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In pagina a treia redăm principalele aspecte șl concluzii des
prinse din ședințele care au avut loc în toate regiunile tării

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
în cursul zilei de joi au continuat 
convorbirile de partid româno-un- 
gare purtate în cadrul vizitei de 
prietenie pe care delegația Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român o face la Budapesta. 
Joi după-amiază, convorbirile din-

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Maxim Berghia- 
nu, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Janos Fazekaș, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Dumitru Turcuș,

pnnz au 
varășii Nicolae 
cretar general 
Ion Gheorghe 
al Comitetului 
zidiului Permanent al 
P.C.R., președintele Consiliului de

tre delegația C.C. al P.C.R. condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., și 
delegația C.C. al P.M.S.U. condusă 
de tovarășul Jânos Kădăr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., s-au în
cheiat.

Vizita oaspeților români continuă.

membru supleant al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

Din partea ungară, la prînz au 
luat parte tovarășii Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele Consiliu-: 
lui Prezidențial al R. P. Ungare, Jeno 
Fock, președintele Consiliului de 
Miniștri, Antal Apro, Lajos Feher, 
Sandor Gaspar, Zoltan Komocsin, 
Dezso Nemes, Rezsd Nyers, membri 
ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Miklos Ajtai și Ka- 
roly Nemeth, membri supleanți ai 
Biroului Politic, Odon Kishazi, vi
cepreședinte al Consiliului Prezi
dențial, dr. Matyas Timar, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, dr. Jozsef Biro, dr. Gyorgy 
Csanadi, Arpad Kiss, Imre Pardi, 
Janos Peter, membri ai guvernului, 
Istvanne Vass, vicepreședinte al 
parlamentului, Jozsef Vincze, amba
sadorul R. P. Ungare la București, 
și alte personalități de' seamă ale 
vieții politice.

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească, tovarășii Jânos Kâdâr 
și Nicolae Ceaușescu au toastat pen
tru continua dezvoltare a relațiilor 
frățești dintre cele două partide și 
țări.

H Cît costă un kilometru de 
drum ? H S-a furat un șotron 
gg Puncte de vedere: Stimuli pentru 
o grafică de carte elevată 
■ Calitatea publicațiilor de în
drumare culturală H Concep
ție și sinceritate în sport

BUDAPESTA 25 (Agerpres). — 
Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a ofe
rit joi un prînz în cinstea delega
ției Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La prînz au luat parte to- 
Ceaușescu, se

al C.C. al P.C.R., 
Maurer, membru 
Executiv, al Pre- 

al
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In secjia jesătorie a Fabricii de stofe de mobilâ
București Foto : Agerpres

Audienta
9

Prezentarea scrisorilor de acreditare
reportaj

de Traian FILIP

la sindicat
de către ambasadorul Republicii India 

în Republica Socialistă România
Audiența este una 

din formele larg folosite 
pentru stabilirea unei le
gături directe între cetă
țeni și diferite organisme 
ale vieții sociale. Prin bi
rourile de audiențe, oa
menii se perindă cu fe
lurite probleme. La orga
nele sindicale, de pildă, 
cetățenii vin cu chestiuni 
care privesc producția și 
munca, drepturile de sa
larizare, igiena și protec
ția muncii, asigurările so
ciale, relațiile dintre sa- 
lariați și conducerile ad
ministrative etc.

Sînt multe comitete ale 
sindicatelor, consilii loca
le, raionale și regionale 
care folosesc larg siste
mul audiențelor pentru a 
afla și a rezolva cu ope
rativitate multe asemenea 
probleme prin excelență

sindicale. Iată însă că la 
Bacău apare o situație 
de-a dreptul paradoxală : 
în cursul întregului an 
1966, la consiliul sindical 
regional s-au prezentat în 
audiență doar 127 de sala- 
riați, iar în primele 4 luni 
ale acestui, an —81. Situa
ția nu diferă prea mult 
nici la Gonsiliile raionale și 
locale — numărul saiaria- 
ților care au solicitat au
diențe în primul trimestru 
al acestui an oscilînd-între 
15 și 40. Să nu fi existat 
propuneri și sesizări dem
ne de sempalat, să nu fi 
avut salariații nici o pro
blemă care să-i fi îndem
nat să se adreseze, prin 
viu grai, organelor sindi
cale? Dimpotrivă. în 
cursul anului trecut și în 
primul trimestru al aces
tui an, peste 1 000 de oa

meni ai muncii din re
giunea Bacău s-au adre
sat organelor de partid și 
de stat cu probleme care 
intrau, de fapt, în atribu
țiile organelor sindicale 
din cadrul regiunii. De ce 
nu s-au adresat organelor 
sindicale locale ?

Cauzele sînt multiple. 
Unele, de exemplu, sînt 
de ordin organizatoric: 
unde și cînd îi găsesc so- 
licitanții pe cei cărora 
vor să li se adreseze ?

• Potrivit unor indicații 
recente ale Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, . la; fo
rurile sindicale accesul 
tuturor solicitanților este 
liber zilnic și permanent. 
Intenția este, firește, lău
dabilă. Dar cum se apli
că sistemul preconizat ?

Pe șantierul Cornișa al 
Grupului nr. 1 construc- 
ții-Bacău, muncitorii au 
avut de sesizat o seamă

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit la 25 mai pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii India în Re

publica Socialistă România, Amrik 
Singh Mehta, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare (Cuvîntările 
rostite in pag. a V-a).

Flancurile
N.A.T.O.

Rigiditatea și moliciunea 
„umanismului"

Ca să ascundă faptul că nu lucrau 
pentru oameni, orînduirile trecute 
afirmau, teoretic, cultul pentru om. 
Căci atunci cînd nu are o identitate 
concretă, cînd nu se confundă cu un 
individ anume. Omul poate deveni 
pentru oricine cel mai generos și mai 
nobil subiect de discuție. Filozofia 
umanistă a fost întotdeauna supapa 
intelectuală a celor cărora adevărul 
începea să le roadă conștiința. Dar 
chiar și unii din marii umaniști care 
au iubit omul cu pasiune, i-au igno
rat pe oameni. L-au glorificat pe stă- 
pînul naturii, i-au deplîns destinul, 
și-au chinuit mintea pentru a-i plăs
mui un viitor mai bun, dar pentru 
semenii lor în carne și oase, care su
fereau, n-au mișcat un deget. Cuvin
tele „omul primează în față oameni
lor" au marcat concilierea filozofiei 
cu realitatea pe care o detesta.

Noul umanism se închină ființelor 
vii — nu unei noțiuni generale, indi
vizilor — nu prototipului lor ideal. 
Eficiența filozofiei a devenit acum 
controlabilă. A ieșit din sfera specu
lației teoretice, intrînd în domeniul 
vieții, al existentei sociale.

Prima verificare , a umanismului 
socialist este umanizarea producției 
materiale, a civilizației. Prin aceasta, 
el a emis principalul act de acuzație 
împotriva umanismului burghez, care 
s-a resemnai ca marile cuceriri ale 
gîndirii și creației omului să fie mo
nopolizate de o pătură și inaccesibile 
celorlalte, care, cu zimbetul lui trist 
întipărit pe fată, a patronat inega
litatea repartiției bunurilor civiliza

ției. Ce alinare putea aduce această 
filozofie ? Cînd risipa se etalează ală
turi de lipsă, în societate se produce 
un șoc zguduitor. Se prăbușesc toate 
credințele, înțelepciunea și ^cumirițe- 
nia apar neroade, țîșnește scînteia re
voltei sociale. Din inegalitate se nasc, 
de asemenea, invidia și ura, în_ea re
zidă izvorul jafului, crimei, înșelă
ciunii. al tuturor pornirilor antiso
ciale care fac parte integrantă din

opinii

structura morală a societății bur
gheze.

La noi, după revoluție, bunăstarea 
individului mediu statistic nu a,cres
cut, poate, atît de spectaculos ca în 
țările avansate ale lumii burgheze. 
La noi este .însă spectaculoasă^ eman
ciparea materială și spirituală a in
dividului fizic aparținînd păturilor 
înainte nedreptățite. Și tocmai prin 
aceasta s-a îmbunătățit radical echi
librul repartiției sociale.

Ce este umanismul socialist 7 Sînt 
milioanele de oameni care au ieșit 
din umbra umilinței sociale și au ri
dicat capul din pămînț ! Fosta sără- 
cime a țării, băgată odinioară la stă- 
pîn ! Oamenii care se strecurau ruși

nați, parcă vinovați de propria lor 
sărăcie, prin lumina prea crudă a zi
lei ; care priveau de departe, copii 
oropsiți, feeria bunăstării burgheze 1 
Care credeau că sînt de esență infe
rioară și că supunerea este destinul 
lor imuabil ! Demnitatea sărăcimii — 
iată miracolul umanismului socialist. 
„Tiers âtat“. sărmana stare a treia, 
s-a urcat pe prima treaptă a podiu
mului — iată supremul rezultat al 
umanismului socialist.

Revoluția socialistă a fost încunu
narea unei îndîrjite bătălii de clasă 
și mulți observatori străini au numit 
răsturnarea burgheziei drept una 
dintre cele mai puternice dranje 
umane ale epocii. Intr-adevăr, bur- 

. ghezilor le-a fost smulsă prerogativa 
de clasă : dreptul de a trăi din mun
ca altora. Dar li s-a .dat dreptul de a 
trăi din munca lor. Și-multi exploa- 

. tatori au devenit oameni ai muncii. 
Acesta nu este oare un alt miracol 
al umanismului- socialist ? Despuiat! 

’; de privilegiile pe care-și le cuceriseră 
prin forță și înșelăciune, oamenii a-

■ ceștia au fost învestiți cu drepturile 
și libertățile tuturor cetățenilor, iar 
„drama" constă în aceea că revoluția

■ i-a făcut egali — și în drepturi și în 
obligații — cu toți membrii societății. 
Acesta este un alt act de înaltă echi
tate morală al umanismului socialist.

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

de neajunsuri legate de 
condițiile de muncă. Ar fi 
trebuit să se ducă întîi la 
sindicat. S-au adresat însă 
altor foruri, pentru că, 
așa cum ne-au spus ei, 
președintele sindicatului, 
tov. V. Ciudin, e foarte 
greu de găsit. Bat oame
nii cîțiva kilometri de la 
șantier pînă la sediul sin
dicatului. dar degeaba

La întreprinderea „Par- 
tizanul“-Bacău, de la în
ceputul anului, 15—20 de 
audiențe s-au înregistrat 
la comitetul sindicatului. 
In fabrică sînt aproape 
1 800 de salariați. „Nu 
prea sînt solicitanți" — 
ne spune tov. N. Cim- 
poieșu, președintele comi
tetului. Dar, mergînd îm
preună prin secții, am 
constatat cu ușurință că 
zeci de oameni se plîn- 
geau că au venit de eîte- 
va ori la sediul comitetu
lui, dar nu au găsit acolo 
pe nimeni.

Nu ar fi oare firesc ca, 
traducînd în viață indica
țiile amintite,, forurile 
sindicale să organizeze în 
așa fel lucrurile încît să 
se asigure în mod obliga
toriu, în pauze ori . la în
ceputul și sfîrșitul .fiecă
rui schimb, prezența pre
ședintelui sau a unui 
membru al comitetului, 
care să stea de vorbă cu 
salariații ce solicită au
diență ? Se impune deci 
a se organiza mai bine 
programul orelor de au
diență.

Esențial este felul cum 
sînt rezolvate problemele 
de la contactul cu forul

Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a Ii-a)

Mai multă atenție „flancurilor". A- 
ceasta este, după agențiile de presă 
și ziarele occidentale, una din hotărâ
rile de bază ale scurtei conferințe 
care a reunit la Paris pe cei 14 mi
niștri ai apărării din țările N.A.T.O. 
„Miniștrii, relatează France Presse. 
au hotărît să îmbunătățească și să 
consolideze forțele locale din flancul 
de sud și din flancul nordic". Aceeași 
sursă arată că ideea este de origine 
americană, ca și ansamblul măsurilor 
privind strategia alianței luate la con
ferință.

De altfel, în ultimele luni, potrivit 
acestei strategii, comandamentele 
N.A.T.O. au acordat o atenție deose
bită flancurilor alianței. în această 
perioadă, atît în nord cît și în sud, 
s-a auzit în repetate rînduri zăngă- 
nitul armelor mînuite de forțele 
atlantice. în martie au avut loc ma
nevre terestre în nordul Norvegiei, cu 
participarea, pe lîngă aceea a trupe
lor norvegiene, a unor trupe brita
nice, olandeze și americane. Ele au 
fost urmate. în aprilie, de manevrele 
forțelor aeriene din Norvegia, Dane
marca, R.F.G. și S.U.A. O activitate 
asemănătoare au desfășurat forțele 
N.A.T.O. din flancul sudic. După ma
rile manevre terestre care au avut loc 
în toamnă în Grecia și apoi în Tur
cia, cu participarea unor unități ale 
armatelor din aceste țări și a unor 
forțe mobile compuse din trupe ame
ricane, vest-germane și belgiene, au 
urmat manevre navale, efectuate în 
aprilie cu participarea Angliei, Gre
ciei și S.U.A. și, în mai, cu partici
parea Angliei și Turciei.

în legătură cu această intensă ac
tivitate militară, precum și cu hotărî- 
rile luate recent de miniștrii apără
rii din țările N.A.T.O., în presa in
ternațională s-a pus și se pune în
trebarea : pentru ce atîta „atenție" 
de ordin militar dată flancurilor ? 
Motive exterioare nu au existat și nn 
există. Nimeni și nimic nu amenință 
din afară țările respective. Mai mult. 
Evoluția vieții internaționale a înre
gistrat o continuă îmbunătățire a re
lațiilor dintre țările menționate și ță
rile socialiste europene. Comentînd 
manevrele din Norvegia, ziarul fin
landez „Paivan Sanomat" arăta că

„infiltrarea accelerată a N.A.T.O. în 
regiunea nordică nu se poate explica 
printr-o agravare a încordării în a- 
ceastă regiune : în schimb. această 
infiltrare contribuie la agravarea în
cordării în nord".

Aprecieri similare s-au făcut și cu 
privire la flancul sudic. în septem
brie, în perioada manevrelor N.A.T.O. 
din Grecia, ziarul parizian „Combat", 
observînd că aceste manevre au loc 
chiar în momentul in care guvernele 
se străduiesc să înlăture sursele de 
neînțelegere și aprehensiunile dintre 
Estul și Vestul Europei și îndeosebi 
dintre Grecia și celelalte țări balca
nice, punea întrebarea : „oare mili
tarii vor cu orice preț să contiacareze 
și să împiedice eforturile oamenilor 
de stat de a cimenta cooperarea bal
canică ?“

A. CERNEA

Teleajen. întotdeauna mi-a plă
cut rezonanța acestui cuvînt. îl 
știu de multă vreme. Din copi
lărie. De el se leagă fapte deo
sebite în istoria luptelor munci
torești. Mi-a plăcut acest alam
bic al țițeiului, ce iese ca un 
schelet metalic din citadela Plo
ieștilor și se întinde în Bărăgan.

Pentru a înțelege tot ce se 
petrece aici ai nevoie nu numai 
de o călăuză, ci si de o inițiere 
în procesele de producție conti
nuu perfecționate. Panouri mari, 
file ale unui album al planului, 
te întîmpină la fiecare răscruce 
a rafinăriei. Două cifre funda
mentale vorbesc despre îndepli
nirea producției globale și pro- 
ducției-marfă : 100,56 și 100.82. 
Alte cifre reprezintă depășirile 
prevederilor pe primele patru 
luni cu 562 tone de benzină, cu 
510 tone de petrol, cu 525 tone 
de uleiuri minerale, cu 200 de 
tone bitum pentru drumuri ș.a. 
Rafinăria Teleajen în primele 
trei luni ale anului a realizat 
economii la prețul de cost de 
peste două milioane șase sute 
de mii de lei.

— Mă ocup, ne spune Virgil 
Simionescu, șeful serviciului 
plan și organizarea muncii, de 
grupul de specialiști care lu
crează la măsurile pentru or
ganizarea științifică a producției. 
Urmărim să aducem instalațiile 
la parametrii unităților simi
lare din străinătate. Pentru a- 
ceasta e necesar să dotăm locu
rile de muncă cu personalul co
respunzător. în așa fel ca fiecare 
om din rafinărie să fie utilizat 
rațional. Am clasat problemele 
pe categorii. în ordinea însem
nătății și eficientei lor. Trebuie 
să demonstrăm cît mai temeinic 
ce înseamnă îmbunătățirile teh
nologice. să dăm indicații, să 
facem aprecieri asupra automa
tizării. Am observat că ciclurile 
de reparații sînt prea dese și am 
preconizat ca termenele să fie 
mai distanțate. începînd chiar 
din momentul de față, instala
țiile de distilare primară și în 
vid. unde ne-am obișnuit să fa
cem opriri destul de dese pentru 
verificare, vor funcționa necon
tenit vreme de șase luni.

(Continuare în pag. a Vl-g)
(Continuare în pag. a V-a)

_________________

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

BUDAPESTA
Dragă tovarășe Kâdâr,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, eminent 
conducător al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, militant de seamă 
al mișcării comuniste internaționale, un călduros salut tovărășesc și cele 
mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dum
neavoastră de naștere.

Partidul și poporul nostru dau o înaltă apreciere dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și solidaritate frățească dintre P.C.R. și P.M.S.U., 
dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, în 
interesul popoarelor român și ungar, al întăririi unității și coeziunii siste
mului mondial socialist.

Vă urez, stimate tovarășe Kâdâr, viață îndelungată, sănătate și noi 
succese în munca dv. de răspundere, consacrată prosperității și înfloririi 
Ungariei socialiste, cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Komân
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Defecțiune
9

tehnică
P:in hotărîi'e de stat s-a stabi

lit construirea în Capitală a unui 
liceu industrial energetic. Minis
terul Energiei Electrice a pre
văzut ca în acest an să înceapă 
lucrările de construcții, astfel ca 
în anul școlar 1968/1969 liceul 
să funcționeze în noul local. To
tuși, lucrările nu au început. De 
ce ? Pentru ca, nu se cunoaște 
locul dc amplasare. Sfatul Popu
lar al Orașului București nu a 
stabilit un teren corespunzător, 
în 11 luni (4 iulie 1966) de cînd 
s-a făcut prima adresă către sfat 
nu s-a realizat nimic. Doar un do- 
sr.r voluminos. Lucrările nu vor 
fi terminate în timpul prevăzut. 
Pentru stabilirea amplasamentului 
acestui liceu energetic. Sfatul 
Popular al Orașului București a 
cheltuit foarte puțină energie 
(deși este puternic conectat la re
țeaua interesului național).

îl păsuiți?
Astă toamnă, de la C.A.P. Biliești 

(Focșani) a dispărut un transport de 
1 600 kg struguri. Și ce struguri I 
„De masă, calitatea prima”. Conta
bilul a așteptat mult și bine să-i so
sească banii. Nu prea s-au înghe
suit datornicii. Și atunci, a sesizat 
milifia. Cercetările au stabilit că 
brigadierul Puiu Petrache de la 
„viiical* nu-1 ehiar străin de fntîm- 
plare. El și achizitorul știu cine-i 
ciclopul care a înghițit o mașină 
cu struguri (autovehicolul a rămas. 
Știji, oscioarele...). De Curînd cei 
doi au fost amendafi cU 3 680 lei 
(ar reveni la 2,30 kilogramul de 
struguri calitatea. I. Ieftin, neicușo- 
rule, mai ave(i î). Brigadierul cere 
să fie păSUÎf 6U plata pînă la 
toamnă. Aiuritei âfâ de unde. Se 
coc ceilalți ., struguri. .. .

se 
Cum 
nici 

con-

este im- 
abia a- 
o înțe-

Valea Oltejului. In apropiere de Polovragi
Foto : Agerpres

amintit

Florea CEAUȘESCU

KILOMETRU
DRUM?

S-a furat 
un șotron
foiloton de Nicută TĂNASE

Se ascunde
Se caută;un .debitor : Lucreția 

T, Ipate, născută la 30 mai 1935 
în comuna Gosteștî; (Pașcani). Fi
liala raională ă( Băncii Naționale 
i-a acordat un împrumut pentru 
contractarea de produse agricole 
cu întreprinderile; de achiziții 
(rambursabil prin predarea pro
duselor respective). Dar Lucreția 
Ipate nu și-a respectat obligația. 
Mai mult, â părăsit și localitatea, 
angajîndu-se temporar în diferi
te locuri de muncă, încercînd ast
fel să se sustragă de la achitarea 
sumei ce o datorează statului. 
Sprijiniți miliția în depistarea 
debitorului fugar I

Călătorind Cu mașina 
sau cu alte mijloace de 
transport pe un drum 
neted, asfaltat, oricît de 
grăbit sau preocupat ai 
fi vei găsi totuși răgazul 
să admiri frumusețea na
turii, peisajul din jur, 
îmbogățit zi de zi prin 
efortul creator al omului. 
Dar cum ai trecut pe un 
drum cu șleauri ori gropi 
pline cu noroi — cum în- 
tîlnești pe traseele Giur- 
giu-Zimnicea sau Olteni
ța-Călărași (și poate a- 
cestea nu sînt cele mai 
proaste) — uiți de tot ce 
este în jur, blestemîn- 
du-ți soarta care te-a a- 
dus prin aceste locuri.

Pe teritoriul regiunii 
București există o rețea 
bogată de trasee, care în- 

' sumează peste 6 800 km 
lungime. Din acestea însă 
numai 1 200 km sînt' as
faltate, iar restul pietrui
te. Dar și din acestea o 
parte au început să 
degradeze. Cauzele? 
faptele o dovedesc, 
proiectanții, nici
structorii n-au ținut sea
ma în suficientă măsură 
de perspectiva dezvoltării 
regiunii și a intensificării 
transporturilor (mai ales a 
transporturilor grele), iar 
întreținerea pe unele dru
muri este deplorabilă.

