎN LIBER
TATE SUB PRESIUNEA OPI
NIEI PUBLICE; Ei au fost a- 
restați la 10 martie, împreună 

. cu secretarul politic ai P.C. din 
, Columbia, Gilberto Vieira, și 
alți conducători ai partidului 
și sindicatelor, care continuă 
să se afle în închisoare.

Rajasthan, unde nu s-a putut reali
za nici o majoritate stabilă a vre
unui partid politic indian. în urma 
decretului, Partidul Congresul Na
țional Indian — gruparea de guver- 
nămînt din India — a preluat din 
nou sarcina de a . forma guvernul 
din acest stat. Cu,, formarea cabi
netului a fost însărcinat Mohanlal 
Sukhadia.

ÎNTREVEDERE OTTO WIN- 
ZER—NGUYEN DUY TRINH. 
Qtto Winzer, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Democrate 
Germane, s-a întîlnit marți cu Ngu
yen puy ‘Trinh, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al R. D. Viet
nam. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în probleme ăle 
luptei pentru încetarea agresiunii 
S.U.A. în Vietnam și 'ale politicii 
externe a celor două'state.

LANSAREA unui satelit 
METEOROLOGIC ITALIAN. 
De pe o rampă amplasată pe 
un vas ce se află în apropie-

; rea coastelor Kenyei a fost 
• lansat miercuri cu succes tm 
..satelit meteorologic italian — 
. „Sau Marco-2‘‘. Satelitul, pro

pulsat de o raclielă purtătoa
re americană de tipul 
„Scout". urmează să se plase
ze pe o: orbită a Pămintului 
cu perigeul de 216. kilometri 
și apogeul de 804 kilometri.

trage atenția populației 
de la participarea tot mai 
activă a marionetelor 
agresiunea din 
de la greutățile 
acute prin care 
conomia. Statele 
guvernanții de la Seul au 
recurs la încordarea si
tuației în zona demilita
rizată, dedîndu-se la acte 
de provocare directe îm
potriva R.P.D. Coreene. 
Pretextul, aceeași calom
nie, de mult spulberată a 
pretinsului „pericol din 
nord", sub oblăduirea că
ruia imperialiștii au dez
lănțuit și sîngerosul răz
boi din Coreea.

Aceste acțiuni provoca
toare ale imperialiștilor 
și ale clicii lui Pak Cijan 
Hi stîrnesc indignarea și 
îngrijorarea poporului co
reean, ca și a opiniei pu
blice iubitoare de pace 
din lume. Așa cum au do
vedit-o și ultimele eveni
mente, prezența trupelor 
americane pe teritoriul 
Coreei de sud constituie 
un factor permanent de 
încordare, o primejdie 
pentru pacea în această 
parte a lumii. Devine încă 
o dată evident că numai 
retragerea trupelor străi
ne din Coreea de sud, 
încetarea amestecului în 
treburile interne ale po
porului coreean, respec
tarea dreptului său sacru 
de a-și hotărî singur soar
ta pot crea condițiile pen
tru unificarea pașnică a 
țării, această năzuință 
supremă și justificată a 

de populației din nord și din 
sud.

a-
nu

Lu

în Vietnamul de sud. Dar 
traducerea în fapt a 
cestui angajament 
este un lucru ușor, 
nar, aproape 10 000 de
tineri refuză să se pre
zinte la centrele de re
crutare.

Creșterea continuă a ne
mulțumirii populației este 

, strîns legată și de situația 
grea în care se zbate e- 
conomia sud-coreeană,

ia 
Vietnam, 
tot mai 
trece e- 
Unite și

DEPUTĂȚII DIN PARTEA PARTIDULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT DIN INSULA MAU
RITIUS — PARTID DE OPOZIȚIE — AU 
DEMISIONAT marți în colectiv din Aț 
dunarea legislativă în semn de protest

COREEA DE SUD

PROVOCĂRI
LA ADRESA PĂCII

mercenari sud-core- 
acum 

Vietnamului ’ de de 
dau 
mult 

seama de nemulțumirea
crescîndă a maselor, de 
împotrivirea lor fățișă față 
de o politică străină 
interesele lor.

Iată de ce, pentru a dis-

dintre aceste acțiuni pro
vocatoare și escaladarea 
continuă a războiului de 
agresiune din Vietnam. 
Este știut că în prezent 
marionetele de la Seul au 
devenit un pqrtener de 
bază al agresorilor ame
ricani în Vietnam. 45 000 
de 
eni au luat pînă 
drumul 
sud.

La sfîrșitul lunii mar
tie, după vizita oficială 
efectuată în Statele Uni
te „premierul" Chung II 
Kwon a anunțat că „gu
vernul" sud-coreean este 
gata să trimită noi trupe

de-mizeria și șomajul care 
ating pături ; largi ale 
populației. Cifra șome
rilor totali este apreciată 
la două milioane, în timp 
ce aceea a angajaților 
parțiali este dublă. Ten
dințele inflaționiste din 
economie persistă. Prețu
rile cresc fără încetare.
-Marionetele de la Seul, 

ca și sprijinitorii lor 
la Washington, își 
din ce în ce mai

Radu BOGDAN

împotriva amînării alegerilor, care tre
buie să se țină înainte ca țara să de
vină independentă de Marea Britanie. 
Demisia este motivată prin proasta ad
ministrație, duplicitatea guvernului bri
tanic și a indiferenței administrației față 
de sărăcie. , , ț

ACȚIUNILE FORȚELOR DE 
ELIBERARE DIN; ARABIA DE 
SUD. Secretarul general al Frontului 
de Eliberare a sudului ocuoat al Yeme
nului (FLOSY)-, Abdul, Mackawee, a or- 

. donat , unițătțlorl armate ale FLOSY „să 
■ț interisilice . atacurile Împotriva forțelor 
britanice de ocupație din Arabia de 
sud", anunfă agenția M.E.N. Această 
hotărîre a fost adoptată de Consiliul 

. comandamentplui.-FLOSY, ai cărui lideri 
au discutat 6 serie de planuri în ve
derea continuării cu și mai mare inten
sitate a operațiunilor militare în Arabia 

• de ’.sud.

INDEPENDENȚA ÎN 1968. Primul ministru al Swazilan- 
diilui, Makhosini Dlamini, a anunțat mărfi că țara sa va cere 
independență deplină în 1968 în loc de 1969, cum propu
sese. Marea Britanie. Dlamini a făcut această declarafie la 
scurt timp după ce a fost desemnat in mod oficial în func
ția de prim-ministru în Swaziland. El a afirmat că nu este 
mulțumit de noua constituție a țării care prevede ca Marea 
Britanie să dețină în continuare controlul asupra serviculo/' 
publice și a afacerilor străine ale Swazilandului.
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