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petența

De mai mult timp, populația 
Mediașului se pregătește pentru 
sărbătorirea unui eveniment 
deosebit de important: împlini
rea a 700 de ani de la prima a- 
testare documentară despre exis
tența orașului.

Atmosfera marilor sărbători 
se face simțită în întregul oraș. 
Drapele roșii și tricolore au a- 
părut pe turnurile vechii cetăți 
și la frontoanele caselor. Mii 
de cetățeni iau parte activă la 
diferitele acțiuni menite să ri
dice la un nivel mai înalt as
pectul edilitar-gospodăresc al o- 
rațului lor. Pretutindeni se lu
crează intens la înfrumusețarea 
străzilor și parcurilor, se ame
najează zone verzi, malurile Tîr- 
navei Mari pe o lungime de cir
ca 4 km. etc.

Suflul muncii entuziaste a 
medieșenilor este vizibil și în 
întreprinderi. De menționat că 
majoritatea acestora și-au înde
plinit sarcinile de plan pe se
mestrul l cu multe zile înainte 
de termen. Intre ele se numără 
„Emailul roșu", Uzina mecani
că, „Salconserv" etc. La fabri
ca de geamuri a fost dată în 
exploatare o linie de fabricație 
a geamului securizat curbat 
pentru autovehicule ; la uzinele 
textile „Tîrnava" au fost puse 
în funcțiune, cu 6 luni mai de
vreme, 60 de războaie, precum 
și alte utilaje, la „Emailul roșu" 
și Vitrometan se desfășoară im
portante lucrări de dezvoltare 
și modernizare.

în diferite puncte ale orașu
lui se lucrează intens la ridica
rea unor noi obiective cu carac
ter social-cultural și edilitar- 
gospodăresc. Menționăm, printre 
acestea, construirea unei case de 
cultură a sindicatelor, un palat 
al poștelor și telefoanelor, o 
școală generală etc.

în același timp se lucrează 
intens la organizarea unor ex
poziții legate de diferite aspec
te și momente din trecutul și 
prezentul orașului. Astfel, în 
turnul aurarilor, monument is
toric restaurat în ultimii ani, se 
va deschide o expoziție privind 
istoria medievală a Mediașului, 
într-o altă sală, se amenajează 
o expoziție industrială, unde ex
pun 9 întreprinderi locale. în 
sălile liceului nr. 1 se organi
zează două expoziții de artă 
plastică și despre mișcarea spor
tivă din oraș.

Pentru a se marca acest eve
niment s-au tipărit o broșură 
care înfățișează aspecte și mo
mente mai importante din isto
ria orașului, pliante, plicuri, 
cărți poștale, stampe jubiliare. 
Produse fabricate în această 
perioadă de întreprinderi locale 
vor purta emblema cetății' Me
diaș.

Se pregătește un bogat pro
gram de manifestări cultural-ar- 
tistice. în cursul zilei de vineri 
30 iunie va avea loc o sesiune 
jubiliară a Sfatului popular al 
orașului Mediaș, după care for
mațiile artistice de amatori din 
oraș și raion vor prezenta un 
program festiv ; în ziua a doua 
va avea loc o sesiune de comu
nicări științifice legate de tre
cutul și prezentul orașului Me
diaș, la care-și vor aduce con
tribuția personalități din regiu
nea Brașov și alte regiuni ale 
țării noastre; în ziua a treia 
vor avea loc, în mai multe 
puncte ale orașului, programe 
artistice și sportive. La festivi- 

. tăți vor participa un mare nu
măr de invitați din diferite o- 
rașe și regiuni ale țării. Sînt 
zile de o puternică bucurie și 
avînt patriotic, zile care se vor 
înscrie cu litere de aur în isto
ria orașului Mediaș.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

sen Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., a 
primit miercuri dimineața pe to
varășul Antal Apro, vicepreședin
te al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărăneso Ungar, pre
ședintele părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală de colabo
rare economică româno-ungară.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

A fost de față, de asemenea, 
Jozsef Vince, ambasadorul Unga
riei la București.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Acțiunea de economisire șl valorificare superloarâ a metalului se desfășoară. In Uzina de utilaj 
petrolier-Tîrgoviște, pe baza unui plan de măsuri tehnico-organizatorice cuprinzător, întocmit cu 
multă grijă. El prevede reducerea cu 822 de tone, adică cu aproape 2 la sută, a consumului de 
metal anual planificat. Ceea ce reprezintă, neîndoielnic, un obiectiv mobilizator, demn de apreciat. 
Valoarea acțiunii nu depinde însă numai de conținutul planului amintit ci șî de ceea ce se întreprinde 
pentru transpunerea lui cît mai grabnică în realitate. Am cercetat, de aceea, la fața locului, modul în 
care se asigură materializarea numeroaselor măsuri preconizate în uzina tîrgovișteană în scopul 
reducerii consumului de metal.