în ultima vreme, s-au 
întreprins o seamă de ac
țiuni menite să asigure 
îmbunătățirea drumurilor, 
în acest scop, în 1967, s-au 
alocat fonduri în valoare 
de circa 192 milioane lei. 
Prin contribuția voluntară 
a cetățenilor se vor mai 
efectua lucrări evaluate la 
peste 60 milioane lei. Ast
fel, în perioada cincinalu
lui se vor asfalta dru
murile de pe malul Du- 

. nării ce fac legătura cu 
orașele Turnu Măgurele, 
Zimnicea, Giurgiu, Olte
nița, Călărași și Fetești, 
drumuri care au de altfel 
și o mare importanță tu
ristică. Tot în perioada 
amintită sînt prevăzute a 
fi îmbunătățite și drumu
rile Oltenița-Daia, Căla- 
rași-Chiciu, Călărași-Slo- 
bozia, Alekandria-Zimni- 
qea, Bîldana-Tîrgovișt.e și 
multe altele. De aseyne- 
nea, a început organiza
rea șantierului de con
strucție a podului rutier 
peste Dunăre prin punc
tul Hîrșova și se va con
strui o șos.ea nouă pe di
recția București-Pitești. 
Important de remarcat 
este faptul că în actualul 
cincinal se vor moderniza 
aproape tot atîtea dru
muri cîte s-au făcut pînă

acuma în regiune, adică 
1150 km.

Așa cum arătam, mul
te drumuri sînt degra
date și se circulă pe ele în 
condiții foarte grele. De 
aceea, conducătorii de 
autovehicole preferă să 
meargă pe ceie bune, 
chiar dacă distanța pînă 
la locul destinației este 
mult mai mare. Aceasta 
face ca unele trasee să 
fie foarte aglomerate, iar 
uzura lor să fie mult mai 
mare decît cea normală. 
Dar aceasta nu este singu
ra cauză care duce la 
degradarea drumurilor 
înainte de vreme. Se mai 
adaugă lucrul în salturi, 
care duce la grave gre
șeli tehnice, neîntreținerea 
lor la timp, insuficiența 
unor cadre bine pregătite 
și o seamă de anomalii în 
organizarea muncii. Iată 
cîteva aspecte.

în 1964 a început 
asfaltarea șoselei Alexan- 
dria-Turnu Măgurele, pe 
o distanță de peste 26 
km. Lucrarea urma să fie 
gata la finele anului 1965. 
în realitate, s-a terminat 
cu circa 6 luni mai târziu. 
Lucrările s-au desfășu
rat toamnă și iarna, 
pe timp geros, în salturi, 
cu materiale necorespun
zătoare. La recepție 
s-au constatat o sea
mă de deficiențe gra
ve : îmbrăcăminte asfalti- 
că cu porOzități, care a 
lăsat să se infiltreze apa, 
producîndu-se fisuri la în
gheț ; pante cu înclinație 
greșită etc. și astfel, de 
bine ce șoseaua a fost ter
minată, s-au și început 
reparațiile. Alți bani, altă 
muncă.

Unele șosele ajung să 
se degradeze pe porțiuni 
mari din cauză că nu 
sînt întreținute la timp. 
Este cazul șoselei Bucu
rești—Călărași, Care a 
fost construită în 1958, 
pe fundație din sol stabi
lizat cu ciment. Șoseaua 
Griviță-Amara-Slobozia a 
fost construită în 1959. Și 
aci, din cauză că lucrările 
nu au fost ,gf,ecțuațe la un 
nivel tehnic corespunză
tor și nu, s-a făcut îtjtreți- 
nerea s-au produs fisuri 
în asfalt și ondulații ; șo
seaua trebuie refăcută. La 
fel stau lucrurile și cu 
drumul București-Olteni- 
ța, Răcari-Tîrgoviște și al
tele Refacerea acestor 
drumuri costă, în medie, 
cîte 500 000 lei pe km. Este 
clar ce sume mari s-ar 
putea economisi dacă 

■: întreținerea ar constitui o 
preocupare permanentă a 
organelor locale de resort.

La ritmul lent în care 
se lucrează la asfaltarea și 
întreținerea drumurilor 
din regiune contribuie și 
felul cum este organizată- 
munca în acest sector. Pe 
teritoriul regiunii există 
o secție de drumuri și po
duri a sfatului popular și 
o direcție regională a Mi
nisterului Transportu
rilor (M.T.A.N.A.). Aceas
ta din urmă are în grijă 
numai drumurile națio- 
na.le, restul .fiind în sub- 
ordinea sfatului popular. 
De pe urma acestei disper
sări a răspunderilor, dru
murile nu. au decît de su
ferit, iar importantele 
sume alocate anual pentru 
întreținere nu sînt folosite 
cu eficiența necesară. Ani 
de zile, bunăoară, s-au 
purtat discuții în
tre direcția regională a 
M.T.A.N.A. și Sfatul 
popular al Capitalei, cine 
să refacă porțiunea de 
drum de la ieșirea din 
București pînă în comuna

Pantelimon, care 
practicabilă. Dar 
cum s-a ajuns la 
■legere.

Mai este de
modul cum lucrează can
tonierii care întrețin dru
murile : deși tehnica a 
progresat ătît de mult, în 
acest sector se folosesc 
roaba și lopata de către 
oameni cu o calificare re
dusă.

Iată cîteva aspecte care 
— deși exemplificate cu. 
cazuri din regiunea Bucu
rești — sînt valabile și 
pentru alte regiuni, adu- 
cînd la ordinea zilei mai 
buna organizare și dotare 
a acestui atît de important 
sector al economiei, acela 
al construcției și întreți
nerii drumurilor. Proble
ma este cu atît mai ac
tuală cu cît turismul creș
te în amploare.

sindical. căruia i se adresează omul. 
Dacă se lucrează cu grijă, cu com
petență și operativitate, totul se so
luționează simplu. Dacă nu... Mun
citorul Gh. C. de la Uzina de țevi 
din Român a adresat comitetului 
sindicatului o cerere din cele mai 
elementare, o chestiune care, sin
cer vorbind, nici n-ar mai fi tre
buit discutată : să i se acorde con
cediu- de odjhnă în luna cînd tre
buie să-i nască soția. Dar proble
ma n-a fost rezolvată, iar omul s-a 
văzut nevoit să meargă în audien
ță la... comitetul regional de par
tid I

Superficialitate manifestată la 
primul contact cu solicitantul, o 
părere aruncată la întâmplare, tă
răgănarea rezolvării unor chestiuni 
în fond mărunte — și omul se lasă 
păgubaș sau caută rezolvare în altă 
parte.

Curți stau lucrurile la consiliul 
regional ? Consultând registrul de 
audiențe rezultă. , așa cum am mai 
arătat, că îri'primele patru luni ale 
acestui an aici au venit în audiență 
81 de salariați: 15 au fost, primiți 
de președinte, 5 de secretar și 18 
de alți trei membri ai biroului e- 
xecutiv Total — 38. Dar restm de 
43? Au venit în audiență sâ-și 
exprime doleanțele în fața condu
cerii consiliului regional și au fost 
primiți de jurisconsultul consiliu
lui. De altfel, acesta ține locul ori
căruia dintre membrii conducerii 
care lipsește de la audiențe. Anul 
trecut, aceeași situație : 78 din cele

127 de audiențe au fost rezolvate 
de jurisconsult. Firește, e bine ca 
jurisconsultul să participe la au
diențe, sprijinind astfel lămurirea 
unor cazuri mai complicate. Dar 
aceasta nu motivează în nici un 
fel absența președintelui, a secre- - 
tarului ori a celorlalți membri ai 
biroului executiv de la audierea 
oamenilor. Așa stînd lucrurile la 
regiune, nu se lucrează mai bine 
cu oamenii nici la unele consilii lo
cale și raionale — Moinești, Tg, 
Ocnă, Roman șl altele.

Expunînd tov. Dumitru Gheor
ghiu, vicepreședinte al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, situația de 
mai sus, l-am întrebat cum se ex
plică deficiențele semnalate și cum 
poate fi îmbunătățit mecanismul 
audiențelor.

„Uh&le defecțiuni — he-a spus 
dînsul — provin dintr-o slabă co
laborare între organele sindicale și 
conducerile dintr-o serie de în- 
treprinderi.,‘/';^umeroase proble
me, considerate pe 'tîbrd?8Țl{0'„mă
runte", rămîn multă vreme'nere- 
Zolvațe; ăstfej încît -oamenii, pe 
bună dreptate, își îndreaptă pașii 
către organele superioare de partid 
și de stat. Unele comitete, sindicale 
nil participă la rezolvarea unor 
probleme care-i interesează pe 
muncitori (aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale, crearea 
unor condiții mai bune de lucru, 
de cazare sau de transport etc), 
considerînd că acestea le depășesc, 
deși firesc ar fi ca ele să se inte
reseze de soluționarea lor. în 
prezent un: colectiv de1 ac

tiviști ai Uniunii Generale a Sin
dicatelor urmărește îndeaproape, în 
toate regiunile, modul cum se apli
că hotărîrea Comitetului Executiv 
al U.G.S.R. privind examinarea și 
rezolvarea propunerilor, sesizărilor, 
cererilor și reclamațiilor oamenilor 
muncii — formulate ătît în Scris, 
cît și prin Viu grai. în baza con
cluziilor ce se vor desprinde, se 
vor lua măsurile cuvenite", '

Desigur, sînt considerații foarte
• juste., Problem»-..e însă.aceea ae- 
ficacit.ății cu care se acționează 
pentru ca sindicatele să-și îndepli
nească menirea în raporturile lOr 
CU salariații. In. această . privință, 
lucrurile nu depind, nici,de decizii, 
nici de hotărîri sah. decrete, ci de 
felul cum fiecare, for sindical în
țelege să stabilească comunicarea 
CU masele de salariați, organizînd 
un acces lesnicios, firesc și stra- 
duindu-se, totodată, să rezolve pro
blemele ridicate. în cazul cînd unii 
reprezentanți ai indicatelor n'u-și 

•TSspectă aceste'ffldatoriri obligato-’ 
ril. salariații sâ-l tragă la răspun
dere în adunările sindicale, care se 
țin periodic în întreprinderi sf- in
stituții. Este o notă proastă pentru 
acele foruri sindicale care sînt 
ocolite de salariați în cazuri ce ar 
trebui să li se adreseze direct.’ Se 
impune ca peste tot — în regiunea 
Bacău, ca și în... celelalte regiuhi 
ale țării — să se. stabilească precis 
mecanismul primirii în audiență a 
oamenilor muncii de către forurile 
sindicale, acesta fiind un drept-ce 
le este legiferat.

De cîteva zile, de pe asfaltul din fața casei mele 
au dispărut „Sfîntul", șotronul și toate celelalte desene 
infantile. Îngrijorat, am coborît și l-am întrebat pe cel 
mai talentat copil al cartierului:

— Ce e cu voi ? De ce nu mai „pictați" asfaltul P
— Nene, e o chestie 1
— Ce chestie P
— Ne fură creta. Adică, nu ne-o fură...
■— Cine vă fură creta ?
— Vine un. om și cum ne vede cu cretă în mină 

începe „munca de lămurire". Ne zice să-i dăm creta 
că are. nevoie de ea pentru producție. Și noi i-o cedăm.

„Copilării", mi-am zis eu, dar a doua zi de dimi
neață, fiind programat pentru radiografie, a trebuit să 
intru într-o farmacie să-mi cumpăr cretă (mai știin
țific, acestei crete i se spune „Barium"). Am plătii 
și-n momentul cînd am intrat în posesiunea cretei, un 
cetățean foarte suspect mi-a smuls pachetul din mînă 
și fugi!... Am neglijat durerile gastro-intestinale și am 
fugit după el. (Hoțul de cretă a intrat la Uzina Chimică 
Română de pe Șos. Panduri, București). Am vrut să 
intru după el. Portarul:

— Dumneata P
— Mi-a furat unu', „creta" /
-Și?
— Cum și P
— Ți-a furat-o, ți-a furat-o, ce mai vrei P
— Vreau să știu de ce mi-a furat-o I
— Pentru producție. Lasă-ți dumneata numele aici 

și conducerea o să te pomenească, c-ai ajutat-o... Dar 
ce-ai în buzunare, că le văd umflate P

— Cretă. Am cumpărat-o pentru copiii de pe strada 
mea să facă șotroane.

Am fost luat pe sus fi dus la directorul uzinei. Poarte 
urgent am fost deposedat de toată creta, trimisă urgent 
în procesul de producție.

— Tovarășe director^ am întrebat eu, după ce m-âm 
dezmeticit, ce-a fost „stă. P

— Avem nevoie de cretă în procesul de producție.
— Ce proces de producție ?
— Noi fabricăm bascheți, teniși, cizmulițe, galoși 

șl multe acte ustensile de încălțat... Cauciucul, o parte 
din cauciuc, este adus din Filipine, Malaya, Ceylon etc. 
Avem depozitele pline cu cauciuc. Ne lipsește însă creta, 
fără de care procesul nostru de producție e mort. Des
părțirea cauciucului de cretă este ca și cum ăi vădțivi 
un ceas de mînă de cureautr iui, dacă nti și mai răii.

i — Creta de unde trebuie să oă sosească P Din pla
neta Marte ? (banc vechi I).

Mai de-aproape. De la Racoș, regiunea Brașov,
— Și de ce nu vi se aduce P Vi s-a făcut o planificare 

. greșită ? ȘiJn .loc .de, cretă vi. se trimit tractoare .și sap? ?
— N-am avut o planificare greșită. Cretă există îh re

giunea Brașov dar...
— Acest „dar" mă interesează mai mult decît rezultatul 

radiografiei pe care trebuia s-o fac. ZM mai departe,
— Furnizorul cretei care ne trebuie nouă este Industria 

tocală care aparține de sfat șl ea declară că nu poate face 
față.

— Și atunci P y
— Și atunci, n-avem cretă. Furnizorii cer, „cerșesc" 

piese de la noi, de la Combinatul de cauciuc Jilava, de 
la Fabrica de cauciuc din Brașov, fi Care dă, este servit.

— De ce nu le dă sfatul popular P
—• Zice a g ii «V
— De ce nu preia cariera Ministerul Industriei Ușoare? 

Să investească, ministerul niște hani. , .■
— Nici gînd — spune ministe.rul-'. Cariera e ,a^sfa

tului populăi regiorml BjUșqv. .Să- se descurce. Dacă dp se 
descurcă o să reclamăm.

— Și pînă se reclamă P
— PI ...
Am plecat In buzunarul de la ceas îmi dosisem o 

cretă. Voiam s-o duc copiilor de pe strada mea să facă 
un șotron. Am renunțat. Am cedat-o tovarășului director 
de la Uzinele Chimice Române cu rugămintea să facă 
dumnealui un șotron.

Să sară (șotronul) cei care ar putea să rezolve această 
problemă. Care zice piua-ntîi ? (Tradus : care sare primul 
în aiutorul rezolvării chestiunii cretei).

Eu zic piua al treilea.

Mens
sana...

Nu vă dăm numele din respect 
pentru soție, și ^așa , deștul de în
cercată. Sînteți activist sportiv la 
una din federații. Căsătorit de 13 
ani (cu un copil de 8 ani). Soția 
e contabilă la o instituție de pe 
B-dul Magher.u. Cum o duce P Să 
vă cităm dintr-un referat care o 
privește direct: „Se recomandă 
înlocuirea tovarășei... din postul 
de contabil deoarece — datorită 
unor neînțelegeri familiare ~ nu 
mai poate să facă față lucrări
lor",.. Pe aceeași femeie a che
mat-o directoarea școlii: „Doam
nă, ce se întâmplă în familia 
dos. Copilul devine altul, ne dă 
de gîndit". Firește, soția n-a pu
tut spune că dv. (scuzați-ne bru
talitatea) ați găsit... alta. Sînteți în 
divorț. Vă privește. Dar cu cele 
două suflete, ce aveți de le stri
cați viața ? Știm că sînteți ocupat 
cu sportul. Misiune nobilă. Mens 
sana in corpora sano I Pentru 
asta pledăm și noi.

La fapte!
Sătenii din Gîrda Ștefanca, Bîr- 

leșfi, Țărăneștii,. .Gănești și Lunca 
Largă (comuna Distra, raionul 
Cîmpeni) au'hotărît într-o adunare 
cetăfenească să construiască un 
local modern pentru cooperativa 
de corisum. ÂpOi, înpunctul Valea 
Dobrei s-a înălfat clădirea. In vara 
lui 1966, construcția a fost aproape 
gata. Mai trebuiau executate lucră
rile de finisaj. Și acestea cădeau 
(conform angajamentului) în sarcina 
U.R.C.C. Cîmpeni. Dar, deși a tre
cut un an de atunci nu s-a mai ri
dicat nici o lopată de nisip. Pro-
misiuni însă se fac. Cert este că 
doar cu vorbe nu se poate con
strui. Se coșcovesc pereții.

Rubrică ---------
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

redactată de:

(Urmare din pag. I)

Triumfînd, socialismul a făcut să 
înceteze lupta dinți e clase pentru a- 
capararea mijloacelor materiale ale 
societății. Deci și lupta pentru su
premație materială între indivizi. E- 
liberîndu-i de această preocupare 
unică, absorbantă, tiranică, socialis
mul permite oamenilor să se preo
cupe și de Viata lor interioară, de 
spiritul lor. Prin aceasta, umanismul 
socialist a salvat sufletul omului de 
la piei re.

Dar această nouă filozofie nu are 
nimic comun cu ascetismul eclesiast 
Si nici cu idealismul sentimental. Ea 
pleacă de la o viziune realistă, și lu
cidă asupra omului. Umanismul so
cialist nu mizează pe omul desăvîr- 
șit. El cunoaște lungul travaliu spi
ritual al omenirii și marile mutilări 
și amputări morale pe care le-au o- 
perat în conștiință mileniile de ne
dreptate socială. Filozofia nouă ia 
omul așa cum e. Cu defectele și ca
litățile sale, cu forța și cu slăbiciu
nea sa. Ea nu urcă pe soclu himera 
omului perfect, ci realitatea omului 
perfectibil, Spl*e deosebire de filo
zofia veche, ea nu-1 privește pe om 
prin prisma fatalității. Nu-1 consi
deră înzestrat cu defecte spirituale 
congenitale (exceptând cazurile par
ticulare) încărcat de natură cu vicii 
morale, cu malformații, de gîndire 
incurabile. Filozofia și morala, bune 
sau rele, sînt opera societății. Con
vingerea noastră e că ceea ce a stri
cat societatea în spiritul omului, tot 
societatea poate repară. Umanismul 
socialist nu propovăduiește suprima
rea răilor. C1 transformarea lor. Nu 
abandonarea. ci recuperarea lor. 
pentru ei și pentru societate.

Rigiditatea sacerdotală nu poate 
aparține clasei muncitoare, pentru 
că este inumană. Ea este creată nu 
după măsura omului, ci a unor fan
tasmagorii Celeste. Regimul acestei 
filozofii nu poate fi suportat mult 
timp. Tntr-o asemenea atmosferă, spi
ritul se osifică, mucegăiește sau re
curge la viclenie. Inchiziția a arătat 
măsura suferințelor pe care Ie poate 
provoca omului gîndirea desprinsă 
de om.

Puritanismul dogmatic nu ajunge 
la conștiință. Sau dacă ajunge, o al
terează. Au apărut la un moment 
dat la noi. pe ici. pe colo, un fel.de 
franciscani hotărîti să cenzureze u- 
nele sentimente alo omului. Unii din 
ei și-au închipuit că socialismul tre
buie să condamne exuberanta sufle
tului omenesc. Ei credeau că aceasta 
ar _ fi o impietate la adresa revolu
ției. pe care o înțelegeau ca un ri
tual sumbru si nu ca un act de eli
berare a oamenilor. Le era teamă ca 
degaiarea juvenilă să nu apară ca 
un afront la adresa muncii, a con
strucției — înțelese ca o îndeletni
cire sobră, mohorîtă. nu ca o explo
zie entuziastă a energiei maselor, ca 
o satisfacție a creației, ca un con

sum regenerator al inteligenței și 
talentelor omului.

Alții au spus, dimpotrivă, că tris
tețea. reveria sînt impudice. ..Cînte- 
cele melancolice — mi-a spus odată 
un activist cultural — sînt un ina
mic al îndeplinirii planului, un ad
versar al optimismului Social revo
luționar” Tn ochii unora, melanco
lia — această delicatețe a spiritului 
— apărea ca o maladie morală, pe
riculoasă pentru menținerea ener

Rigiditatea și moliiiunea 
„umanismului"

giei creatoare. Dar inefabilele me
tamorfoze ale spiritului nu au toate 
surse sociale de clasă. De ce apusu
rile ne strecoară în piept o undă de 
duioșie, de ce tot ceea ce se stinge 
ne mîhnește ? Pentru că ne amin
tește, chiar dacă foarte vag și imper
ceptibil. de propriul nostru sfîrșit. 
Nu e dureros să găsești un om care 
să te facă să roșești pentru aseme
nea eflorescente spirituale, sa te de
termine să te rușinezi pentru ase
menea sentimente „lipsite de e- 
roism" ? Dar tristetea poate fi re
gret pentru ceea ce n-ai făcut și tre
buie să faci, poate fi duioșie pentru 
ceea ce a fost frumos și nu mai 
poate fi. și pentru o mie de lucruri 
tainice ale sufletului omenesc. Nefe
ricirile individuale mi se tămăduiesc 
întotdeauna cu bătăi bărbătești pe 
braț, ci și cu balsamul ușor al triste
ții. Ar .fi vulgyr să ne închipuim că 
în socialism a supraviețuit un unic 
sentiment personal i bucuria.

Pe alocuri s-a decretat că gelozia 
este un sentiment inferiori avîndu-și 
originea în hipertrofierea simțului de^ 
proprietate burghez. Aceâsta a fost 
considerată drept dovada unei ati
tudini înapoiate fată de-femeie, fă-' 
cîndu-se o oarecare apropiere :cu ne-.’ 
garea egalității în drepturi a sexe
lor. Mergînd mai departe, simplifi
catorii au spus că socialismul trebuie 
să curețe iubirea de aluviunile imo
ralității burgheze și ale tuturor socie
tăților de clasă de pînă acum, re- 
dîndu-i.1 pentru prima dată, adevărata 
menire. Și că oamenii.-trebuie să 
învețe , să iubească într-un mod nou. 
Uitând cu desăvîrșire de atîtea și atî
tea înălțătoare pilde de. intensitate, 
puritate și spirit de sacrificiu, oferite 

de acest sentiment de-a lungul isto
riei umanității. De altfel, cam în ce 
ar fi constat superioritatea iubirii în 
socialism, nimeni dintre aceștia nu 
știa să spună și nici nu se încumeta 
să încerce. în cel mai fericit caz. 
asemenea raționamente aduc cu nai
vitatea tînărului care crede că nici 
un om nu a mai iubit pînă la el.

Hiperexigența morală a generat nu 
o dată atitudini absurde. Cunosc 
destui tovarăși care multă vreme s-au 

ferit să intre într-un restaurant. „Ce 
s-ar spune la birou", se întrebau ei, 
îngrozindu-se la gîndul că ar fi văzut! 
într-un asemenea „loc al pierzaniei”? 
Au fost și sînt femei care au înțeles 
greșit Sensul noțiunii de demnitate 
socialistă. Simplismul raționamente
lor se oglindea pe chipurile lor livide, 
fără o umbră de fard, în croiala că
lugărească a hainelor lipsite de orice 
podoabă, în părul pieptănat lins, fără 
nici o buclă, în culorile terne de ce
nușăreasă, la care Se resemnaseră. 
Ele își ucideau în mod deliberat fe
minitatea, considerînd-o un atribut 
al putredei morale burgheze. Era un 
act de ingratitudine fată de natură, 
o desolidarizare tristă față de un 
bun de preț menit să sporească atît 
de mult farmecul vieții.

înțelegerea superficială sa’u meca
nică a sensului umanismului socialist 
se manifestă uneori și în excesul de 
zel educativ. Exagerată, indignarea 
fată de imoralitate poate deveni ea 
însăși imorală. Undeva. într-o fabri
că, un inginer, șef de atelier, a co
mis un act care i-ă supărat pe to
varășii săi într-o asemenea măsură, 
încît au refuzat să mai lucreze sub 
conducerea sa. Poate, pentru un mo
ment. această reacție își avea justifi- 
ca’rea sa Și promitea să aibă și efi
cienta scontată. Dar omul n-a mai 
fost primit în nici o secție din fabri
ca în care, lucra, și apoi nicăieri, 
în nici o întreprindere. El nu săvîr- 
șise un fapt de natură penală. Se 
dovedise purtătorul unui dizgrațios 
spirit egoist și desigur, merită o 
aspră sancțiune morală din partea 
tovarășilor săi. Dar indignarea opi
niei publice a evoluat dincolo de 
punctul logic educativ, refuzînd unui 
om dreptul la muncă, împingîndu-1 

pe panta vagabondajului sau a unei 
vieți de expediente.

în sinul poporului nostru nu au 
făcut niciodată priză concepțiile ri
gide. extremiste, despre om. despre 
viată Niciodată asemenea valuri nu 
l-au înecat, ci, dacă au fost, au tre
cut peste el și s-ău dus în pustii. în
zestrat Cu un inestricabil echilibru 
moral interior, profund cunoscător al 
omului -T pe care-1 respectă și în 
care crede statornic — poporul ro

mân și-a exprimat convingerile prin- 
tr-un cuvînt unic în limbile lumii: 
omenia. Ostil spiritului de paradă — 
care are întotdeauna ceva artificial 
— umanismul este o trăsătură defi
nitorie a însuși spiritului său.

Un aspect de înaltă semnificație 
umanistă al concepției despre om a 
partidului nostru — înzestrat cu vir
tuțile cele mai înalte ale poporului 
român — se relevă în atitudinea 
față de greșeală. Congresul al IX-lea 
subliniază că sanctionarea este un 
act de educație morală. Telul ei e 
recuperarea și reabilitarea vinovatu
lui. După dovada că omul a făcut e- 
for.turi .și s-a depășit, sancțiunea, 
oricît de mare, nu mai planează ca 
un spectru asupra vieții Iui, nu-1 măi 
înseamnă ca pe un paria al socie
tății. El, redevine ceea ce a fost — 
poate, cu un plus de experiență și de 
înțelepciune. Și. poate, mai bun și 
mai valoros decît înainte. Pe unii, 
experiențele amare îi fortifică mai 
mult decît cele dulci, eșecurile mai 
mult decît succesele. Pentru că ei 
știu să transforme înfrîngerile în vic
torii. Durerea care nu înrăiește, u- 
manizează. Celor care nu au avut 
nefericiri le vine destul de greu să 
înțeleagă nefericirea, chiar dacă au 
toată bunăvoința. Experiența proprie 
te face mai receptiv și mai înțele
gător. Aceasta nu înseamnă că omul 
trebuie să fugă după amărăciuni — 
de altfel nici nu trebuie să o facă,, 
ele vin și singure — dar dacă le tră
iește trebuie să știe. să scoată din 
ele maximum de cîștig pentru ființa 
lui, să ile transforme în bunătate și 
înțelepciune.

Care, este consecința .încercării de a 
atribui unui. om superlativul perfec

țiunii ? La prima dovadă contrarie se 
produce un șoc dramatic. Sărind din- 
tr-o extremă în alta, oamenii cu a- 
semenea reprezentări artificiale își 
pierd total încrederea în obiectul 
cultului lor. Un asemenea absolu
tism dăunează profund în politica de 
promovare și educare a cadrelor, pro
voacă suferințe și drame inutile. 
Iluziile duc în mod fatal la deziluzii.

Unii începuseră să creadă la un 
moment dat că în societatea noastră 
nu se mai petrec acte antisociale. Că 
printr-un singur semn de baghetă 
magică au dispărut și furturile, și 
excrocheriile. și manifestările huliga
nice. că toate relele s-au înapoiat în 
cutia Pandorei și toți oamenii au de
venit desăvîrșiti. Unora li se părea 
o lipsă de pudoare să recunoaștem că 
în socialism este posibil să mai existe 
oameni josnici și egoiști, femei de
pravate. indivizi certați cu justiția. 
Nu numai că aceasta era O concepție 
artificială despre viață, dar ea îm
piedica societatea noastră să cunoas
că cu luciditate realitatea, concepțiile 
oamenilor, dinamica raportului de 
forte dintre vechi și nou. și să mobi
lizeze opinia publică împotriva ele
mentelor retrograde și antisociale.

Unii, pornind de la scheme ideale, 
afirmau că răul este incompatibil eu 
socialismul. Asemenea abstracțiuni 
ignorau complexitatea realității so
ciale, caracteristicile perioadei de 
trecere de la capitalism la comunism, 
cînd ne împiedicăm încă frecvent de 
resturi ale vechiului, cînd coexistă 
cele mai contradictorii influente de 
gîndire și moduri de Viată indivi
duale.

Nu numai că socialismul nu are 
interesul să decreteze încetarea 
luptei împotriva insalubrității sociale, 
ci, dimpotrivă, el este vital interesat 
să o declahșeze, să acționeze pentru, 
asanarea morală a societății și pentru 
propria sa afirmare. Tăcînd mai de
parte, le-am fi dat personajelor ne
gative sentimentul siguranței, con
vingerea că socialismul îi tolerează’. 
Nimic mai ridicol decît omul căruia 
îi e rușine să mărturisească Că îl mă- 
nîncă pielea și face eforturi dispe
rate pentru ă h'u se scărpina.

Dacă ia în considerare slăbiciunea, 
nu înseamnă că umanismul socialist o 
și încurajează. S-au găsit pe alocuri 
oameni care au gîndit astfel : acum 
i-am gonit pe burghezii care ne ex
ploatau și asupreau, și nu mai are 
nici un rost să ne spetim. Doar de ce 
am luptat ? Ca să avem o viață mai 
bună, mai tihnită, mai ușoară. Oa
menii aceștia uită că o asemenea, 
viată nu cade din cer și că unica po
sibilitate de a o avea e să ne-o fa
cem. Or. pentru aceasta trebuie să 
muncim. Munca este unicul izvor de 
sporire a bogăției social.e. Și pentru 
că vrem șă trăim mai bine că îna
inte, trebuie să muncim mai mult, și 
trebuie s-o facem cu mai multă ar
doare pentru că beneficiarii ei sîntem 
noi înșine. Mari și trufașe imperii au 
pierit în trecut pentru că au dispre

țuit munca, pentru că au pus pe pri
mul plan consumul agoniselii și odih
na — ca răsplată a osîrdiei de pînă 
atunci. Bogățiile s-au topit, pentru că 
tot ceea ce se consumă dispare, și ei 
au rămas săraci. Iar huzurul i-a îm
bolnăvit și i-a slăbit. Așa au fost în- 
frînti si măturat! de pe fata pămîn- 
tului și cuceritorii romani, și conchi
stadorii spanioli, și beii otomani. Dar 
această lecție este valabilă nu’ numai 
pentru epoci și popoare, pentru clase 
și grupuri sociale, ci și pentru indi
vizi. Nimeni nti poate: agonisi 1 — 
muncind o Singură dată — pentru 
toată viata. Si nici un loc cîștigat în 
societatea noastră nu conferă un ti- . 
tiu veșnic. Nimeni nu poate pretinde 
să fie cotat numai după ce a făcut 
odată, ci după ceea ce face perma
nent. Societatea dă unui individ o 
anumită funcție, nu atît ca un coro
lar a ceea ce a realizat pînă 'atunci, 
ci mai ales ca o obligație pentru 
ceea ce are de realizat de atunci 
înainte.

Umanismul socialist nu-i oblădu- 
iește pe cei ce nu vor să mai meargă 
înainte, pe cei ce se înțepenesc pe 
picioare și strigă : mi-e destul. Pen
tru^ ca națiunea noastră să poată face 
fată necruțătoarei competiții interna
ționale a lumii moderne, trebuie să 
existe mai întîi o exigentă competi
ție între noi înșine, și, mai înainte 
de aceasta, o și mai severă competâ- 
tie înlăuntrul fiecăruia dintre noi, 
a_ fiecăruia cu sine. Umanismul socia
list înseamnă valorificarea maximă a 
resurselor individului pentru el și 
pentru societate. El este ostil milei 
samaritene. A nu face nimic, nu în
seamnă astăzi numai un minus, în
seamnă un plus negativ. Cel ce nu 
face nimic îi înșeală ne ceilalți. în
greunează munca tuturor. Uneori,' 
cînd colectivul se indignează, se aude 
cîte o voce „umanistă" : „e un om 
de-al . nostru, tovarăși, un om al 
muncii, trebuie să fim îngăduitori". 
Dacă în prooria ta familie ești îngă
duitor. t.olerînd unui eonii șă tragă,, 
chiulul, nu îti nrejudiciezi și fiul si 
familia ? Cel care trăiește ne spina
rea unui grup. îi diminuează acestuia 
venitul în mod nemijlocit. Cel care 
trăiește pe spinarea societății, dimi
nuează venitul tuturor.

Umanismul socialist nu are: nimic 
comun cu parazitismul social, Or. pa
razitism nu înseamnă numai să nu 
muncești deloc ci si să ><>i mai mult 
decît dai. mai mult decît meriți să 
primești. Dictonul proclamat de Re
voluția din Octombrie „cine nu mun
cește nu mănîncă" — referindu-se 
desigur la indivizii valizi.—, repre
zintă chintesența sniritului de drep
tate socială, atinge cea mai ‘pniță 
treaptă a umanismului, tiieădninta 
fată de leneși și fată de chiulangii 
este ea însăsi un act antisocial. Para
zitismul este una . dintre- cele mai 
contagioase maladii ale claselor 
exploatatoare. .Nu avem drebhil să 
tolerăm plăgi pe trupul sănătos al 
umanismului socialist.
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In dezbaterea activului
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In cursul lunii mai în toate regiunile țării au avut loc adu
nări ale activului de partid din gospodăriile de stat în cadrul 
cărora s-a dezbătut modul cum se înfăptuiesc hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 27 -28 martie a. c. privind îmbună
tățirea conducerii, planiiicării, finanțării și organizării gos
podăriilor agricole de stat, adunări la care au participat acti
viști de partid și de stat din domeniul agriculturii, muncitori, 
ingineri și tehnicieni din G.A.S., conducători de întreprinderi 
și șefi de ferme agricole experimentale și etalon.

La aceste ședințe au luat parte tovarășii : ALEXANDRU 
DRĂGHICI, membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., la re
giunile Brașov și Hunedoara; PAUL NICULESCU-MI7IL, 
membru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., Ia regiunea Plo
iești ; ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, la regiunea Banat ; LEONTE RĂUTU, 
membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., la 
regiunea Bacău ; VASILE VÎLCU, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, la regiunea Galați ; IOSIF 
BANC, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ia regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară ; PETRE BLAJOVICI, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, la regiunea Cluj ; DUMI
TRU COLIU, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președinte al Colegiului Central de partid, la re
giunea Maramureș ; MIHAI GERE, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., la regiunea 
Crișana ; MANEA MĂNESCU, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., la regiunea Ar
geș ; MIHAI DALEA, secretar al C.C. al P.C.R., la regiunea 
București ; VASILE PATILINEȚ, secretar al C.C. al P.C.R., la
regiunile Oltenia și Suceava ; VIRGIL TROFIN, secretar al 
C.C. al P.C.R., la regiunea Iași ; NICOLAE GIOSAN, membru

PERFECTIONAREA ORGANI- 
ZĂRII AGRICULTURII DE STAT

Redistribuirea spe
cialiștilor își arată 
efectul; atenție în- 
să la frînele biro
cratice !

Esența noului sistem de 
organizare și conducere în 
agricultura de stat — așa 
cum s-a subliniat la Plena
ră — va fi lărgirea atribu
țiilor, a competențelor și 
răspunderii, celor ce lucrea
ză în sfera nemijlocită a 
producției agricole, pentru 
gospodărirea cît mai efi
cientă a mijloacelor puse la 
dispoziție de stat, pentru 
Creșterea continuă a pro
ducției agricole, scăderea 
cheltuielilor, sporirea renta
bilității tuturor unităților a- 
gricole ale statului. Investiți 
cu asemenea răspun
deri, sute de specialiști au 
trecut din birouri la con
ducerea directă a exploată
rii agricole unde își pun în 
valoare experiența, cunoștin
țele tehnice și capacitatea 
organizatorică. în regiunea 
Ploiești din 263 de specia
liști existenți în gospodării
le de stat numai 88 lucrau 
direct în producție, iar cei 
peste 200 de tehnicieni în
deplineau funcții auxiliare, 
neproductive. în prezent, 
marea majoritate a acesto
ra au luat în primire secții 
și brigăzi pe care le con
duc nemijlocit sau lucrea
ză în cadrul întreprinderilor 
și fermelor nou înființate. 
De asemenea, prin redistri
buirea personalului tehnico- 
administrativ, corespunzător 
cerințelor reale ale produc
ției, numai în această re
giune se vor realiza econo
mii în valoare de 3 320 000 
lei.

Totodată, prin desființa
rea trusturilor Gostat locale 
și înființarea de trusturi re
gionale s-a creat posibili
tatea ca un mare nu
măr de cadre valoroase, cu 
o bogată experiență, care 
își fărîmițau timpul cu lu
crări birocratice, să contri
buie substanțial la îmbună
tățirea activității ce se des
fășoară în unitățile direct 
productive.

Prin reducerea numărului 
de salariați, organizarea ra
țională, științifică a produc
ției va crește productivita
tea muncii, ceea ce va da 
posibilitatea să sporească co
interesarea materială a lu
crătorilor din fermele agrico
le, ei beneficiind de cîști- 
guri în raport cu realizările 
ce le obțin. Numeroși spe
cialiști care au luat în pri
mire ferme agricole, secții 
și brigăzi ale G.A.S. au rea- 
nalizat cu discernămînt și 
competență profesională sar
cinile stabilite inițial și, pe 
baza studierii posibilităților 
existente, au luat măsuri 
pentru a obține importante I 

creșteri ale producției și be
neficiilor.

Lucrătorii din cadrul în
treprinderii agricole de stat 
Lehliu, regiunea București, 
de exemplu, în urma ana
lizării rezervelor existente, 
au stabilit să majoreze pla
nul de producție cu 7 la 
sută, dînd în plus produse 
marfă în valoare de 3 mi
lioane de lei, în condițiile 
reducerii personalului tch- 
nico-administrativ cu S3 la 
sută.

Caracterul realist, mobi
lizator al măsurilor stabili
te de partid este caracteri
zat prin numeroasele iniția
tive care se concretizează 
în mărirea producției în
zootehnie, executarea în
condiții optime a lucrărilor 
agricole la culturile de
cîmp. în condițiile reduce
rii cheltuielilor pentru per
sonalul tehnico-administra- 
tiv cu 700 000 lei, specia
liștii și lucrătorii întreprin
derii de stat Dorobantu, re
giunea Dobrogea, au stabi
lit să obțină o producție a- 
gricolă globală mai mare cu 
1 862 000 lei față de cea 
prevăzută inițial, iar bene
ficiile să crească cu 828 000 
lei.

Luînd cuvîntul pentru 
prima dată în calitate de 
șefi de fermă, specialiștii 
care conduc aceste unități, 
investiți cu o înaltă răspun
dere, au subliniat marea în
semnătate pe care o are în-

Maximum de grijă 
pentru economici
tatea investițiilor!

Una din problemele care 
au stat în atenția partici- 
panților la dezbateri a fost 
problema realizării la timp, 
cu întreaga capacitate, a o- 
biectivelor prevăzute pentru 
acest an. Referindu-se la 
cauzele care fac ca să în- 
tîrzie realizarea investiții
lor, mai mulți participant 
la ședința cu activul de 
partid din gospodăriile de 
stat din regiunea' Brașov au 
subliniat că este necesară 
corelarea acțiunilor privind 
asigurarea fondurilor, pregă
tirea documentației tehnice 

ființarea fermelor agricole 
pentru dezvoltarea agricul
turii de stat, au demonstrat 
practic cum se manifestă 
spiritul de inițiativă, cum 
se materializează capacita
tea creatoare a specialiști
lor. în cuvîntul său tov. 
Mihalaclie Mărgineanu, șe
ful unei ferme agricole din 
cadrul întreprinderii agrico
le de stat Urleașca, 'regiu
nea Galați, a arătat că, îm- 
preupă cu , ceilalți lucrători 
permanenți ai acestei uni
tăți, a stabilit utilitatea fie
cărei mașini din dotație, a 
cîntărit avantajele diferite
lor metode. Din calcule re
zultă că aici productivitatea 
pe salariat va crește în 
acest an față de 1966 cu 
17 000 lei. în numele 
colectivului de lucrători 
din fermă, mai restrîns 
.cu 19 oameni față de 
anul trecut, la aceeași 
suprafață de 1 200 ha, el 
s-a angajat să dea statului 
mai mult cu 104 tone grîu 
și cu 52 tone porumb boa
be față de cît se planificase.

Din cuvîntul participan- 
țiloi la adunările de activ, 
a reieșit însă că nu peste 
tot specialiștii au trecut la 
activitatea nemijlocită în 
producție, că adesea tim
pul lor este fărîmițat de 
mult prea numeroase activi
tăți de birou. La adunarea 
activului de partid din 
C.A.S din regiunea Brașov, 
tov. Ion Toma, directorul 
întreprinderii agricole de 
stat Prejmer, a criticat as
pectele de birocratism exce
siv ce se manifestă încă în 
activitatea trustului GO
STAT Brașov. El a a- 
rătat că recent trustul 
Gostat a cerut unită
ților o situație a realiză
rilor din zootehnie care cu
prinde 114 indicatori. Din 
păcate, astfel de situa
ții se întîlnesc și în alte re
giuni. Participant^ la ședin
țe au subliniat necesitatea 
înlăturării cu hotărîre a u- 
nor asemenea practici, de
grevarea specialiștilor de ac
tivități de birou, astfel ca 
ei să-și consacre întreaga 
energie pentru bunul mers 
al producției.

șl aprovizionarea cu mate
riale. Ei au criticat tendința 
unor întreprinderi construc
toare de a prelungi terme
nul de dare în folosință a 
construcțiilor spre sfîrșitul 
anului, făcînd totodată pro
puneri prețioase privind sta
bilirea priorității obiective
lor în funcție de necesități.

în legătură cu gradul 
scăzut de economicitate a 
unor investiții. Tov. Dr. Ion 
Gîrban, directorul între
prinderii agricole de stat 
Carani, regiunea Banat, a 
arătat că, datorită unor
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al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Superior al Agri
culturii, Ia regiunea Dobrogea.

în cadrul dezbaterilor, vorbitorii au subliniat justețea mă
surilor stabilite de partid pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii de stat, hotărîrea lor de a nu-și precupeți efor
turile pentru ridicarea întregii activități de producție și eco
nomice pe o treaptă superioară, pentru transformarea fiecă
rei întreprinderi și ferme agricole de stat într-o unitate pu
ternică, înfloritoare.

în cele două luni care au trecut de la plenară, organele 
și organizațiile de partid au desfășurat o amplă activitate, 
pentru aplicarea măsurilor politice și tehnico-organizatorice 
de perspectivă prevăzute, precum și cele legate de mărirea 
producției agricole și reducerea prețului de cost al produ
selor, în vederea asigurării rentabilității unităților în acest 
an. în această perioadă, în fiecare regiune au fost create în
treprinderi și ferme agricole experimentale și etalon care, pe 
lîngă contribuția la mărirea și economicitatea producției agri
cole, au un mare rol în acumularea experienței necesare 
pentru organizarea ulterioară a tuturor gospodăriilor de stat 
pe principiul întreprinderilor și fermelor agricole. De ase
menea, sute de specialiști, care în trecut dețineau funcții de 
coordonare în cadrul trusturilor Gostat și al gospodăriilor 
agricole de stat, au trecut să lucreze nemijlocit in întreprin
deri și ferme, precum și Ia conducerea directă a producției 
în secțiile și brigăzile din gospodăriile de stat existente. Multe 
dintre acestea au de pe acum conturul viitoarelor ferme sau 
întreprinderi agricole. De asemenea, din dezbateri a reieșit 
necesitatea rezolvării neîntîrziate a numeroase probleme le
gate de trecerea specialiștilor la. conducerea nemijlocită a 
producției, urgentarea lucrărilor de simplificare a sistemu
lui de planificare, finanțare, creditare și evidență, de profi
lare mai judicioasă a fiecărei unități agricole de stat și apli
care perseverentă a planurilor de rentabilizare a tuturor gos
podăriilor astfel ca în acest an ele să realizeze producții și 
beneficii cit mai mari.

construcții foarte scumpe și 
în parte inutile, cu care a 
fost înzestrată întreprinderea, 
cotele de amortisment se ri
dică la 27 la sută din va
loarea producției marfă.

Referindu-se la unele lip
suri din activitatea Depar
tamentului GOSTAT pri
vind executarea de investi
ții neecqnomicoa.se și inopqr-, 
tune, tov. I. Plopșoreariu, 
secretar al Comitetului raio
nal de partid Arad, .arăta 
că la complexul de crește
re a bovinelor de la Năd- 
lag s-a preconizat să se exe
cute lucrări de extindere a 
capacității de la 2 500 la 
7 000 capete. Pe baza unor 
analize efectuate, rezultă că 
aceste lucrări vor ridica con-

Se cere corectarea 
imediată a înzes
trării mecanice ira
ționale

în multe locuri, la adună
rile de activ s-a criticat De
partamentul Gostat pentru 
faptul că tărăgănează luarea 
măsurilor ce se impun în 
vederea redistribuirii utilaje
lor nefolosite, soluționării 
problemelor legate de dota
rea optimă a fiecărei unități, 
ceea ce frînează acțiunea de 
rentabilizare și de mărire a 
beneficiilor.

Participanții au subliniat 
necesitatea îmbunătățirii sis
temului de dotare a uni
tăților agricole de stat 
cu tractoare, mașini și 
instalații, lichidarea grab
nică a anomaliilor exis
tente. Vorbitorii au ară
tat că din cauză că pînă 
acum nu s-a ținut seama de 
cerințele reale ale unităților, 
s-a ajuns la situația că în 
G.A.S. există utilaje nefolo
site disponibile în valoare de 
zeci de milioane de lei. Mai 
mulți vorbitori au arătat că 
o dată cu înființarea de 
întreprinderi și ferme, în re
giunea Oltenia circa 10 la 
sută din utilajele cu care 
sînt dotate unitățile respec
tive au devenit disponi
bile. De aceea, paralel 
cu redistribuirea utilaje
lor se impune ca pe vii
tor, în stabilirea dotației, 
să se țină seama de cerințele 
unităților, renunțîndu-se la 
sistemul defectuos de dota
re centralizată, la nivelul 
Departamentului. Asemenea 
probleme s-au ridicat și în 
celelalte regiuni. In timp ce 
unele G.A.S. au primit uti
laje de care nu aveau ne
voie, altele au fost lipsite de 
mijloace absolut necesare 
realizării producției. Astfel, 
în G.A.S. din regiunea Plo
iești s-a ajuns ca valoarea 
mijloacelor fixe nefolosite în 
anul 1966 să se ridice la 
peste 5 000 000 de lei. A- 
ceastă situație se menține și 
în acest an, plătindu-se a- 
mortismente care grevează 
asupra prețului de cost. în 

siderabil prețul de cost al 
cărnii, în principal datorită 
faptului că procurarea de 
furaje se va face de la dis
tanțe mari, iar bovinele pen
tru îngrășat trebuie aduse 
din alte regiuni. Privitor 
la această problemă, în 
concluziile ședinței de la 
Banat, ca și din alte re- 

.șțiuni,;. s-a precizat, între 
altele, necesitatea reanali- 
zării urgente a planului de 
investiții al Departamentu
lui GOSTAT pentru ca 
fondurile, materialele și for
ța de muncă să fie folosite 
rațional, iar după intrarea 
în funcțiune a diferitelor o- 
biective de investiții, aces
tea să asigure maximum de 
eficiență economică.

cazul unor G.A.S. din regiu
nile Oltenia, Argeș, Suceava, 
amortismentele care se plă
tesc însumează multe 
sute de mii de lei. Numai la 
G.A.S. Leorda, regiunea Su
ceava, pentru 3 instalații de 
preparare a furajelor verzi, 
care nu sînt folosite, se plă
tesc anual amortismente în 
valoare de 100 000 lei. A- 
ceeași unitate a fost dota
tă cu un granulator de fu
raje verzi care a venit de
fect din uzină și, - practic, 
nu poate fi utilizat. Referin
du-se la multe alte situații 
de acest fel, participanții la 
adunări au adus critici în
dreptățite la adresa Ministe
rului Industriei Construcției 
de Mașini, subliniind nece
sitatea de a se lua măsuri 
urgente pentru îmbunătăți
rea calității la o serie de 
mașini și utilaje. Totodată, 
au fost făcute propuneri re
feritoare la lărgirea și diver
sificarea gamei de mașini 
agricole, realizarea într-un 
timp mai scurt a utilajelor 
universale care să poată e-

Eforturile pentru 
rentabilizare nu 
trebuie aminate pî
nă la generalizarea 
fermelor

Crearea întreprinderilor și 
fermelor agricole" asigură 
condiții pentru folosirea ju
dicioasă a posibilităților de 
mărire a producției și bene
ficiilor. Numărul acestora 

fectua lucrări variate, o cît 
mai mare parte din • cursul- 
anului.

La ședința activului de 
partid din unitățile agricole 
de stat ale regiunilor Bucu
rești, Bacău și altele s-a 
subliniat că, în loc să fie 
cheltuite fonduri pentru uti
laje inutile, care grevează 
asupra situației financiare a 
G.A.S., acestea 'șaJ.fjq mai 
mult îndreptate spre asigu
rarea mijloacelor de trans
port, îndeosebi camioane și 
remorci — să se extindă 
mecanizarea lucrărilor care 
necesită un mare volum de 
muncă în fermele zooteh
nice. în legătură cu dotarea 
fermelor agricole, lucru ce 
se va stabili numai de către 
șefii fermelor, s-au făcut o 
serie de propuneri ca aces
tora să li se creeze posibili
tatea cunoașterii caracteristi
cilor noilor tipuri de mașini 
și utilaje, înainte ca acestea 
să intre în fabricația de se
rie. ■

Un mare număr de vorbi
tori au arătat că una din 
marile rezerve de mărire a 
productivității muncii, de 
mărire a producției și redu
cerea prețului de cost în 
G.A.S. este folosirea judi
cioasă a utilajelor existente, 
creșterea numărului de ore 
de funcționare a tractoare
lor, reducerea volumului de 
deplasări în gol. Numai în 
G.A.S. din regiunea Dobro
gea, anul trecut în sectorul 
mecanic cheltuielile pre
văzute au fost depășite 
cu pestă 9 milioane lei. Din 
dezbateri a reieșit Că este de 
stringentă actualitate, pro
blema redistribuirii utilaje
lor disponibile între unități și 
trusturi, exploatarea eficien
tă a fiecărei mașini, redu
cerea cheltuielilor de între
ținere și reparații, punerea 
în stare de funcționare a 
utilajelor care vor fi folo
site în campania de vară 
etc. Totodată este necesară 
organizarea calificării lucră
torilor din G.A.S. pentru a 
putea să mînuiască întreaga 
gamă de mașini și instalații 
din dotația fermelor, pentru 
creșterea gradului de meca
nizare, de economicitate a 
lucrărilor mecanice, mărirea 
substanțială a productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost.

este însă mic în prezent, 
iar ' ponderea cea mai mare 
pe ansamblul Departamen
tului și trusturilor o au gos
podăriile de stat, în forma 
lor veche de organizare. A

lături de G.A.S. care anul 
trecut au dat beneficii sînt 
multe altele a căror activi
tate s-a soldat cu pierderi.

Pozitiv este faptul că în 
urma măsurilor luate în a- 
cest an o parte din lipsurile 
manifestate anul trecut au 
fost înlăturate, obținîndu-se 
rezultate mai bune.

Dezbaterile au arătat însă 
că, deși au fost întocmite 
planuri de rentabilizare 
pentru fiecare din gospo
dăriile de stat care au dat 
pierderi, aplicarea măsurilor 
stabilite nu este urmărită cu 
perseverență. Au fost sem
nalate numeroase cazuri care 
atestă că în lucrările de pro
filare și concentrare a pro
ducției deși s-au făcut pro
grese incontestabile, se men
țin încă serioase deficiențe. 
Cu toate că au fost întoc
mite profile de dezvoltare în 
perspectivă în unele u- 
nități la repartizarea sar
cinilor de plan nu s-a mai 
ținut seama de ele. Datorită 
necorelării acțiunilor de con
centrare a producției cu baza 
materială, ignorării condiții
lor concrete, s-au făcut și se 
fac încă cheltuieli nejustifi- 
cale.

In ultimii ani, profilul 
G.A.S. Dalnic, regiunea Bra
șov, a fost schimbat de mai 
multe ori, și după ce vacile 
de lapte deținute de această 
unitate au fost transferate la 
alte gospodării, în acest an a 
fost din nou reprofilată pe 
creșterea acestei categorii de 
animale. In multe gospodării 
de stat, deși ani în șir s-au 
obținut rezultate superioare 
celor planificate, iar baza 
tehnico-materială a sporit, și 
în acest an a continuat sis
temul de planificare a in
dicilor economici sub nive
lul realizărilor anterioare. La 
G.A.S. Satul Lung, regiunea 
Maramureș, s-au planificat 
pierderi timp de 7 ani la 
rînd, deși în tot acest timp 
s-au realizat beneficii.

Așa cum s-a arătat în 
dezbaterile care au avut loc 
în toate regiunile, organele 
tutelare ale G.A.S., în loc să 
analizeze modul cum se rea
lizează planul de producție, 
cer în continuare tot felul de 
situații. Statistici inutile. S-a 
ajuns la cazuri cînd condu
cătorii unităților sînt trași la 
răspundere pentru neîntoc- 
mirea unor hîrtii și nu pen
tru neîndeplinirea sarcinilor 
de producție și financiare. 
Tovarășul inginer Gheorghe 
Alexandru, directorul între
prinderii agricole de stat Pu- 
chenii Mari, regiunea Plo
iești, de exemplu, a subliniat 
faptul că încă de pe acum 
se văd rezultatele pozitive 
obținute ca urmare a organi
zării fermelor agricole, 
conduse de către cei mai 
buni ingineri, care dau do
vadă de spirit organizatoric, 
de inițiativă. „Simplificarea 
evidenței, a arătat vorbitorul, 
se vede, oarecum, la sectorul 
vegetal. In zootehnie însă 
s-a mai complicat în loc să 
se simplifice. Specialiștii 
din acest sector tre
buie să facă o serie de lu
crări birocratice, greoaie, 
care îi sustrag mult de la 
munca lor. Este cazul ca 
direcțiile din Departament 
să reducă neapărat numărul 
situațiilor. Se cer multe 
hîrtii, a spus vorbitorul, 
pentru că există un aparat 
mare de funcționari, de sta
tisticieni și economiști, la di
ferite foruri tutelare, pe 
scară ierarhică”.

Așa cum se știe, pînă a- 
cum sistemul de finanțare, 
de creditare și de evidență 
a G.A.S. a fost extrem de 
defectuos. Prin hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. se ur
mărește să se simplifice sis
temul de evidență, de finan
țare, de planificare. Dreptu
rile șefului de fermă vor .fi 
foarte largi. In aplicarea ho- 
tărîrii trebuie însă să ur
mărească conținutul muncii, 
să nu fie schimbată numai 
firma. In legătură cu aceasta, 
cei care au luat cuvîntul 
la adunările de activ au sub
liniat necesitatea simplifi
cării în continuare, cu mai 
multă perseverență a lucră
rilor de planificare, finanțare 
și evidență din sectorul 
G.A.S., îneît noile sisteme 
să nu încurce munca pro
ductivă, să nu încătușeze 
inițiativa, să nu pună oa
menii pe drumuri. Este ne
voie — au spus vorbitorii 
— ca șeful de fermă să fie 
controlat prin sistemul finan
ciar, dar să i se acorde în
crederea necesară, să i se 
dea posibilitatea să acționeze 
nestingherit. Totodată, s-a 
subliniat că este necesară 
mai multă intransigență față 
de cei ce nu se pot des
prinde de vechile sisteme 
birocratice.

îndatoriri mari 
pentru organele de 
partid

In cadrul ședințelor cu 
activul de partid au fost 
adoptate planuri de măsuri 
menite să asigure îndepli
nirea integrală a sarcinilor 
izvorîte din hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 
27—28 martie a.c. Una din 
principalele sarcini ce revin 
organelor și organizațiilor de 
partid este de a face cunos
cute măsurile stabilite de 
plenară pînă la ultimul om, 
de a mobiliza toate forțele 
agitatorice și propagandisti
ce în această direcție. Or
ganele de partid au datoria 
să sprijine Trusturile Gostat 
regionale, unitățile agricole 
de stat în ceea ce privește 
aplicarea măsurilor de apro
piere a specialiștilor de pro
ducție, reducerea personalu
lui neproductiv în raport cu 
condițiile existente. De mare 
însemnătate este ca în func
ția de șef de fermă să fie 
încadrate cele mai valoroase 
cadre, cu experiență în mun
că, capabile să îndeplinească 
sarcinile ce le revin în pro
cesul de producție.

în planurile adoptate au 
fost, totodată, prevăzute mă
suri privind studierea posi
bilităților de valorificare a 
rezervelor interne și apli
carea în practică a acestora 
pentru rentabilizarea fiecărei 
G.A.S. care anul trecut a 
lucrat cu pierderi. Comite
tele regionale și raionale de 
partid vor trebui să îmbu
nătățească controlul și ana
liza situației economico-fi- 
nanciare în toate unitățile 
agricole de stat, stabilind 
măsuri pentru realizarea in

în concluziile Ia ședințele cu ac
tivul de partid din G.A.S. s-a subli
niat necesitatea ca în continuare și 
peste tot specialiștii care pînă acum 
au efectuat munci de coordonare la 
trusturile locale și în cadrul gospodă
riilor să treacă la activitatea nemijlo
cită în secțiile și brigăzile G.A.S.

Se cere corectarea imediată a în
zestrării mecanice iraționale. Pentru 
degrevarea energică și rapidă a spe
cialiștilor de lucrări de birou se im
pune ca Departamentul Gostat, în co
laborare cu celelalte organe centrale 
interesate, să urgenteze lucrările de 
simplificare a sistemului de evidență, 
de planificare, finanțare și creditare, 
să lichideze în mod hotărît practica 
birocratică de a conduce producția 
agricolă prin hîrtii.

Ținînd seama de numărul mare de 
mașini și utilaje nefolosite pentru care 
se plătesc sume importante sub formă 
de amortismente, trebuie să se efec
tueze, fără nici o tărăgănare, redistri
buirea lor între unități și trusturi, să se 
îmbunătățească radical sistemul de 
dotare a unităților agricole de stat.

Se impune totodată ca ministerele 
și organele centrale să intensifice mă
surile pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce le-au fost trasate prin hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. în domeniul 
diversificării și ridicării randamentu
lui de lucru la noile mașini, chimizării 
agriculturii, realizării construcții
lor etc.

Așa cum s-a stabilit în planurile 
adoptate, este necesar ca organele și 
organizațiile de partid, consiliile a- 
gricole regionale și raionale, trustu
rile regionale Gostat să analizeze 
punct cu punct prevederile cuprinse 
în planurile de rentabilizare și de 
mărire a beneficiilor în fiecare unitate 
agricolă de stat, să ia măsuri opera
tive pentru traducerea lor în viață, 
înfăptuirea sarcinilor trasate prin ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. va asi
gura ca încă din acest an să se obțină 
o creștere substanțială a producției și 
productivității muncii, reducerea pre
țului de cost, realizarea de beneficii cît 
mai mari care să constituie premise 
pentru rezultate economice superi
oare. ______________

Paginâ realizată de
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tegrală a sarcinilor pe a- 
ceastă linie.

în planurile de măsuri se 
prevăd acțiuni care să asi
gure îmbunătățirea activi
tății într-o serie de sectoare 
rămase în urmă și îndeosebi 
în zootehnie. Este vorba în 
primul rînd de mecanizarea 
și extinderea micii mecani
zări în procesele de muncă 
din zootehnic, îmbunătățirea 
organizării la fiecare loc de 
producție și sector de acti
vitate. în toate regiunile s-au 
stabilit măsuri pentru a se 
realiza o muncă de selecție, 
furajare și îngrijire rațională 
a animalelor, scăderea pro
centului de mortalitate și a 
sacrificărilor de necesitate ; 
reducerea consumului speci
fic de nutrețuri și furajarea 
diferențiată a animalelor, fo
losirea de rații echilibrate din 
punct de vedere proteic. în 
vederea măririi producției de 
carne, lapte, ouă și lină.

Așa cum rezultă din hotă
rîrile adoptate de adunările 
cu activul din toate regiu
nile, una din sarcinile im
portante care revin organelor 
și organizațiilor de partid 
este aceea de a ajuta con
ducerile unităților agri-ole 
de stat pentru elaborarea 
planurilor de producție și e- 
conomico-financiare pe anul 
1968, care să aibă la bază 
un studiu aprofundat, pe 
baze științifice, corespunză
tor condițiilor și posibilități
lor existente, îneît să asigure 
punerea în valoare a tuturor 
rezervelor de mărire a pro
ducției, a surselor de bene
ficii.

i

i 
f

9

i

i

i
I
r
i

'1

1

5

*

4

I»
1

neecqnomicoa.se


SCINTEIA — vineri 26 mai 1967

... . ..  '.7'...........................................
© SPARTACUS — film pentru ecrart panoramic : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 1 965) — ora 19, PATRIA — 9 ; 12,45 ; 
16,30 ; 20,15.
• FRENCH-CANCAN i REPUBLICA - 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 
21,30, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
20 (la ambele completarea Oaspeți de iarnă), STADIONUL DI
NAMO — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEAFĂRUL ->- 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21 (la ambele completarea Mama lui Adrian), EXCEL
SIOR — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15 (la ambele completarea „1877“), GLORIA — 
9; 11,15; 13,45; 16; '18,15; 20,30, MELODIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, GRADINA 
TOMIS — 20.
• DENUNȚĂTORUL: CAPITOL (completare Tensiune inaltă 
la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină — 20, GRĂ
DINA DOINA — 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII (completare 
Mama lui Adrian) — 20,15, STADIONUL REPUBLICII — 20.
• MONTPARNASSE 19 : CENTRAL — 9; 11,45; 14,45; 17,45; 
20,45.
0 DOAMNA DE PE ȘINE — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Tensiune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• OMUL INVIZIBIL : CINEMATECA — 10; 12; 14.
® A DISPĂRUT UN FRAGONARD : UNION (completare în 
tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30, GRIVIȚA (completare 
Oaspeți de iarnă) — 9,30; 12; 16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• COPIII LUI DON QUIJOTTE : DOINA (completare Povestea 
leului) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• RIO CONCHOS — cinemascop : LUMINA (completare Pe 
drumul Thaliei) - 9,15; 12; 15; 18; 20,45.
0 ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, SE APROPIE! — ,,1877" —
MUZEUL ZAMBACCIAN — 1 MAI 1967 ; TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : DACIA
— 8;45—15,15 în continuare ; 18,15; 20.45, MUNCA — 14; 16,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : AURORA — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; la grădină — 20.

cinema
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : TOMIS (completare 
In tainițele muzeului) — 9; 11,15; 13.30, 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• CĂSĂTORIE în STIL ITALIAN : GIULEȘTI (completare 
1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 15; 17, COSMOS 
— 15,30; 18; 20,30, GRADINA PROGRESUL-PARC — 20.
• ROBII ; COTROCENI (completare Tinerețe. A 45-a aniver
sare a U.T.C.) — 14; 16,15; 20,45, FERENTARI (completare Le
genda ciocîrliei) — 15,30; 18; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Oaspeți de iarnă) — 14; 16,30.
s bătălie pentru șanhai : flacăra — 18,30; 20,30. 
e RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: LIRA (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Repu-

blica Socialistă România) — 15,15; la grădină — 20,30, RA
HOVA (completare Orizont' științific nr. 3/1967) — 15,30; 18;
20,30. . . 'i
0 INDRAGOSTIȚII DIN MARONA : LIRA (completare Vizita 
delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria în Re
publica Socialistă România) — 17,30: 20.
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : UNIREA (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 11; 15,30; la gră
dină — 20.
0 REÎNTOARCEREA PE PAMINT : UNIREA (completare Ti
nerețe. A 45-a aniversare a U.T.C. — 18. MIORIȚA (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0. LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : MUNCA (completare 
Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria 
în Republica Socialistă România) — 18,30; 20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : BUZEȘTI — 10; la grădină — 
20,30.
O DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : BUZEȘTI (comple
tare Istoria unui manuscris) — 16; 18,15.
o BUCĂTĂREASA : COTROCENI (completare Tinerețe. A 
45-a aniversare a U.T.C.) — 18,30.
• DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PROGRESUL 
(completare De ziua mamei) t- 19; 21.
0 JANDARMUL LA NEW YORK : BUCEGI (completare Ten- 
siune înaltă la Bechet) — 9.30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, la grădină 
— 20.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : VITAN (completare Duska) 
— 15,30; 18, PACEA (completare Proiecte) — 15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA AN
GELICĂ — cinemascop : ARTA — 8,45; 12,15; 16; 19,45, la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9,30; 14,45; 19.

teatre
• Teatrul de Operă și Balet ; BOEMA — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă ! SECRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : CASTILIANA — 15,30, O 
FEMEIE CU BANI — 20.
0 Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ! UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANDIDA — 19,30.
0 Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO DE 
ZARE — 19,30, (sala Studio) : MEȘTERUL MANOLE — 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (in sala Teatrului evreiesc de 
stat) : CIN-CIN — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : MORÎȘCA — 20.
0 Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" : PUNGUȚA CU DOI BANI - 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
0 Circul de stat : VARIAȚIUNI DE CIRC — 20.

Și ediția anului acesta a 
concursului „Cele mai fru
moase cărți" a cunoscut 
un deosebit succes. Cărțile 
expuse au oferit, în ansam
blu, un festival al bunului 
gust, expresia competenței 
editorilor, graficienilor și 
tipografilor care, dezvol- 
tînd cultul pentru arta 
cărții, izvorînd dintr-o în
delungată tradiție, au pro
dus un sensibil reviriment 
în ultimii ani în grafica 
de carte. Concursul contri
buie într-o largă măsură 
la înnobilarea aspectului 
grafic al publicațiilor noa
stre, o comparație sumară 
cu producția anilor prece
dent! consemnînd salturi 
spectaculoase în activita
tea unor edituri (Editura 
pentru Literatură și Edi
tura Științifică trebuind 
citate cu-- preempțiune).- 
Progresul cel mai însem
nat s-a realizat în direcția 
structurării unei concepții 
artistice, proprii profilului 
fiecărei edituri, după cum 
unele succese — repetăm : 
unele — s-au înregistrat 
și în execuția poligrafică. 
Spiritul inventiv care în
frumusețează fața cărții 
este în plină expansiune, 
iar concursul constituie Un 
puternic factor stimulator, 
legitimîndu-și dreptul la 
permanentizare.

Rezultatele obținute se 
datoresc într-o oarecare 
măsură și intervenției ac
tive a .specialiștilor care 
și-au spus în repetate rîn- 
duri opinia, mărturisin- 
du-și opțiunea pentru for
mula artistică a unor cărți, 
neezitînd să adreseze as
pre reproșuri altora care 
poartă întipărită pe coper
ta lor amprenta platitudi
nii. Comentariile provoca
te de ultimul concurs, ale 
cărui ecouri nu s-au stins 
încă, sînt pe deplin eloc
vente.

Confirmarea acestor suc
cese incontestabile n-a în- 
tîrziat să se producă și 
pe plan internațional. Tn 
cadrul confruntărilor ex
terne (expoziții și t.îrguri 
de carte), standul Centra
lei Editurilor fi Difuzării 
Cărții a recoltat pe toate 
meridianele aprecieri fa
vorabile, nu rareori super
lative, concretizate în nu
meroase diplome și pre
mii.

Pledînd călduros pentru 
continuarea unui concurs 
stimulator, considerăm to
tuși că eficiența lui ar 
spori considerabil dacă și 
criteriile de desfășurare 
s-ar adecva noilor condiții 
create de dezvoltarea sec
torului editorial. Ultima 
ediție a demonstrat că 
principiile de organizare 
ale concursului sînt în 
bună parte perimate și nu 
mai îndeplinesc funcția 
propulsivă din anii prece
dent!. Ce elemente ne im
pun această părere ?

Producția anuală a ses- 
torului editorial este de a- 
proape 4 000 de titluri. Din 
acest număr în concurs 
n-au fost prezentate decît 
aproximativ 500. S-ar pu
tea invoca desigur argu
mentul că din totalul apa
rițiilor au fost selecționate 
cele mai reușite cărți, 
fiindcă noțiunea de con
curs, în prezenta ei accep
țiune, o implică. Cu acest 
punct de vedere nu sîntem 
decît parțial de acord. Nu 
respingem ideea de a pre
găti pentru concurs un nu
măr oarecare de titluri, în 
care talentul echipei de 
tehnoredactori ai unei edi
turi să-și manifeste plenar 
priceperea și inițiativa, 
dar nu acceptăm să ne li
mităm doar la atîta. De 
ee ? O editură, mai ales 
cînd aceasta are un mare 
potențial, își poate concen
tra eforturile exclusiv a- 
supra cărților destinate 
concursului fără să-și dis
tribuie în mod egal aten
ția asupra producției „ne
competitive". Avem edi
turi ce tipăresc anual pes-

care ceea ce este 
este fi scump (e- 
cazuri, din păra- 
cartea este scum- 
nu și frumoasă).

te 400 de titluri, dar din
tre acestea doar 30-40 aU 
fost considerate demne de 
a le reprezenta într-o con
fruntare la care alte edi
turi, cu o producție doar 
de 100-200 de titluri, par
ticipă cu același număr 
de cărți. Indiferent cine 
este laureatul efectiv al 
competiției, zcîștigătorii 
morali nu se par a fi a- 
cele edituri care în condi
țiile publicării unui nu
măr mai redus de titluri, 
izbutesc să găsească în 
realizările lor un număr 
egal cu cel al editurilor 
din prima categorie. A- 
dăugăm la aceasta și alte 
argumente. Cartea de 
concurs beneficiază de o 
prezentare grafică specia
lă, cu aspirații spre edi
ția de lux : o iegătorie 
■costisitoare, hîrtie coman
dată special, ilustrații, teh
noredactare și execuție 
poligrafică deosebite. E- 
vident tirajul unei aseme
nea cărți nu depășește la 
poezie 1500 de exemplare, 
iar la proză 5 000. Sînt ca
zuri cînd dintr-un tiraj mai 
larg se selectează un nu
măr limitat de volume 
pentru a fi executate în 
condiții și cu materiale 
speciale, destinate să re
prezinte editura respectivă 
în concurs. Cărțile aces
tea sînt foarte scumpe și, 
lucru care trebuie să dea 
serios de gîndit, se reali
zează în majoritatea cazu
rilor în pierdere, care se 
ridică de multe ori la zeci 
de mii de lei per titlu 1 
Criteriile actuale prezidea
ză așadar exclusiv un con
curs în 
frumos 
xistă și 
te, cînd 
pă, dar
Noi propunem să se ini
țieze un concurs care să 
promoveze în primul rînd 
cartea frumoasă fi ieftină. 
Și, în primul rînd, cartea 
în tiraje de masă, pentru 
că țelul nostru este de a 
oferi categoriilor largi de 
cititori tot mai multe cărți 
frumoase. Ce sugerăm ?

In viitor, atenția orga
nizatorilor concursului să 
se îndrepte plină de răs
pundere, cu prioritate, 
spre ridicarea nivelului 
general al producției de 
carte, spre creșterea cali
tativă a prezentării gra
fice a cărții de masă, 
care reprezintă cca. 80 la 
sută din totalul producției 
editoriale. Tirajele desti
nate marelui public, la 
unele edituri oscilînd între 
30 000—100 000 de exem
plare, reprezintă cărți 
broșate, realizate în condi
ții de maximă rentabilita
te. Competența, inițiativa, 
eficiența editurilor se ve
rifică după părerea noas
tră cu precădere . în acest 
domeniu. Regretăm că pu
ține titluri expuse la ul
timul concurs aU aparținut 
categoriei cărții de masă, 
lucru care trebuie să con
stituie un moment de se
rioasă reflecție. Preocu
parea noastră trebuie să 
fie orientată persistent 
spre producția de masă 
pentru a face competitivă 
cartea gu care cititorul se 
întîlnește zilnic. Consta
tăm că, în comparație cu 
progresele înregistrate în 
domeniul cărții de tiraj 
restrîns, cartea de masă — 
sector în care descifrăm în 
primul rînd cuceririle ca
litative ale editurilor noas
tre — manifestă rămîneri 
în urmă, la unele edituri 
apreciabile. Sugerăm pen
tru a produce și în acest 
sector revirimentul nece
sar, să se Instituie premii 
speciale pentru editurile 
care realizează cel mai ri
dicați parametri calitativi 
pe ansamblul producției 
lor. Luîndu-se în eonsfde- 
rare totalitatea producției 
editoriale și condițiile e- 
conomice în care se reali
zează, concursul va încu
raja editarea cărților fru-

Iii

Casa de cultura a orașului Bacâu Foto ; M. Ctoe

moașe fi ieftine. Se stabi
lește astfel un criteriu o- 
biectiv de apreciere, anu- 
lîndu-se incongruentele 
actuale care favorizează 
unele edituri.

în afara acestor premii 
speciale, optăm fără îndo
ială pentru menținerea 
sau instituirea unor pre
mii pe categorii de cărți. 
Opinăm, de pildă, pentru 
menținerea premiului pen
tru cartea cu o prezentare 
grafică deosebită (cu care 
de fapt s-a identificat pînă 
acum concursul) — aceas
ta constituind totdeauna 
un examen concludent al 
rafinament ului artistic, — 
creîndu-șe, însă, premii și 
pentru cartea broșată, edi
tată în tiraj de masă.

Deși este departe de noi 
gîndul că în componența 
lui actuală juriul n-ar pu
tea asigura o desfășurare

riguros obiectivă lucrări
lor concursului, socotim 
totuși că și pe această li
nie s-ar impune efectua
rea unor îmbunătățiri. Al
cătuirea de pildă a Unui 
juriu ai cărui membri să 
nu fie atașați trainic de o 
anumită editură, ar crea 
condițiile unei și mai bune 
activități, obiectivitatea a- 
precierilor neputînd fi nici 
un moment suspectată 
(Consilierii artistici ai u- 
nor edituri fac parte ac
tualmente din juriu. Si
tuația aceasta .este de două 
ori neconvenabilă pentru 
ei : primo : sînt puși în si
tuația de a formula apre
cieri de valoare asupra u- 
nor cărți pe care ei înșiși 
le-au promovat; secundo: 
de multe ori intră în dis
cuție pentru adjudecarea 
unor premii propriile lor 
creații — coperți, ilus-

frații; în aceste situații, 
pentru a demonstra spiri
tul de imparțialitate care-i 
animă, ei se nedreptățesc 
adesea). Este necesar, de 
asemenea, să fie consul
tați în acest concurs și li
brari CU mare experiență 
și bun gust, bibliotecari, 
activiști culturali, cititori.

Sugerăm așadar ca a- 
cest deosebit de Util con
curs, menținîndu-și for
mula de organizare anua
lă, să fie reașezat pe prin
cipii mai trainice, care să 
încurajeze progresul de 
ansamblu al producției e- 
ditoriale și în primul rînd 
al cărții de masă. Princi
palul beneficiar de pe 
Urma acestor inițiative 
trebuie să fie cititorul care 
solicită insistent cărți 
bune, frumoase și ieftine.

Constantin MĂCIUCA

Conferința
Uniunii• •

Joi dimineața, în 
sala mică a Palatului 
au început lucrările 
Conferinței Uniunii 
Societăților de Științe 
Medicale din țara 
noastră. Participă a- 
cademicieni, profe
sori, cadre medicale, 
delegați aleși la con
ferințele regionale ale 
Uniunii. După cuvîn- 
tul de deschidere ros
tit de acad Ștefan 
Milcu, președintele 
U.S.S.M., conferința a 
fost salutată de acad. 
Aurel Moga, ministrul 
sănătății și prevederi
lor sociale. Acad. Ște
fan Milcu a prezentat 
darea de seamă a Co
mitetului executiv al 
Uniunii pe 
1962—1966.
apoi expuse raportul 
Comisiei de revizie, 
proiectul planului de 
activitate pentru pe
rioada 1968—1970, 
după care au fost 
discutate modificările 
la Statutul U.S.S.M. 
Conferihța a • ales 
noul consiliu de con
ducere al Uniunii.

(Agerpres)

perioada 
Au fost

revizie,

„SFiNTU MITICĂ
BLAJINU" LA
SALA PALATULUI

Teatrul „L. S. Bu
landra" prezintă sîm- 
bătă 27 mai, ora 19,30, 
la sala Palatului, co
media „Sfîntu Mitică 
Blajinu" de Aurel 
Baranga. Biletele s-au 
pus in vinzare la ca
sele teatrului.

în paginile publicațiilor „Clubul" 
și „îndrumătorul cultural" apar ana
lize și anchete referitoare la acti
vitatea cultural-educativă de masă, 
opinii ale oamenilor de știință și 
cultură, academicieni, profesori uni
versitari, studii și' cercetări asupra 
fenomenului cultural etc. Periodici
tatea unor rubrici, ca și abordarea 
unor teme de interes maior, ne fac 
să apreciem ca reușite certe 
anchetele întreprinse de „îndru
mătorul cultural", suita de materiale 
grupate în aceeași revistă sub titlul 
„Sfatul pedagogului" sau rubricile 
„Familia și societatea", „Cum spri
jiniți realizarea indicilor de plan" 
în „Clubul". îndeosebi în ultimele 
luni. în preocupările celor două pu
blicații (și în special la ..îndrumăto
rul cultural") se face remarcat un 
flux al inițiativelor, o abordare mai 
vie. mai interesantă a diverselor pro
bleme. Cu toate acestea, în activitatea 
lor continuă să fie prezente o seamă 
de deficiențe.

Astfel, și la „Clubul" și la „îndru
mătorul cultural" aria preocupărilor 
se înscrie încă într-un cadru prea 
restrîns, investigațiile nu reușesc în
totdeauna să foreze în adîncime. de
pășind stadiul superficial, constaia- 
tiv. al faptelor și ajungînd la sub
stanța lor.

Publicațiile analizate nu au reușit 
încă să-și definească un profil pro
priu, în funcție de necesitățile acti
vității cultural-educative de masă în 
noile condiții, de cerințele zecilor de 
mii de artiști amatori. Nn toate ar
ticolele publicate aici își justifică 
locul în coloanele unor reviste, al 
căror scop declarat este acela de a 
îndruma activitatea culturală de 
masă. Uneori paginile lor sînt arti
ficial umplute cu materiale festive, 
cu interviuri strict consemnative sau 
reportaje-portret care nici măcar nu 
reprezintă un prilej pentru populari
zarea experienței înaintate. Văd aici 
lumina tiparului pseudorenortaie 
pline de banalități. scrise într-un 
stil prețios. încărcate cu figuri de 
stil artificiale, cu vorbe „sfătoase" 
sau „șugubețe", articole cvasiocazio- 
nale. lipsite de indicații metodice, de 
observații concrete, într-un cuvînt 
materiale din care cititorul nu se 
alege cu nimic. Exemplele sînt. din 
păcate, extrem de numeroase („în
trecerea a început". „Boabe de lu
mină" în ..îndrumătorul cultural" nr. 
2/1967. „Ștafeta generațiilor". „Ade
vărată săpătoare" în nr. 3/1967 al 
aceleiași" VeViste urtele reportaje din 
ciclu] „Pasiuni" din „Clubul". în a- 
ceeași categorie aș include și anec
dotele (!) apărute tot în „Clubul").

Si în timp ce paginile revistelor 
se încarcă cu astfel de lucruri inu
tile. teme interesahte. de o deose
bită importantă pentru cultura de 
masă, pentru activitatea artistică de 
amatori, așteaptă să-și ocupe locul 
cuvenit în preocupările 
respective. Astfel, au fost slab ilus
trate o serie de probleme precum : 
rolul și sarcinile comitetelor de cul
tură și artă, ale Comisiilor sindicale 
în organizarea vieții cultural-educa
tive. colaborarea dintre ele și alte 
organizații de masă și obștești, pre
zenta instituțiilor metodice în mij
locul activității culturale de masă, 
legăturile ce se pot stabili între așe-

zamintele de cultură și muzee, bi
blioteci, caiacterul diferențiat al 
programelor caselor de cultura în 
funcție de specificul localității, me
todica culturii de masă în~ condițiile1' 
noilor mijloace tehnice etc.

Stadiul actual pretinde ca sis
temul de educație prin cultură să fie 
fundamentat științific. Această sar
cină presupune o. reconsiderare ho- 
tărîtă a îtlseși metodelor utilizate în 
cultura de masă, tratarea lor evo
luată. corespunzătoare cerințelor noi 
ale vieții. Chiar dacă încercări de acest

poate vorbi, în acest 
taneitate ?), lâsînd, ici 
libere pentru... localizarea cu nume 
proprii și exemple de^a fiecare în
treprindere („întîlnirfe’bcti fruntașii" 
și „Seară literară" „Clubul" nr, 
11/1966, „O discuție despre respect 
și ajutor reciproc în familie") „Clu
bul". nr. 10/1966 etc.). Consecința este 
lesne de întrevăzut • eliminarea ori
cărei inițiative. împingerea 
spre linia minimei rezistențe, multi
plicarea șablonului în mii de exem
plare. Nici în „îndrumătorul cultu-

caz, de spon- 
și colo, locuri

sigură

CULTU

redacțiilor

18,00 — Pentru oei 
mici: A.B.C. — De ce? 
18,15 — Pentru tine
retul școlar: Antolo
gie școlară — Balada 
românească. 18,50 — 

Publicitate. 19,00 — Telejurnalul de seară — Agenda 
economică. 19,22 — Buletinul oirculațlei rutiere. 
19,30 -— Studioul muzical. Instrumente de coarde. 
20,00 — Săptămîna. 20,45 — Avanpremiera. 21,00 — 
Reflector. 21,15 — Filmul „Alvorada". (Zbor peste 
Brazilia). 22,35 — Panoramic. 22,50 — Telejurnalul 
de noapte.

tv

gen pot fi semnalate („Valoarea so
cială și culturală a timpului liber" 
în „Clubul", nr. 7'1966, „Forme ac
tive de educare a adulțllor" în „în
drumătorul cultural" nr. 2/1967. suita 
de materiale de sociologia și psiho
logia culturii de masă, sUb semnă
tura prof. dr. Traian Herseni, înce- 
pînd cu nr. 2 din acest an ăl „îndru
mătorului cultural") e’e nu și-âu 
dobîndit încă un caracter organizat, 
sistematic, nu vădesc prin succesiu
nea lor un plan și o preocupare de 
perspectivă. îndrumarea metodică 
oferită de „Clubul" și „îndrumăto
rul cultural" este încă lipsită de 0 
viziune largă, de perspectivă, nu 
iese de sub tutela măruntă a sfatu
lui șablon. Astfel. în nr. 4 al ’„în
drumătorului" se găsește ancheta 
„Bilanț de primăvară". Conținutul 
ei, după cum o arată și titlul, este 
un simplu bilanț, o suită de consta
tări (pozitive și negative). Faptele 
care se aglomerează în material nu 
conduc la observații ample, la 
indicații construite pe o solidă 
bază pedagogică și care să 
poată fi generalizate. Sînt și mate
riale care reușesc 8ă formuleze o se
rie de concluzii judicioase. De pildă, 
„Activități de club la casa de cul
tură" din „îndrumătorul cultural" 
nr. 4/1967. Dar, în acest caz, avînd 
in vedere faptul că se abordează o 
inițiativă de mare actualitate, care 
se încearcă cu mai multă sau mai 
puțină timiditate în numeroase 
locuri din tară, concluziile se cereau 
completate de sugestii concrete, de 
indicații metodice. în cele două reviste 
se mai publică unele materiale care 
îjl propun să sugereze organizatorilor 
diferite tipuri de acțiuni : simpozi
oane. concursuri „Cine știe, răspun
de" etc. Dar „sugestiile" redacției 
se transformă într-un fel de rețete, 
ajungîndu-se pînă la tipărirea- unui 
text integral al manifestării, cu toa
te Intervențiile prezentatorului, de
taliate replică cu replică (*e mal

ral", îndrumarea metodică nu se ri
dică la înălțimea obiectiveloi ce și 
le propune. O nouă rubrică („Genuri 
de manifestări"), în principiu bine 
concepută, abordînd uneori zone mai 
puțin bătătorite ale muticii cUltUral- 
educative de masă și indicînd siste
matic tema și obiectul acțiunii, mo
dul de prezentare și mijloacele aju- 

. tătoare, alunecă și ea pe panta cli
șeului recomandînd acțiuni-tip, cu
noscute și aplicate de ani de zile, 
care, în felul cum sînt prezentate, 
nu oferă nimic nou (de exemplu, 
„Seara distractivă pentru tineret" 
din nr. 3/1967).

Deplasarea pe teren trebuie să 
se soldeze. în revistă, cu mult 
mai multe articole de interven
ție critică de atacare deschisă și cu- 

■ rajoasă a unor lipsuri Cifrele ne a- 
rată că termometrul criticii se află 
încă la un nivel scăzut. In „Clubul" 
nr. V1967. din 32 de articole publi
cate nlpi unul nu-și propunea ana
liza critică a unor situații, nume
rele următoare (2, 3 și 4) conțin, de 
asemenea, doar cite 2—3 materiale 
de substanță, cu caracter critic. Nici 
în „îndrumătorul cultural" situația 
nu este mal bună De pildă, faza in- 
tercomunală a Concursului al VIII- 
lea al artiștilor amatori, care în 
multe locuri nu s-a ridicat la înălți
mea așteptată, nu s-a bucurat de o 
analiză atentă în paginile revistei.

Lipsa spiritului critic se vădește 
șl în unele anchete sau mese rotun
de. Prilej de discutare detaliată a 
celor observate pe teren și de regle
mentare a lor, ele se transformă 
însă într-un fel de „procese verbale" 
de înregistrare a unor lipsuri, neîn- 
cercîndu-se a se descoperi cauzele 
acestora.

„Clubul" șl „îndrumătorul cultu
ral" găzduiesc în coloanele lor — tot 
pentru a veni în sprijinul mișcării 
de amatori — și materiale de reper
toriu.- Sînt ele selecționate ou dis- 
cernămînt, contribuie la formarea

gustului artistic al activiștilor cul
turali ? Ne-am oprit pentru exempli
ficare asupra unui cuplet intitulat 
„Pasagerii mei", care face parte dhr- 
tr-iin spedtăcol al Ansamblului ăY- 
tistic al U.G.S.' sî e recomandat căl
duros în „Clubul" nr. 6'1966. Rimele 
facile, alese numai după criteriul 
„să sune la coadă", lipsa oricăror 
însușiri artistice, fac din acest text 
semnat de Angel Grigoriu, Romeo 
Iorgulescu și Cornel Constantinescu 
o mostră a ceea ce nu ar trebui să 
figureze în repertoriul artiștilor a- 
matori. („Si ei sînt mii ' Păi să te 
ții ! / Sînt țextiliști / Metaltirgiști / 
Strungari, mineri ' Si ingineri / Si- 
derurgiști / Toți alpiniști / Cu bino
cluri / Alpenștocuri / Hanorace / Si 
rucsace / Cu fulare / Și ghitare / 
Muzicuțe / Tichiuțe / Căciulite / 
Gentulițe". sau : — „Făcuși o treabă 
bună mă, / Cu inovația ? / — Cred 
că la Vară am să merg / Să văd Dal
mația ! / — Ce zici de expoziția / 
Deschisă la șosea ? / — Dar despre 
fotbal ce-ai de zis / Și toți : Ha, ha, 
ha, ha !“).

Recomandările destinate cluburilor 
sînt uneori și ele redactate. într-un 
Stil pueril. De pildă în „Vocală care 
se repetă" („Clubul" nr. 11/1966), por- 
nindu-se de la cunoscuta poezie a 
lui Arghezi „A, e, i, o, u“ se fac o 
serie de considerații de-a dreptul 
rizibile pe marginea „prietenelor 
noastre a, e, 1, o. u", a „răsfățatelor", 
,,micuțelor( 1) cinci litere". Alte re
comandări popularizează jocuri de 
forță, obișnuite Ia cabanej dar în 
nici un caz în ambianța unui lăcaș 
de cultură („Organizați jocuri dis
tractive" „Clubul" nr. 10/1966).

Se simte lipsa unei colaborări sus
ținute și regulate cu oameni de 
cultură (Scriitori, compozitori, core
grafi, artiști plastici) a căror pre
zență în paginile revistelor ar con
tribui la ridicarea nivelului lor ca
litativ. O mai mare exigență ar trebui 
să manifeste conducerea ..Clubului" 
în selecționarea creațiilor literare, nu 
întotdeauna suficient de \reprezenta- 
tive pentru a fi publicate.

O serie de îmbunătățiri sînt nece
sare și în ce privește aspectul gra
fic al celor două publicații. în mo
mentul de față. în special la ..îndru
mătorul _ cultural". paginația este 
monotonă. Cele 64 de pagini apar cu 
materialele înghesuite culese aproape 
toate cu același caracter de literă, 
conținînd fotografii banale, inexpre
sive.

Conducerile revistelor „Clubul" șl 
„îndrumătorul cultural" au datoria 
să-și îndrepte atenția spre îmbunătă
țirea substanțială a ținutei științifice 
a materialelor de îndrumare teore
tică și metodică, spre adîncirea ana
litică a materialelor critice, de in
tervenție. spre o mai mare selecti
vitate în publicarea producțiilor ar
tistice.

Radu CONSTANTINESCU

concerte

în sala Dâlles din 
București au început 
joi dimineața lucrări
le simpozionului in
ternațional de geo- 
morfologie aplicată, 
organizat de Comite
tul Năționâl de Geo
grafie în colaborare 
cii Uniunea rntefnâ- 
țiOrlaiă de Geografie 
și cu sprijinul Aca
demiei Republicii So
cialiste România și 
iVîihl Sterili tiî învâ'ță- 
mîntului. Participă 
profesori dfti învăță-, 
mîntul universitar, 
cercetători de specia
litate din București Și 
alte orașe, precum și 
sayartți din 10 țâri ale 
Europei și Americii.

Manifestarea a fost . 
deschisă de scad. 
Șerban Țițeica. vice
președinte al Acade
miei, tn continuare 
au luat cuvîntui 
acad. Sabba Ștefănes- 
cu, președintele sec
ției de geologie, geo
fizică și geografie a 
Academiei, și prdf. 
univ. .Jean Tricart, 
președintele Comisiei 

. .dpJ„gț>,Qm(iț'fqlogiș„ a- 
plicată fțJnhmji In
ternaționale de Geo
grafie.

în cadrul sithpozio- 
nului vor fi prezenta
te peste 40 de comu
nicări și referate, în
tre care studii privind 
sistematizarea terito
rială și urbană, ame
liorarea terenurilor a- 
gricole etc. (Agerpres)

La Muzeul de
artă al Republicii

Desene, 
acuarele
și gravuri 
moderne

Patrimoniul Muzeului 
de Artă al Republicii 
Socialiste România păs
trează, printre altele, 
fi 0 serie de lucrări de 
grafică semnate de Ma
tisse, Cezanne, Lhote 
etc. In aceste zile ele 
sînt prezentate in ca
drul noii expoziții des
chise în sălile muzeu
lui. Expoziția cuprinde, 
de asemenea, Cîteva 
dintre cele mai recente 
achiziții. Intre acestea 
figurează o „Compozi
ție" de Oskar Kokosch
ka, pictor fi gravor din 
fcoala austriacă, repre- 
zentînd o scenă cu su
biect mitologic. Aceas
tă lucrare in acuarelă 
fi guașă, în culori vii, 
este reprezentativă pen
tru perioada expresio
nistă a artistului.

Sub bagheta dirijo
rală a lui Constantin 
Bugeanu, orchestra 
simfonică a Cinema
tografiei prezintă, cu 
concursul pianistului 

Germaniei și al violo- 
din Berlinul de Vest,

Eckart Besch din R.F. a 
nistului Thomas Brandis 
trei prime audiții : Concertul pentru pian și 
orchestră mică de Diether de la Motte; Con
certul pentru vioară și orchestră de cameră de 
Paul Hindemith și Concertul de cameră pentru 
pian, vioară șl 13 suflători de Alban Berg. Pro
gramul mai cuprinde Passacaglla op. 1 de Anton 
Webern. Concertul are loc astăzi la Ateneu, la 
ora 20.

Astă-seară, tn sala mică a Palatului va avea 
loc un recital de vioară susținut de Varujan 
Cozighlan. La pian : Florina Cozighian. în pro
gram lucrări de Dumitru Bughici, Paul Hinde
mith, Beethoven, Eugâne Ysaye, Fritz Kreisler, 
Manuel de Falia.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii India 

în Republica Socialistă România
Cuvînfările rostite

Tn cuvîntarea rostită cu aGest 
prilej, ambasadorul indian a trans
mis din partea președintelui, gu
vernului și poporului Indiei urări 
frățești de fericire personală pre
ședintelui Consiliului de Stat, de 
bunăstare, progres și prosperitate 
României și poporului român.

, Referindu-se la politica externă 
a Indiei, Amrik Singh Mehta a 
subliniat că la baza acesteia stă do
rința arzătoare de pace în lume, de 
înțelegere și colaborare între na
țiuni.

Vorbind despre relațiile bilatera
le româno-indiene, ambasadorul In
diei a arătat că ele sînt așezate pe 
o bază fermă și trainică de priete
nie și înțelegere și a evidențiat că 
relațiile în domeniile economic, co
mercial și cultural se dezvoltă ne
contenit în avantajul reciproc al ce
lor, două țări.-El a subliniat că exis
tă un spațiu larg pentru dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
între țările noastre. Amrik Singh 
Mehta și-a exprimat convingerea că 
această colâbbrare va servi intere
selor celor două țări și va contribui 
la promovarea înțelegerii și păcii 
mondiale.

în încheiere, ambasadorul Indiei 
a asigurat pe președintele Consiliu
lui de Stat că în cursul misiunii 
sale în România se va strădui să 
întărească și mâi mult legăturile 
strînse de prietenie și colaborare în
tre cele două țări.

în răspunsul său, după ce a salu
tat pe noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii India 
în Republica Socialistă România, 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a exprimat mulțumiri 
pentru mesajul adresat și a rugat 
pe ambasadorul Amrik Singh Meh
ta să transmită urări de fericire

personală președintelui Indiei, dr. 
Zakir Hussain, de progres și pros
peritate Indiei și poporului indian.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat a relevat că po
porul român privește cu simpatie 
eforturile poporului indian pentru 
înfăptuirea aspirațiilor sale de pro
gres social, economic și cultural.

Sublinjind că România militează 
activ în vederea statornicirii unor 
raporturi interstatale bazate pe res
pectarea strictă a principiilor suve
ranității, independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui reciproc, președintele Consiliu
lui de Stat și-a exprimat convinge
rea că relațiile dintre România și 
India se vor dezvolta continuu, pe 
baza acestor principii, contribuind 
la promovarea păcii și progresului 
în lume, înțelegerii și colaborării in
ternaționale.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, a urat 
ambasadorului Indiei, Amrik Singh 
Mehta, succes deplin în activitatea 
sa, asigurîndu-1 că în îndeplinirea 
misiunii sale se va bucura de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului român și al săli personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și ambasadorul Amrik Singh 
Mehta, a avut loc o convorbire cor
dială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convorbi
re au luat parte Grigore' Geamânu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, prim-adjUnct 
al ministrului afacerilor externe.

Ambasadorul Amrik Singh Meh
ta a fost însoțit de colaboratori ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Efervescențe
la rafinărie
(tffmate din pâg. D

Studiul pe ultimii ani a Vizat in
stalațiile la care se repetă sistematic 
un anumi't'"ftiP.1,dd defecțiuni. c,!~" 
ventile, țdviide ''cuptor‘Care se 
ză mai devreme; pompe care se strică 
mai lesne. Ele vor necesita, pe viitor 
Uri număr de reparații și intervenții- 
mai redus. Faptul că instalații diferite 
nu vor mai fi oprite și reparate eli
berează un număr însemnat de oa
meni din personalul atelierelor me
canice, cu care conducerea întreprin
derii intenționează să acopere lucrări 
de alt gen, să asigure o mai bună 
asistență tehnică decît aceea pe care 
o poate asigura constructorul. S-au 
descoperit numeroase rezerve, locuri 
de muncă pe care le pot deservi si
multan muncitori cu o specializare 
complexă.

Trecem de la o instalație la alta 
și ne oprim în dreptul coloanei de 
rafinare prin contact a^uleiurilor. De 
vreun an de zile se tărăgănau anu
mite măsuri pentru punerea el în 
funcțiune, iar acum această coloană 
este gata să reintre în marș. în le
gătură cu grăbirea lucrărilor și pu
nerea în funcțiune a instalației se 
află îmbunătățirea calității uleiuri
lor! Mi Se descriu eforturile făcute, 
în laborator și în sistemul de con
ducere. pentru îmbunătățirea cali
tății, pentru obținerea unor noi ade
zivi. Cuptoare 
țițeiul, pe care 
suprafață. Nici 
dește prezența 
pulsează în 
Mă opresc lîngă turnurile de răcire 
forțată. Ventilatoare' puternice suflă 
pe verticală și ridică din șuvoaiele 
de apă în cădere căldura acumulată, 
în timp ce sunetul de ploaie toren
țială, de cascadă, de șuvoi a- 
bundent îți sugerează _ furtuni, 
zile melancolice de toamnă sau pei
saje montane cu rîuri vijelioase. 
Turnuri tronconice așezate la di
ferite distanțe dau peisajului as
pectul unei gigantice orchestre, cu 
tobe și tamburine așezate dih loc 
în loc, cu flaute, saxofoane și picu
line de argint puse în rastel, cu cla
rinete negre, toate fumegînd în di
ferite chipuri, scoțînd sunete ciudate, 
duduind din plin sub flăcările injec- 
toarelor sau în vibrația volantelor 
de la compresoare.

Ce e nou în rafinărie 1 Am intrat 
în cabina de comandă a instalației 
de rafinare selectivă. Șapte coloane 
între zece și treizeci și doi de metri 
înălțime, o construcție puternică, o 
adevărată uzină este controlată de 
cinci oameni : trei la tabloul de co
mandă. unul la cuptoare, unul la 
pompe. Peste șaizeci de aparate de 
măsură și control existente aici ( — 
potențiometre electronice pentru in
dicarea și reglarea temperaturii, de
bitmetre cu diagrame circulare — 
sînt supravegheate cu atenție. Sub 
geamul de sticlă, penițe, neobosite 
trasează linii frînte, nervoase, dese
nează ciudate continente pe harta 
planetelor industriale. Continente 
sau numai dungi, rupturi,, cristale. 
Utilajele perfecționate există și func
ționează mai de demult, însă ultimul 
pas pe care rafinăria Teleajen l-a 
făcut pentru perfecționarea procesu
lui de producție a fost marcat de 
apariția mașinii electronice de cal
cul. care a produs o vie emoție și 
curiozitate printre specialiști. Sala în 
care a fost instalată a devenit o 
sală de clasă, iar inginerii și tehni
cienii așezați la masă, o consultă ca 
pe un oracol, se inițiază în tainele 
ei, urmînd ca, în scurtă vreme, co
lectarea și prelucrarea fluxului in
formațional să se producă rapid și 
ritmic.

Colectivul rafinăriei Teleajen are 
o organizație de partid puternică, 
în toate sectoarele există o pre
ocupare în direcția adoptării celor 
mai bune măsuri pentru asigurarea 
disciplinei în producție, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan Ia toți in
dicii. Două organizații de bază. 9 și 
13. de la secția depozite și expedie
rea mărfurilor, s-au distins în Ultima

furibunde înfierbintă 
nicăieri nu-1 vezi la 
un indiciu nu dove- 
aurului negru, jzare 
arterele rafinăriei.

vreme prin frumoase realizări. îotl 
Bordei, maistru la secția depozit, a 
organizat de pildă, un colectiv care 

___ vizitează rezervoarele, ventilele din 
sint pasele de pompe de cîte două sau trei 

Uzea- 'i orijpe zi. lucru.) eare a condus la re
ducerea pierderilor de produse pe
troliere prin manipulări. Un aport 
însemnat pe linia calității,, pentru 
realizarea unor aditivi polifuncțio- 
nali îl aduce laboratorul uzinal. 
Inginerul Marian Zamfir, folosind cu 
pricepere aparatura perfecționată și 
experiența inginerilor și tehnicieni
lor, precum și datele obținute in pro
cesul muncii, a realizat un aditiv 
cu bune proprietăți. Acest aditiv 
va duce la obținerea unor uleiuri 
cu calități sporite.

— Comitetul de partid a dat un 
mare sprijin tovarășilor care lu
crează în laboratorul uzinal, a- 
jutîndu-i să-si îmbunătățească mun
ca — ne spune Al. ștefan, se
cretar al comitatului de par
tid al rafinăriei. Astfel s-a ajuns la 
găsirea de noi soluții în fabricarea 
aditivilor. Ceea ce ne nemulțumește 
este faptul că Institutul petrochimic 
nu colaborează suficient 
torul nostru. Cînd a fost 
în producție un aditiv 
laboratorul uzinal, ni s-a 
noștință că Institutul -----
cunoștea acest aditiv de mai bine de 
un an de zile. Institutul a întîrziat 
nemotivat aplicarea aditivului în 
producție. Dacă ni s-ar fi comunicat 
din timp lucrul acesta, am fi evitat 
munca paralelă, eforturile făcute și 
de noi șl de ei în aceeași direcție,

— Inițiative bune sînt frînate în 
întreprindere, „datorită unor norma
tive necorespunzătoare ale ministe
rului, adaugă Virgil Simionescu. 
Sînt acte normative care s-au înve
chit și nu-și mai au rostul. E 
suficient să arăt că. pentru încadra
rea unui muncitor necalificat, di
rectorul rafinăriei trebuie să ceară 
avizul direcției generale din minis
ter. Există dispoziții neschimbate de 
mult, care se bat cap în cap. Prin- 
tr-o hotărîre se stabilesc criteriile 
de concediu pentru toxicitate. Prin 
altă hotărîre se reglementează crite
riile pentru acordarea sporului de 
toxicitate. Dispozițiile nefiind core
late, sînt cazuri cînd unii muncitori 
care lucrează în mediu toxic pot 
primi concediu suplimentar, nu însă 
și sporul de salariu corespunzător, și 
viceversa.

O nevoie de sinteze, de efort în 
ansamblu aduce la suprafață zi de zi 
noi rezerve de forțe, de potențial, 
de capacități nefructificate.Un mare 
colectiv devine conștient de expansiu
nea sa și se descoperă mai puternic, 
mai capabil, după ani de experiențe 
și realizări. Convingerea că mersul 
înainte este o lege firească a socie
tății noastre, sentimentul puterii sînt 
elemente pe care le detașez cu bu
curie din reflecțiile și perspectivele 
cristalizate în cadrul rafinăriei Te- 
leajen.

cu labora» 
să aplicăm 
realizat în 
adus la cu- 
petrochimic

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut instabilă, cu cerul variabil 
în sud-vestul țării și mai mult 
acoperit în rest. Au căzut ploi 
temporare și mai ales averse în
soțite de descărcări electrice în 
sudul Transilvaniei, în Muntenia, 
Moldova și Dobrogea. in cele
lalte regiuni ploile au avut un 
caracter izolat. Vîntul a suflat 
potrivit, cu unele intensificări în 
sudul și estul țării. Temperatura 
aerului, la ora 14, oscila între 
11 grade la Toplița și 21 de grade 
la Sînnicolau Mare, Drăgășani. 
București, Stolnici, Vaslui Și
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Cu prilejul vizitei in țara noastră

a tovarășului Pencio Kubadinslci
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a tovarășului Pencio Kubadin
ski, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi-' 
cii Populare Bulgaria, ambasadorul 
acestei țări la București, Gheorghi 
Bogdanov, a organizat joi după- 
amiază o întîlnire prietenească în 
saloanele ambasadei. Au luat parte 
tovarășii

membru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Constan
tin Scarlat, ministrul industriei 
chimice, Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Și alte persoane oficiale.

Gheorghe Rădulescu, (Agerpres)

Cronica zilei
CU PRILEJUL ZILEI 

NAȚIONALE A ARGENTINEI
Cu prilejul zilei naționale a 

Argentinei, ambasadorul argenti- 
nean la București, Rogelio Rafael 
Tristany, a oferit, joi după-amiază, 
o recepție. Au participat Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Valentin Sterio- 
pol, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Alecu Costică, vice
președinte al I.R.R.C.S., oameni de 
artă și cultură, ziariști. Au luat 
parte șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București, și 
alți membri ai corpului diploma
tic.

funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale bucureștene, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

Despre semnificația și importanța 
acestui eveniment a vorbit secreta
rul general al Ligii române de prie
tenie, cu popoarele din Asia și A- 
friCa, prof. dr. docent Stanciu 
Stoian.

în aceeași zi au avut. loc mani
festări asemănătoare în orașele Iași 
și Cluj. Au luat cuvîntul prof. dr. 
docent Ion Șandru, prorector al 
Universității ieșene „Alexandru 
Ioan Cuza", și Dumitru Mircea, re- 
dactor-șef al revistei „Tribuna" din 
Cluj.

Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală o . delegație condusă de Ja
nusz Hryrikiewicz, ministrul indus
triei grele-din--R. P. Polonă, care, 
la invitația ministrului industriei 
construcțiilor de mașini din Ro
mânia, face o vizită în țara noas
tră. La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de Mihai Marinescu, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de membri ai 
conducerii M.I.C.M; și de alte per
soane oficiale. Au fost de față 
Jerzy Fidler, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

......
în cinstea delegației poloneze, 

ministrul industriei construcțiilor 
de mașini a oferit un dineu.

(Agerpres)

Turismul —mijloc
de cunoaștere

a popoarelor

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 25 mai, primul adjunct al mi
nistrului afacerilor externe George 
Macovescu a primit pe Ricardo Gi- 
menez Arnau, ministru plenipoten
țiar, care a, prezentat scrisorile prin 
care este numit în calitate de șef 

i al Reprezentanței consulare .și co
merciale a Spaniei în Republica So
cialistă România.

★
poporului Radu Beligan 
joi Capitala, plecînd în

i
PLECAREA 

SUBSECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR 

UNITE
In cursul dimineții de joi, sir 

Alexander Mac Farquhar, subsecre
tar al Organizației Națiunilor Unite, 
â făcut O vizită la Ministerul Afa
cerilor Externe, unde a avut o în
trevedere cu Constantin Flitan, ad
junct ăl ministrului.

Tot în cursul dimineții, oaspetele 
s-a întîlnit cU prof. Costin Milrges- 
cu, directorul Institutului de cerce
tări economice al Academiei.

La amiază, subsecretarul Organi
zației Națiunilor Unite a părăsit 
Capitala. înainte de plecare, sir A- 
lexander Mae Farquhar a făcut o 
declarație redactorului Agenției 
„Agerpres", Mircea Ionescu. „Am 
venit în România — a declarat 
oaspetele — pentru a discuta Unele 
probleme legate de activitatea Se
cretariatului Națiunilor Unite și de 
modalitățile concrete în care Româ
nia poate'sprijini î%fcop.tinuare' aer 
tivitatea secretariatului nostru. în a- 
cest sens, Convorbirile pe care le-am 
avut cu personalități ale vieții de 
stat românești au fost foarte utile. 
M-a impresionat în mod deosebit 
interesul pe care România îl poar
tă Organizației Națiunilor Unite. 
Sînt sigur că secretarul general al 
O.N.U. va saluta această reafirma
re a interesului participării Româ
niei

Artistul 
a părăsit 
Franța, pentru a lua parte la lucră
rile primei sesiuni a Cartelului 
Teatrului Națiunilor, care au loc 
la Paris intre 26 și 28 mai. Cartelul 
— cu sediul în capitala Franței — 
reunește mari personalități din lu
mea teatrului din diferite țări, care 
colaborează cu directorul Teatrului 
Națiunilor, Jean Louis Barrault, în 
activitatea sa artistică. în prezent, 
Cartelul cuprinde 19 personalități 
din 12 țări, printre care se află și 
Radu Beligan. *

Comitetul de Stat pentru Cultu
ră și Artă, Uniunea Scriitorilor și 
Comisia națională a Republicii So
cialiste România pentru UNESCO 
au organizat joi după-amiază în 
București o manifestare cu prile
jul aniversării a 150 de ani de la 
nașterea istoricului și criticului ita
lian Francesco de Sanctis.

In prezența unui public nu
meros, prof. univ. dr. docent Nina 
Facon a evocat personalitatea omu
lui de cultură italian. (Agerpres)

TENIS DE MASĂ

Ia activitatea Organizației".

SEARĂ culturală 
CONSACRATĂ ZILEI 
ELIBERĂRII AFRICII

Sub auspiciile Ligii române 
prietenie cu popoarele din Asia 
Africa și Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
joi a avut loc. in sala Casei de cul
tură a I.R.R.C.S., o seară culturală 
cohsacrată Zilei eliberării Africii, 
în asistență se aflau Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al LR.R.C.S.,

de
Și

Tragerea la sorți pentru 
trimestrul III -1967 
a libretelor de economii 
cu dobînzi și cîștiguri 
in autoturisme

în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru al trei
lea trimestru al anului curent 
a libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autotu
risme, Casa de Economii și 
Consemnațiuni face cunoscut 
că depunerile sau completările 
de sume se pot efectua la uni
tățile C.E.C. pînă la data de 
30 iunie a.c., inclusiv.

La depunerile pe aceste li
brete, depunătorii beneficiază, 
pe lîngă cîștigurile în autoturis
me. al căror număr crește tri- , 
mestru de trimestru, și de do
bînzi.

Tulcea. în București: vremea 
a fost instabilă, cu cerul varia
bil, mai mult acoperit. S-ap sem
nalat averse însoțite de descăr
cări electrice. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a a- 
tins 21 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 mai. în țară : 
vreme schimbătoare în jumăta
tea de nord a țării și în general 
frumoasă în rest. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi locale în- 
Transilvania și Moldova. în rest 
ploi izolate. Vîntul Va sufla po
trivit. Temperatura în creștere 
treptată. Minimele vor fi cuprin
se între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 de grade, 
în București : vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în creștere treptată.

Joi seara a sosit în Capitală o 
delegație Agricolă din Iran, con
dusă de generalul Ismail Riahi, 
ministrul agriculturii, care, la invi
tația Consiliului Superior al Agri
culturii, face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, de 
membri ai conducerii Consiliului și 
alte persoane oficiale române, pre
cum și de Cyrus Zoka, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Iranu
lui la București. în decursul celor 
șase zile cit vor sta în tara noastră, 
oaspeții irahieni vor avea convor
biri cu privire la dezvoltarea coo
perării tehnico-științifice în dome
niul agriculturii și silviculturii între 
Iran și România.

(Agerpres)

„Turismul — mijloc de cunoaștere 
a istoriei și culturii popoarelor" este 
tema colocviului internațional orga
nizat de Uniunea ziariștilor din Re
publica Socialistă România în colabo
rare cu Oficiul Național de Turism, sub 
egida Federației internaționale a zia
riștilor și scriitorilor specializați în pro
blemele turismului. La această mani
festare internațională, care a început 
ieri în Capitală, participă ziariști și 
scriitori din 15 țări, reprezentanți ai 
conducerii FIJET (Federația interna
țională a ziariștilor și scriitorilor spe
cializați în probleme de turism) și ai 
asociațiilor naționale membre ale fe
derației, precum și invitați din țară. 
Cu prilejul colocviului, la București 
are loc și o ședință a Comitetului di
rector al FIJET.

în legătură cu aceste manifestări 
internaționale, dl. Jacques Billiet. se
cretar general al Federației interna
ționale și președinte al Asociației 
franceze a ziariștilor și scriitorilor spe
cializați în probleme de turism, ne-a 
declarat:

• „Apreciem această manifestare inș 
ternațională din România, la care 
participă reprezentanți din .1.5 țări 
membre ale federației, ca un sprijin 
dat activității FITET în dezvolta
rea activității de informare turistică 
și de educare socială în spiritul înțe
legerii între popoare.

Turismul, după cum 
seamnă numai soare, 
Prin generalizarea și 
lui, turismul înseamnă
cunoașterea valorilor culturale din ță
rile prin care turistul călătorește sau 
în care își petrece concediul. Noi, 
ziariștii, trebuie să căutăm să răspun
dem acestei cerințe a publicului, să-l 
ajutăm să găsească și să cunoască a- 
ceste surse de îmbogățire culturală, 
să-i facilităm accesul la ele, înțelege
rea lor, contribuind și pe plan cultu
ral, prin turism, la o reală înțelegere 
internațională intre popoare. In a- 
ceastă ordine de idei se înscriu expu
nerile, cuprinzînd o bogată și intere
santă arie tematică, ale oamenilor dv 
de cultură acad. E. Condtnacbi, prof, 
dr. AL Bălăci, prof, dr, Mihai BerZa, 
membri corespondenți ai Academiei 
R. S. România, ca și ale celorlalți vor-

se știe, nu în- 
mare, munți, 

democratizarea 
tot mai mult

bitori, ca o contribuție la cunoașterea 
istoriei și culturii poporului român.

Fiind și președinte al asociației 
franceze, remarc, la noi, un puternic 
interes turistic pentru țara dv, nu nu
mai pentru litoral, ci pentru întreaga 
varietate de frumuseți și bogății na
turale, pentru importantele valori ar- 
tistico-culturale. Aș cita, în acest sens, 
pe de o parte, Delta Dunării, pe de 
alta, mînăstirile din nordul Moldovei.

Vrem ca Anul internațional al tu
rismului să devină un punct de por
nire pentru noi acțiuni, iar lucrările 
noastre să contribuie la aceasta. Este 
evident că acțiunile întreprinse de 
noi nu trebjiie să se termine aici, ci 
să aibă o continuitate și dezvoltare în 
anii viitori".

Ședința Comitetului director al fe
derației se va ocupa de pregătirea 
congresului FIJET, ce va avea loc în 
septembrie, la Budapesta. Congresul va 
fi un preludiu pentru marele forum 
mondial al turismului, care va avea 
loc la Tokio și la care vor participa 
toate organizațiile care se ocupă de 
sprijinirea și de dezvoltarea turismului.

*
Ieri, în cuvîntul de deschidere la lu

crările colocviului, președintele Uniu
nii ziariștilor, Nestor Ignat, a arătat 
că acest colocviu se înscrie printre 
manifestările organizate în țara noas
tră cu prilejul „Anului turistic interna
țional", amintind că România este 
coautoare a rezoluției O.N.U. cu pri
vire la „Anul turistic internațional" 
și promovează cu consecvență toa
te mijloacele care pot contribui la 
apropierea între popoare și prin a- 
ceasta la cooperarea lor multilaterală 
și reciproc avantajoasă, în spiritul pă
cii și al progresului. Dl. Jacques Billiet 
a ținut expunerea „Turismul — mij
loc de cunoaștere a istoriei și culturii 
popoarelor", iar prof. dt. Mihai Ber- 
zâ a vorbit despre „Momente impor
tante din istoria poporului român".

Timp de trei zile, oameni de știință 
și de cultură romârti Vor face cunos
cute oaspeților aspecte ale dezvoltării 
actuale a României, istoriei poporului 
nostru, monumentele și edificiile isto- 
rice, culturale, traseele șl obiectivele 
turistice românești.

JL IwF Jt1b JL
Echipa Progresul București 
campioană a Europei

După succesul formației masculine C.S.M. Cluj, cîștigătoarea ediției din 
acest an a „Cupei campionilor europeni", echipa Progresul București ne-a 
adus aceeași frumoasă satisfacție în întrecerea similară feminină : ieri, în 
Sala Floreasca din Capitală, jucătoarele de la Progresul lb-au întrecut cu 
5—4 pe reprezentantele clubului Sparta Fraga în al doilea meci, decisiv, al 
finalei „C.C.E.". Din cele 4 ediții desfășurate pînă în prezent, echipele femi
nine românești au cîștigat 3.

Cea mai in formă jucătoare a noastră a fost campioana europeană Maria 
Alexandru, care a obținut 3 victorii cu 2—0 : la Krupova, Karlikova și Luzova. 
Meciul s-a desfășurat însă sub semnul unei lupte strînse ; înaintea ultimei 
partide, scorul era egal 4—4, dai' Victoria Babiciuc, jucînd CU multă ambiție, 
a reușit să o învingă cu 2—1 pe Krupova. Carmen Crișan a adus 1 punct 
echipei bucureștene cîștigînd cu 2—0 la Marta Luzova.

în prima întîlnire, desfășurată săptămîna trecută la Praga, sportivele ro
mâne cîștigasera, de asemenea, cu scorul de 5—4.

dcîf de paradoxal 
g B âr pățea, îmi a- 
■ Jr firm din capul lo- 

cului convingerea 
Ca la Zurich s-a 

jucat o carte mare pentru 
fotbalul nostru. Nu caut hiper
bole pentru a califica înfrînge- 
rea de acolo. E o înfrîngere 
grea, rușinoasă, dar acest lu
cru contează, mult mai puțin, 
chiar dacă drama de la Zurich 
a coincis cu. un jubileu : echi
pa noastră juca cel de-al 200- 
lea meci internațional. Impor
tant este faptul că jocul de la 
ZOrlch — și rezultatul- care 
reflectă un raport fidel —- 
oferă prilej de reflecție și ar
gumente categorice la adresa 
unei concepții profund greșife 
care a domnit în fotbalul 
nostru.

De la început — o preciza
re : nu ne propunem cîtuși 
de puțin în acest articol 
să facem o analiză a cau
zelor, a factorilor nume
roși — unii mai cunoscuți, 
alții încă obscuri — care 
au dus la această grea 
înfrîngere. Vor fi, desigur, 
ședințe, analize, concluzii — 
mai mult sau mai puțin ur
mărite. Dorim să ne oprim 
asupra unui singur aspect, 
chiar dacă ar părea, la pri
ma impresie, colateral, ne- 
esenfial.

Scorul de 1 la 7 în fața 
unui partener considerat pînă 
la acest meci ca o pradă re
lativ conforfabilă pentru echi
pele de valoare nu mai poate 
fi justificat prin binecunoscu
tele scuze pe care le-am întîl
nit afîf de des— și le mai în- 
tîlnim încă — în „Sportul 
popular" și care pot fi găsite, 
uneori, în forme mai voalate 
și în revista de specialitate 
„Fotbal" : tensiune, miză
mare, ghinion nemaipomenit, 
arbitraj subiectiv, oboseala ju
cătorilor, nerespectarea indi
cațiilor tactice, adversar super- 
clasă etc. De fapt, aceste scu
ze prompte, repetate, obse
dante cu care federația, antre
norii și alții ne-au obosit ure
chile și-au avut rolul lor dău
nător în educația și pregătirea

sportivă a jucătorilor. La a- 
cest scor — de altfel indul
gent față de ocaziile.irosite de 
elvefieni în ultima parte a în- 
tîlnirii — nu se mai poate dis
cuta nimic altceva decît. con
cepția despre activitatea fot
balistică. E adevărat că am 
mai suferit acum cî|iva ani o 
înfrîngere de proporții asemă
nătoare : 0—6 în fa)a Spaniei. 
Cu singura deosebire că în a- 
cea perioadă Spania era una

S-a încheiat
s*______ nx'ztt„Cursa Păcii

PRAGA 25 (Agerpres), — A XX-a 
ediție a competiției cicliste .Cursa 
Păcii" s*a încheiat ieri la Praga după 
16 etape. Victoria finală a revenit 
belgianului Marcel Maes. în vîrstă 
de 22 de ani.

Clasament general individual : 1. 
Marcel Maes (Belgia) 55h23’24” ; 2. 
Kirilov (Bulgaria) la 5’00'’ ; 3. Magie» 
ra (Polonia) la 6’36” ; 4. Smollk (Ce
hoslovacia) la 7'25” ; 5. Hoffmann 
(R.D.G.) la 7'29” ; 6. BlaWdzin (Polo
nia) la 7’47”... 11. G. Moiceanu Ia 
14’09”. Clasamentul general pe echi
pe : 1. Polonia : 2. R. D. Germană ; 
3. Cehoslovacia. Echipa română s-a 
clasat pe locul 11.

în cîteva rînduri
CAMPIONATELE EUROPENE DE 

BOX AMATOR au început ieri la 
Palatul sporturilor dih Roma. în 
prima reuniune, boxerul român Ion 
Covaci (categoria mijlocie-mică), a 
cîștigat meciul cu Gheorghiev (Bul
garia). în cadrul aceleiași categorii, 
englezul Edwards 1-a învins pe fran
cezul Menduni. La categoria „mus
că", turcul Yadigara l-a întrecut pe 
italianul Grasso, iar la categoria 
„pană" sovieticul Stepaskin l-a în
vins pe italianul Pasotti.

„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" LA FOTBAL a fost cîștigată 
în acest an de către formația sco
țiană Celtic Glasgow, care in finala 
competiției, desfășurată ieri la Li
sabona, a dispus cu 2—1 de Interna- 
zionale Milano.

LA TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE VOLEI DE LA PARIS, echipa 
Steaua București a obținut o nouă 
victorie învingînd o selecționată 
Olșndeză tu scorul de 3—0 (17—15,
15—7, 15—1),

zafă, răspîndită și susținută 
aproape tiranic a molipsit 
toate competițiile interne, în- 
cepînd cu cele raionale și ter- 
minînd cu campionatul natio
nal și Cupa. De aceea, cu 
foarte.mici excepții, întîlnirile 
de fotbal sînt lamentabile ca 
spectacol, dar cumplite ca 
luptă și încleștare de forte. 
Concepția aceasta favorizează 
dezvoltarea unor racile care 
infectează sportul : violenta,

întreaga masă a fotbaliștilor ; 
nu I sînt destui tineri îndră
gostiți de fotbal, ba chiar a- 
vem curajul să sus|ihem că — 
în ciuda unor rare excepții, 
poate chiar necesare pentru a 
confirma regula — marea ma
joritate a tinerilor vine în clu
buri cu o doză de inocentă 
și candoare, cu idealul de a 
deveni nu brute urîte și fluie
rate de spectatori, ci artiști ai 
balonului, visînd și dorind cu

puncte de vedere

CONCEPȚIE Șl

din cele mai mari echipe 
ale lumii, iar formația noastră 
era un experiment, încerca o 
noutate, căuta să pună la baza 
fotbalului relația de pricepere; 
de calificare dintre jucător și. 
minge și nu supralicitarea ca
lităților fizice ale sportivului. 
Din păcate, acea înfrîngere a 
fost folosită de amatorii aven
turilor ‘sportive, pasionați mai 
mult după funcții și titluri ; și 
în ambiția lor de a-și demon
stra „superioritatea" de con
cepție,. au imprimat un carac
ter pompieristic, oportunist 
fotbalului . nostru. Tehnica, 
tactica,, finețea și subtilitatea, 
acuratețea jocului Care fac far
mecul acestui sport au fost 
vitregite și neglijate. .Totul, 
toate caliiăfile naturale ale 
sportivilor,_jn slujba unei vic
torii, Oricum, oriunde, cu ori
cine — mai precis-cu adverb 
sari slabi, căutafi cu l.urriîria- \ 
rea pentru rolul de victime 
ușoare.

Concepția această organi-. --- -ț,,- - - — -T-

Constantin CHIRIȚĂ

răutatea, brutalitatea ; și preo
cuparea sportivilor nu mai 
este măiestria în conducerea 
și expedierea minaii. la
tă de ce calea spre 
națională a unor jucători ca 
Dumitriu a fost multă vreme 
închisă ; în schimb au fost 
împinși și ținuți cu dinții în 
națională, sfidîndu-se opinia 
tuturor, unii jucători care, cu 
Intenție și plăcere, își trimit 
adversarii în spital.

In loc de sportivi, în loc de 
tineri care-și întrec energiile 
și talentele în spiritul acelei 
superbe și inegalabile since
rități caracteristice sportului, 
îhtîlnim recalcitranți, protesta
tari, sau acea tagmă de vi
cleni asportivi care, simulîhd 
lovituri și accidentări, imploră 
mila publică.

Ar fi nedrept să susținem 
că aceste vicii Caracterizează

ardoare gloria și arfa lui Pele, 
a lui Eusebio sau Di Ștefano. 
Candoarea și generozitatea ti
nerilor sînt mutilate și bruta
lizate de concepția anacroni
că a forfei, a victoriei hăme
site, cu orice preț — mai pre
cis cu prețul pregătirii tehnice, 
măiestriei și spiritului de în
trecere. sportivă — care s-ă 
impregnat în activitatea fot
balistică.

Nu mai este vreme de scu
ze și nici nu văd cine ar mai 
avea curajul să le caute. 
Fotbalul nostru trebuie privit 
în marele context mondial. 
Nu prin premisa rezultatelor, 
care uneori (bineîn)eles nu 
și în Cazul lui 1—7) pot.fi în
șelătoare. Ci prin locul pe 
care îl ocupă, în mod real. 
Trebuie comparată clasa fot
balului nostru și vom desco
peri, dacă avem intenția și 
dorinfa de a sluji adevărul, 
că sintem încă departe de 
ceea ce se înfelege și se 
demonstrează â fi tehnică ș>

artă fotbalistică — oricîfe 
declarații amabile am culege 
de la oricîte personalități 
sportive, bine găzduite la 
București și foarte plăcut im
presionate de calitatea săr
măluțelor și a țuicii româ
nești (mai puțin a fotbalului 
nostru). Ce valoare reală au 
asemenea declarații, cînd la 
două ore sau la doua zile de 
la vizionarea unei partide in
terne, micul ecran ne arată 
întreceri fotbalistice din străi
nătate de o frumusețe și acu
ratețe care ne emoționează ?

Demonstrații eclatante des
pre capacitatea tineretului 
nostru de a depăși stadiul 
primar al însușirilor native și 
de a se muta pe o cotă a 
măiestriei, a artei s-au făcuf 
în aproape toate ramurile 
sportive. Handbaliștii noștri 
n-au mai cîștigat Campiona
tul mondial —• dar valoarea 
handbalului românesc este 
certă ; echipa noastră de te
nis a fost învinsă de spa
nioli, dar este incontestabil 
că tenisul cunoaște o reală 
ascensiune, ilustrată de rezul
tate meritorii. Sînt progrese 
și în alte ramuri — poate 
încă prea mici, prea timide, 
dar, în orice caz oglindind 
strădania de a se clădi pe 
teren solid, de a se obține 
creșteri reale ale nivelului 
valoric. Singurul domeniu în 
care am dat înapoi este fot
balul.

Se pare ca a sosit vremea 
unor transformări mai serioa
se în fotbal, pornind de la o 
examinare realistă a lucruri
lor, sinceră cu sine însăși —• 
si care sa duca la infuzii mo
derne. Poate că pînă ce a- 
ceste infuzii vor deveni va
loare reală, certă, vom trece 
prin unele perioade mai pu
țin spectaculoase ca rezulta
te. Dar e mai bine să guști 
din cind în cînd din cupa 
unor infringed onorabile, ur- 
cînd încet treptele scării spre 
piscurile sportive, decit să 
smulgi chinuit și autoînșelă- 
tor victorii obscure, narcotice 
care transportă laolaltă ju
cătorii și spectatorii spre un 
univers al instinctelor.
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din Orientul Apropiat
® Reuniunea Consiliului de Miniștri ai R.A.U. • Pre

ședintele Izraelului și-a întrerupt vizita în Canada • Lu
crările Consiliului de Securitate amînate sine die

Consiliul de Miniștri al R.A.U. 
s-a reunit miercuri -seara, sub pre
ședinția premierului. Soliman Sid- 
ki, pentru a examina ultimele eve
nimente din. .Orientul .Apropiat, a 
anunțat postul de radio Cairo. La 
această ședință > r— adaugă postul 
de radio citat — au fost prezentate 
un raport al ministrului de război 
și o expunere a ministrului de in
terne în legătură cu securitatea in
ternă și apărarea, ci vilă.

La Tel Aviv, un purtător de cu- 
v.înt al ministrului- afacerilor exter
ne al Izraelului a declarat miercuri 
că „guvernul izraelian a fost întot- 

\ deauna partizanul contactelor. la 
nivelul cei. mai înălt .între toate 
marile puteri, în vederea asigurării 
stabilității și păcii" — relatează 
agenția France Presse.

Ambasadorul Kuweitului la Cai
ro a făcut o declarație agenției 
M.E.N., în care arăta că premierul 
Kuweitului a propus președintelui 
Nasser trimiterea de forțe kuwei- 
tiene în R.A.U. Președintele R.A.U. 
a acceptat această ofertă.

Ministrul afacerilor externe al 
Izraelului, Abba Eban, a sosit joi 
seara la New York. Președintele 
izraelian, Zalman Shazar, a hotărît 
în aceeași zi să-și întrerupă vizita 
în Canada pentru a se reîntoarce 
în țară în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat.

Agenția France Presse, citînd pos
tul de radio Cairo, a anunțat că 
joi după-amiază, ministrul afaceri
lor externe al R.A.U., Mahmoud 
Riad, a făcut o declarație în care 
a precizat că „orice încercare a u- 
nei nave izraeliene sau de altă na
ționalitate de a pătrunde în apele 
teritoriale ale R.A.U. va fi consi
derată o agresiune și ne va con- 
strînge să luăm toate măsurile ne
cesare menite să garanteze secu
ritatea .teritoriului nostru, apelor 
noastre teritoriale și forțelor noas
tre armate",

Luînd cuvîntul joi în parlament, 
Chagla. ministrul de externe in
dian, a declarat că țara sa consi
deră golful Akaba o mare interi
oară a cărei intrare se află în a- 
pele teritoriale ale R.A.U. și Ara- 
biej Saudite.

Ministrul de externe al Suediei, 
Torsten Nilsson, precum și primul 
ministru olandez, Piet de Jong, au 
exprimat punctul de vedere al gu
vernelor.' lor potrivit căruia trece
rea prin golful Akaba trebuie să 
fie liberă pentru orice vas, indife
rent de naționalitate.

Potrivit agenției Associated Press, 
un grup de nave din flota a Vl-a 
americană au îmbarcat la Neapole 
o divizie de pușcași marini forma
tă din 3 500 de oameni. Un purtă
tor de cuvînt al flotei a Vl-a a ca
racterizat acțiunea ca o „manevră 
de rutină undeva în Marea Medi- 
terană".

NEW YORK 25 (Agerpres). — în 
Consiliul de Securitate au conti
nuat dezbaterile asupra proiectu
lui de rezoluție prezentat de Ca
nada și Danemarca, în care se cere 
Consiliului să-și exprime sprijinul 
pentru eforturile secretarului ge
neral în vederea normalizării si
tuației din Orientul Apropiat.

Reprezentanții U.R.S.S. și Bulga

agențiile de presă transmit:
• Parlamentari libanezi au cerut interzicerea vizitelor flotei a Vl-a americane

• Textiliștii italieni în grevă • Satelit de tipul „Molnia-1" 

lansat in U.R.S.S.

Grevă generală a texti- 
liștilor italieni. Peste 350000 
de muncitori din industria textilă 
din Italia au organizat o grevă 
generală, de 24 de ore care a para
lizat activitatea tuturor întreprin
derilor !dift această ramură. Gre
viștii revendică încheierea unul 
nou contract de muncă colectiv 
care să stipuleze majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

Un ofițer superior american a cerut azil politic în
Cuba. Uri purtător de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A. a 
anunțat că guvernul american a fost informat de Ambasada Elveției la 
Havana , că maiorul Richard Pearce, adjutant al comandantului armatei a 
4-a teîitori’ale, dislocată în statul Texas, se află în capitala cubaneză. Potrivit 
oficialităților cubaneze, Pearce a cerut ’azil politic în Cuba. Pearce a func
ționat în calitate de consilier militar în Vietnam îp anii 1963 și 1964, după 
care a ocupat diferite posturi militare în Statele Unite și R. F. a Germaniei. 
El a sosit la Havana la 21 mai la bordul unui avion „Cessna-150" și a 
declarat că și-a părăsit patria „din motive de conștiință". Guvernul cubanez 
a acordat azil politic lui Pearce. ; .

riei au subliniat că nu există te
mei pentru .convocarea grabnică a 
Consiliului de Securitate. La rîn- 
dul lor< reprezentanții statului Mali, 
Indiei, Etiopiei, Nigeriei și Fran
ței,' au exprimat îndoieli în legă
tură cu oportunitatea convocării în 
acest moment a Consiliului de 
Securitate, ,

Reprezentanții S.U.A. și Angliei 
au sprijinit proiectul de rezoluție 
prezentat de Canada și Danemarca. 
Delegatul francez a propus să se 
lanseze un apel părților în cauză 
ca acestea să se abțină de la orice 
acțiuni care ar putea periclita pa
cea.

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a reafirmat poziția guvernului so
vietic în problema situației din 
Orientul Apropiat expusă în de
clarația guvernamentală din 23 
mai.

Reprezentanții R.A.U. și Izrae
lului (care nu sînt membri ai Con
siliului de Securitate) au prezentat 
punctele de vedere ale guvernelor 
lor asupra evenimentelor din O- 
rientul Apropiat.

Delegatul Canadei a propus să se 
procedeze la consultări pentru a 
întocmi o rezoluție de natură să 
fie adoptată în unanimitate. Dele
gații U.R.S.S. și Indiei au decla
rat că nu vor participa la aceste 
consultări. Ședința a fost apoi, în
treruptă. La reîdare, și alți dele
gați — Bulgariei, statului Mali, 
Etiopiei și Nigeriei — au anunțat 
că nu vor putea participa la con
sultări, deoarece acestea nu ar pu
tea face să progreseze lucrurile.

în consecință, ședința Consiliului 
de Securitate a fost amînată „sine 
die".

Declarația C. C. 

al P.C. din Cuba 
ț

HAVANA 25 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din? Cuba a dat publicității 
o declarații dezmințind informați
ile și speculațiile legate de prezența 
în Venezuela a trei cubanezi «are 
ar fi ajutat întoarcerea în Venezue
la a unui grup de opt revoluționari 
venezuelezi. în declarație se arată 
că aceste calomnii „urmăresc să 
declanșeze o campanie isterică de 
violență, agresiune și război" și să 
justifice eventual noi acțiuni agre
sive împotriva Cubei.

Declarația subliniază că revolu
ția cubană își va îndeplini îndato
ririle sale de solidaritate cu lupta 
forțelor revoluționare și, în același 
timp, condamnă acțiunile agresive 
ale imperialismului american, prin
tre care intervenția în Republica 
Dominicană, războiul dus împotri
va poporului vietnamez, amplasarea 
de baze militare pe teritoriile a nu
meroase țări, încercarea de a crea, 
prin intermediul O.S.A., o forță in
ternațională împotriva Cubei și îm
potriva mișcării de eliberare de pe 
continentul latinoramerican.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, l-a primit 
joi pe Otto Winzer, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Democrate Germane, care se află 
într-o vizită în’Finlanda.-Au fost 
discutate probleme de interes co
mun pentru cele ' două părți.

Ministrul apărării al 
R.A.U., S. Badran, a sosit 
la Moscova taPreunăcu Ah-

Pe toate meridianele globului

PUTERNICE PROTESTE
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII
S.U.A. ÎN VIETNAM

la Rawalpindi
• începerea 

în cinstea

convorbirilor oficiale ® Dineu
oaspetelui

ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, a declarat într-o convor
bire cu Nguyen Hui Thu, ambasa
dorul R. D. Vietnam la Ulan Ba
tor, că invadarea zonei demilitari
zate de către trupele, americane și 
sud-vietnameze constituie un nou 
pas periculos al imperialiștilor a- 
mericani pe calea escaladării răz
boiului din Vietnam. Condamnînd 
bombardarea de către aviația ame
ricană a orașului Hanoi, cu cartie
rele sale de locuit și cartierul di
plomatic, precum și a unor centre 
vitale ale țării, J. Țedenbal a spus 
că guvernul R. P. Mongole sprijină 
în întregime declarația R. D. Viet
nam din 21 mai și cere ca guvernul 
S.U.A. să înceteze războiul agresiv 
din Vietnam și orice acțiuni milita
re împotriva R. D. Vietnam, să re
tragă imediat trupele sale și ale 
aliaților săi din Vietnamul de sud.

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
Guvernul cambodgian a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
bombardamentele aviației americane 
asupra centrelor populate din Repu
blica Democrată Vietnam. Cambodgia, 
menționează declarația, condamnă a-

Un post de mitraliere al forțelor patriotice sud-vietnameze

BELGRAD

„ZIUATINERETULUI"
BELGRAD 25. — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 25 mai popoarele ' iugoslave Săr
bătoresc Ziua tineretului. Festivi
tățile consacrate acestei zile au‘în
ceput de miercuri. La Casa tine
retului din Belgrad, președintele 
Iosip Broz Tito și alți conducători 
de partid.și de stat, s-au întîlnit cu 
numeroși tineri. Tot miercuri au 
fost distribuite premii tinerilor care 
s-au evidențiat în producție și la în
vățătură.

In zorii zilei de joi, pe dealul 
Zvezdara de lingă Belgrad, au avut 
loc festivalurile de poezie „în în- 
tîmpinarea soarelui", în cadrul că
rora tineri poeți din cele șase repu
blici ale R.S.P'.I. au citit din versu

med Hassan Al Fekki, ministru 
adjunct al afacerilor externe al 
R.A.U., și alte persoane, într-o vi
zită de prietenie. Joi, S. Badran a 
fost primit de mareșalul A. Gre- 
ciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S.

Un satelit artificial al 
Pămîntului din seria 
„Molnia-1", menif să con- 
tinue exploatarea experimentală a 
sistemului bilateral de legături ra
dio, televiziune, telegraf și telefon, 
a fost lansat în Uniunea Sovietică. 
La bordul satelitului este instalat 
aparataj de translație pentru trans- 

| miterea programelor, de televiziune 
| și stabilirea legăturii radio pe multe 
canale, aparataj de comandă și 
măsurători, precum și sisteme de 
orientare, corectare a orbitei și ali
mentare cu energie a satelitului. 

ceste acțiuni criminale și sprijină de
clarația Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. D. Vietnam din 10 mai 1967. 
Guvernul cambodgian cere, de ase
menea, Statelor Unite să înceteze ime
diat agresiunea din Vietnam.

OSLO 25 (Agerpres). — Congre
sul Partidului Muncitoresc din Nor
vegia, care și-a desfășurat lucrările 
la Oslo a adoptat o rezoluție în 
legătură cu situația din Asia de 
sud-est. Partidul — se spune în re
zoluție condamnă războiul de agre
siune dus de S.U.A. în Vietnam și 
este solidar cu lupta Frontului 
Național de Eliberare al Vietnamului 
de sud care este o mișcare națio
nală și se bucură de sprijinul ma
jorității covîrșitoare a poporului.

H SAIGON 25 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise de a- 
gențiile occidentale, pierderile 
înregistrate în cursul ultimei 
săptămîni (14—20 mai) de tru
pele americane care luptă în 
Vietnamul de sud se ridică la 
2 619 oameni, dintre care 337 
uciși, iar 2 282 răniți. Este cel 
mai sumbru bilanț săptămînal 
înregistrat de trupele america
ne de la începutul războiului 
din Vietnam, precizează agen
ția France Presse.

rile lor. Cîteva ore mai tîrziu, în 
cartierul Rakovița din Belgrad a 
avut loc un mare miting, la care au 
luat cuvîntul Miloș Minici, preșe
dintele Skupștinei R. S. Serbia, și 
Branko Peșici, președintele Skupști- 
n'ei orășenești Belgrad. De la mi
ting, ștafeta tineretului, care a stră
bătut aproape 7 000 de kilometri 
prin toate regiunile țării, a pornit 
spre Palatul Alb din cartierul De- 
dinie, unde a fost înmînată preșe
dintelui Iugoslaviei. Sute de repre
zentanți ai tineretului din întreaga 
țară, care au asistat la festivitățile 
predării ștafetei, i-au transmis fe
licitări cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani.

Proiect de rezoluție 
împotriva vizitelor flotei 
a 6-a americane în 
Liban. Un sruP de deputy 
libanezi a înaintat parlamentu
lui un proiect de rezoluție în 
care cere ca guvernul Libanului să 
interzică vizitele navelor flotei a 
6-a americane în porturile țării. 
Prezența navelor de război ame
ricane contravine intereselor na
ționale și suveranității țării. O a- 
semenea hotărîre, se arată în re
zoluție, ar răspunde dorințelor 
poporului libanez, care vede în 
aceste „vizite" un mijloc de pre
siune asupra țărilor independen
te arabe.

0 delegație a Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia în Anglia. Din delega
ție fac parte academicienii Miron 
Nicolescu, președintele Academiei, 
și C. D. Nenițescu și Radu Voinea, 
secretarul general al Academiei. 
Pe aeroportul din Londra, oaspeții 
au fost întîmpinați de prof. 
P. M. S. Blackett, președintele So
cietății regale, și alți membri ai 
conducerii acesteia. Delegația va 
•vizita timp de două săptămîni in
stitute de cercetări. și de învăță - 
mînt superior din Anglia, stabi
lind noi contacte cu oamenii de 
știință din această țară.

Ministrul de externe român Vizita parlamentarilor

RAWALPINDI 25. — Trimisul 
special Agerpres Florea Țuiu, trans
mite: Ministrul de externe al< Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, care face 
o vizită oficială în Pakistan, a so
sit miercuri la prînz la Rawalpindi, 
fosta capitală a Pakistanului. El 
a fost însoțit de ambasadorul ro
mân în Pakistan, Mihai Magheru. 
După-amiază, la -reședința minis
trului de externe al Pakistanului, 
Pirzada. din Islamabad, noua capi
tală a țării, situată lîngă Rawal
pindi, au început convorbirile ofi
ciale între ministrul de externe ro
mân și ministrul de externe pa
kistanez. Cu acest prilej a avut loc 
un larg schimb de vederi asupra 
relațiilor bilaterale româno-pakista- 
neze și a unor probleme actuale 
ale situației internaționale. Convor
birile s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială. Ministrul de ex
terne al Pakistanului a oferit un 
dineu în cinstea ministrului de 
externe român. Adresînd cuvinte 
calde de bun venit oaspetelui ro
mân, ministrul de externe pakis
tanez Pirzada a arătat că România 
a cîștigat respectul și admirația 
lumii pentru politica sa externă 
fermă și pozitivă. România și Pa
kistanul au realizat deja o înțele
gere mai apropiată prin schimbul 
de vizite la nivel înalt. Referin- 
du-se la problema vietnameză, el a 
exprimat convingerea guvernului 
său că o soluționare militară nu 
poate fi impusă poporului viet
namez.

Corneliu Mănescu a mulțumit 
pentru cuvintele calde rostite la 
adresa poporului și guvernului ro
mân, Discuțiile pe care le-am avut 
cu dv. — a spus el — și cu alte 
distinse personalități, cordialitatea 
și spiritul constructiv în care ele 
s-au desfășurat au demonstrat do
rința de apropiere, precum și faptul 
că în multe probleme avem puncte 
de vedere comune. Ministrul de 
externe român a notat cu satis-

FLANCURILE
T. O.N* A.

(Urmare din pag. I)

Răspunsul la această întrebare nu 
poate li decît unul. Tocmai această 
orientare spre destindere, spre dez
voltarea contacteloi si relațiilor mul
tilaterale dintre țări, indiferent de 
orînduirea lor socială, nu convine 
cercurilor conducătoare ale coaliției. 
Manevrele militare N.A.T.O. din 
toamnă și din primăvară aveau rolul 
de a ridica obstacole în calea aces
tei evoluții, iar hotărîrile luate acum, 
la propunerea S.U.A., de către mi
niștrii reuniți în conferință la Paris 
arată că încercările blocului atlantic 
de a se opune destinderii, de a în
toarce lucrurile spre încordare în re
lațiile internaționale continuă.

Ca întotdeauna, reacția N.A.T.O. 
are, pe lîngă semnificația ei exteri
oară, o semnificație internă, de in
fluențare sau, mai bine zis, de pre
siune asupra opiniei publice din ță
rile participante la coaliție. Progre
sele înregistrate pe calea destinderii 
intereuropene, tendințele spre deba
rasarea de tutela americană și pro
movarea unei politici proprii exer
cită o influență neconvenabilă și ne
liniștitoare pentru adepții N.A.T.O. 
și îndeosebi pentru cercurile im
perialiste din S.U.A. Nu trebuie uitat 
că în Norvegia și în Danemarca ulti- 

■ mele alegeri au dus la simțitoare cîș- 
tiguri de voturi și de mandate parla
mentare pentru partidele care se 
opun participării acestor țări la 
blocul atlantic după anul 1969, 
cînd expiră termenul de vala
bilitate a alianței. Fapte recen
te arată că acest curent anti-N.A.T.O. 
s-a accentuat: în Danemarca s-a a- 
juns la o înțelegere între partidul so
cial-democrat, aflat la putere, și par
tidul socialist popular cu privire la 
efectuarea în 1969 a unui referendum 
relativ la rămînerea în N.A.T.O. în 
Norvegia, studenții din Oslo, Bergen 
și Trondheim au refuzat să îndepli
nească serviciul militar cîtă vreme 
țara va face parte din blocul atlantic, 
în ambele țări, agresiunea S.U.A. îm
potriva poporului vietnamez, barba
rele bombardamente ale aviației ame
ricane asupra R. D. Vietnam au făcut 
să se lărgească și mai mult acest cu
rent.

Și pe flancul sudic s-au manifestai 
tendințe semnificative. Participarea 
Turciei și Greciei la acțiunile de co
laborare internațională a cunoscut un 
curs favorabil. în același timp, în 
Turcia s-a ■ remarcat o linie de mai 

: accențuață politică independentă ; în 
; acest spirit guvernul turc a propus 

~ celui american revizuirea acorduriloi 
militare bilaterale dintre cele două 
țări. Ziarul „Cumhuriyet" califica ast
fel aceste acorduri : „Relațiile dintre 

facție creșterea continuă a schim
burilor comerciale, perspectivele 
de dezvoltare în viitor a cooperării 
economice, precum și intensificarea 
relațiilor între România și Pakis
tan pe plan politic și diplomatic. 
Referindu-se la întrevederea pe 
care a avut-o cu președintele Ayub 
Khan, Corneliu Mănescu a afirmat 
că vede în ea „o expresie a dorinței 
de a dezvolta în toate domeniile 
relațiile dintre țările noastre". O 
adîncă îngrijorare, a spus el, tre
zește intensificarea agresiunii ame
ricane împotriva poporului vietna
mez. Ne pronunțăm ferm pentru 
încetarea definitivă și necondițio
nată a bombardamentelor împotri
va R. D. Vietnam, pentru retrage
rea trupelor străine din Vietnamul 
de sud și soluționarea grabnică a 
conflictului în conformitate cu a- 
cordurile de la Geneva din 1954.

GRECIA

„Rezistența față de regimul militar 
dă semne de organizare"

CONFERINȚA DE PRESA A DELEGAȚIEI INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE
ROMA 25 Corespondentul Ager

pres, N. Puiaea, transmite; Reîn
toarsă din Grecia, delegația Inter
naționalei socialiste, alcătuită din 
Bruno Pittermann, fost vicecance
lar al Austriei, Antonio Cariglia, 
secretar adjunct a) Partidului So
cialist Unificat din Italia, și depu-

țara noastră și S.U.A, nu se bazează 
pe egalitate. Acordurile bilaterale a- 
duc atingerea independenței statului I 
nostru. Zeci de mii de soldați ameri- j 
câni sînt dislocați în Turcia...". Trata- I 
tive turco-americane pentru revizuirea | 
acordurilor bilaterale au și fost ini- I 
țiațe. 9

în Grecia, lucrurile au evoluat în I 
modul cunoscut. Temîndu-se că for- I 
fele democratice din această țară își « 
vor întări pozițiile în urma alegerilor | 
proiectate, reacțiunea internă și inter- I 
națională a trecut la lovitura de stat ! 
militară din 21 aprilie. După ziarul I 
american „New-York Times", lovitu- I 
ra de stat s-a desfășurat în conformi- • 
tate cu planuri de mult elaborate în | 
birourile N.A.T.O. pentru cazul cînd, | 
într-o țară sau alta, cîștigă teren for- • 
țele democratice, iar, după revista I 
„Espresso", ultima sa formă a fost a- I 
vizată de C.I.A. (serviciul american de » 
spionaj). i

La conferința miniștrilor apărării a | 
fost prezent, în pofida protestelor opi- • 
niei publice, reprezentantul regimului I 
militar de la Atena, generalul Span- I 
didakis, căruia McNamara, reprezen- ■ 
tantul american, i-a acordat o între- a 
vedere particulară. De altfel, noul re- I 
gim a ținut să-și exprime deschis „cea I 
mai mare fidelitate față de N.A.T.O." g 
Evenimentele din Grecia au arătat ast- 8 
fel din nou că unul din rolurile princi- • 
pale care revin blocului atlantic este i 
acela de instrument al amestecului în I 
treburile interne ale țărilor participan- ■ 
te. Căpeteniile N.A.T.O. știu însă că I 
instaurarea unor regimuri de dictatu- I 
ră teroristă nu consolidează pozițiile • 
interne ale adepților blocului. Și, toc- I 
mai de aceea, Ia reuniunea de la Pa- I 
ris au fost hotărîte noi măsuri care să I 
permită N.A.T.O. să intervină „mai 
eficient' în treburile interne ale po
poarelor, la bunul plac al căpeteniilor 
acestui bloc agresiv.

Astfel, coaliția atlantică, organiza
ție militară agresivă, rod al războiu
lui rece și cadru pentru desfășurarea 
cursei înarmărilor, nu-și dezminte e- 
sența. Conducătorii N.A.T.O. și în
deosebi imperialiștii americani fac tot 
ce le stă în putință pentru a frîna și 
anihila procesul de destindere pe are
na internațională, pentru a întoarce 
lucrurile spre ascuțirea situației, spre 
încordare, suspiciune și neîncredere în 
relațiile dintre Est și Vest. Acolo unde 
se dezvoltă în rîndurile opiniei pu
blice o stare de spirit favorabilă des
tinderii, adepții N.A.T.O. fac tot ce 
le stă în putință pentru a o înăbuși.

Aceste acțiuni demonstrează încă o 
dată caracterul dăunător, anacronic 
și antipopular al coaliției agresive a 
Atlanticului, necesitatea de a se pune 
capăt cît mai curînd nefastei politici 
de blocuri militare.

români in Norvegia
OSLO 25 — Trimisul special A- 

gerpres, L. Talpă, transmite: Joi, 
în ultima zi a șederii sale în Nor
vegia, delegația parlamentară ro
mână, condusă de Mia Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, a vizitat stațiunea de cer
cetări agricole Staur din localitatea 
Staige și Școala agricolă Jonsberg 
din aceeași localitate. Directorii 
unităților vizitate au prezentat oas
peților români realizările lor în 
domeniul aclimatizării diferitelor 
soiuri de cereale, cultivării furaje
lor și creșterii animalelor, exploa
tării pădurilor, precum și în pre
gătirea viitorilor consilieri agricoli, 
care îndrumă munca țăranilor din 
diversele districte ale Norvegiei.

In timpul vizitei, delegația 
M.A.N. a fost însoțită de membri 
ai Stortingului norvegian.

Seara, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Norvegia, 
Eduard Mezincescu, a oferit o re
cepție în sala Shippingkluben din 
Oslo în cinstea delegației parla
mentare române. Au participat 
membri ai guvernului norvegian și- 
ai Stortingului, diplomați acredi
tați în Norvegia, conducătorii între
prinderilor vizitate, ziariști.

tatu] danez Olensen, a organizat joi 
o conferință de presă la Roma.

Pittermann a declarat să delega
ția nu a fost autorizată să intre în 
contact su deținuții politici. Mem
brii delegației au avut doar posibi
litatea de a se întîlni gu ftș di 
prim-miniștri Stephanopoulos și 
Kanellopoulos, precum și cu alte 
personalități care nu se află în de
tențiune.

Cariglia a afirmat Gă arestările 
din Grecia au fost operate pe baza 
unor liste datînd din perioada răz
boiului civil. Impresia noastră, a 
spus el, este total negativă. Timp 
de o oră și jumătate am purtat cu 
ministru) de interne, generalul Pa- 
takos, discuții pe un ton dur, exas
perant. Situația politică din Grecia 
nu este încă clară. Rezistența față 
de regimul militar dă semne de or
ganizare.

★

NICOSIA 25 (Agerpres). — Po
trivit agenției France Presse, Jo
seph Mamalakis, fost conducător al 
unui grup de rezistență antifascis
tă din Creta, a cerut miercuri gu
vernului dpriot azil politie. Mama
lakis, în vîrstă de 43 de ani, a pără
sit Grecia la 18 aprilie, ajungînd 
în Cipru în ziua loviturii militare 
de stat din Grecia.

El a făcut o declarație ziariștilor 
din Nicosia, în care a spus, în
tre altele : „Invit pe toți cretanii să 
se împotrivească dictaturii milita
re din Grecia. Nici un cretan nu 
trebuie să cedeze în fața dictatori
lor".

IN R.F.G.

Acțiuni pentru 
legalizarea P. C. 
din Germania

BONN 25 (Agerpres). — în Re
publica Federală a Germaniei s-au 
intensificat în ultimul timp acțiu
nile în sprijinul legalizării Parti
dului Comunist din Germania în- 
tr-un comunicat de presă, Comite
tul de inițiativă pentru legalizarea 
P C. din Germania. înființat la 
mijlocul lunii martie la Frankfurt 
pe Main, a arătat că intenționează 
să studieze, consultîndu-se cu re
prezentanți ai guvernului, partide- 

Îlor, organizațiilor și cu personali
tăți din R. F. G., posibilitățile de 
ridicare a interdicției față de P.C. 

Idin Germania Membrii comitetului 
s-au declarat dispuși să participe 
la discuții politice, la adunări, sau 

Ila „dispute publice. în care să fie 
audiate argumentele pro și contra 

I interzicerii P.C. din Germania".
Luînd cuvîntul la o manifestație 

studențească în sprijinul legalizării 
IP. C din Germania care a avut loc 

la Saarbrucken. H Merchel, fost 
membru al conducem organizației 

I din Saar a P. C din Germania, a 
I declarat că comuniștii din R.FG. 
Isînt dispuși să colaboreze cu toate 

grupările democratice din țară 
pentru a sprijini pacea, democra- 

Iția și a asigura drepturile sociale 
ale oamenilor muncii.
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