Inginerul șef de concepție al u- 
zinei, Aurel Codreanu, a ținut să 
sublinieze de la început că fructifi
carea resurselor înscrise în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice 
se bazează în mare măsură pe de- 
falcarea și eșalonarea judicioasă a 
sarcinilor, pe urmărirea riguroasă a 
îndeplinirii lor. în uzină există o 
evidență amănunțită a tuturor lu
crărilor efectuate în scopul redu
cerii consumului de metal. întrucît 
peste 80 la sută din economia de 
metal scontată se va obține prin 
reproiectarea unor produse, s-a 
elaborat o fișă-program de repro- 
iectare, în care sînt înscrise 
termenele fiecărei faze în 
și responsabilii realizării

Din cele 150 de tone 
economisite pînă acum, 
s-au obținut numai prin 
narea tehnologiilor în ; 
calde și 27 tone pe alte căi ; lucră
rile de reproiectare, prevăzute în 
planul M.T.O., vor da roade de 
acum încolo. Cînd anume ? Aceasta 
este problema esențială. în uzină 
se conturează imposibilitatea de a 
aplica operativ unele măsuri de 
reducere a greutății proprii a pro
duselor și a consumului de metal. 
Nu o dată, din clipa în care s-a 
hotărît o modificare și pînă la a- 
plicarea ei au trecut 3, 4 și chiar 
6 luni. Un caz tipic : schimbarea 
dimensiunilor profilelor laminate 
utilizate. Din cauza actualului sis
tem defectuos de aprovizionare cu 
materii prime, aplicarea unor a- 
semenea măsuri, simple dar de 
mare eficiență economică, repre
zintă pentru uzină un serios incon
venient. Din păcate, metodologia de 
aprovizionare în vigoare zădărni
cește, prin rigiditatea ei excesivă, 
o bună parte a eforturilor de a re
duce consumul de metal.

— După cum se știe, ne-a relatat 
ing. Aurel Codreanu, planul de a-

atît
i parte, cît 
lor.
de metal
123 tone 
perfecțio- 
sectoarele

provizionare cu materii prime ți 
contractele cu furnizorii se încheie 
cu mult timp înainte. Cu rare ex
cepții, solicitările noastre de a mo
difica cererile de aprovizionare nu 
sînt luate în seamă, astfel incit uti
lizarea practică a unor materiale 
care să permită economisirea me
talului trenează. în plus, dacă la
minatelor procurate inițial nu li 
se găsește imediat o altă întrebuin
țare, apare ți pericolul formării 
de stocuri supranormative de ma
teriale, care, evident, diminuează ți 
ele simțitor efectele măsurilor de 
reducere a consumului de metal.

— Cum vedeți ieșirea din acest 
impas, care se pare că are conse
cințe economice nefavorabile ?

■— Prin mai buna organizare a a- 
provizionării întreprinderilor cu 
profile laminate ți cu alte materii 
prime. Ideal ar fi ca încheierea con
tractelor cu combinatele siderur
gice din Hunedoara și Reșița, cu 
Fabrica de țevi-Roman, uzinele 
„Republica" din Capitală și „Lami
norul de tablă“-Galați, ca și cu alți 
furnizori să se desfășoare mai ra
pid, cu mai puțin timp înainte de 
începerea fiecărui trimestru, pen
tru ca uzinele să aibă posibilitatea 
de a renunța, cînd este cazul, Ia 
unele sortimente și de a primi, în 
schimb, în timp util, altele.

în afară de cele relatate de ingi
nerul șef de concepție mai între
zărim o posibilitate de a urgenta a- 
plicarea unor măsuri de economi
sire a metalului : întărirea compar
timentelor de concepție ale uzinei, 
în special a serviciului constructor- 
șef. Acest lucru este posibil pe 
baza judicioasei utilizări a cadrelor 
tehnice cu pregătire medie și a in
ginerilor din uzină, prin justa în-

Ing. Adrian PRODAN

„Italia produce
Miercuri după-amiază tovarășii 

Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Florian Dă- 
nălache, Janos Fazekaș, Mihai 
Gere, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Mihai Dalea, Virgil Trofin 
au vizitat expoziția „Italia produ
ce", organizată de Institutul italian 
pentru comerț exterior în Pavilio
nul central al Complexului de ex
poziții din Piața Scînteii.

La intrarea în expoziție, condu
cătorii de partid și de stat au fost 
întîmpinați de Nicgolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
de dr. Franco Tardioli, directorul 
expoziției, și de numeroși oameni 
de afaceri italieni, conducători ai 
firmelor participante la expoziție.

Au fost de față Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Au fost prezenți, de asemenea, mi
niștri, reprezentanți ai Camerei de 
Comerț, ai unor instituții centrale 
și întreprinderi de comerț exterior.

în timpul vizitei, conducătorii de 
partid și de stat s-au oprit în fața 
a numeroase standuri în care sînt 
expuse mașini și utilaje pentru 
prelucrarea metalelor și a materia
lelor plastice, pentru industria lem
nului, o gamă variată de mașini 
textile și mașini pentru industriile 
alimentară, chimică și farmaceuti
că, utilaje agricole, mijloace mo
derne de transport industrial, auto
care și automobile, aparate electro
nice de măsură și control, articole 
electrice de uz casnic, produse ali
mentare, țesături, confecții, artico
le de artizanat. Directorul expozi
ției și alți specialiști italieni au dat 
ample explicații asupra exponate
lor și au făcut demonstrații cu 
unele dintre utilaje.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Chivu Stoica au semnat în cartea 
de onoare a expoziției.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat expo
ziția ca deosebit de interesantă, 
exprimîndu-și convingerea că a- 
ceastă manifestare va contribui la 
dezvoltarea relațiilor comerciale și 
a cooperării economice româno-ita- 
liene.

(Agerpres)

La Complexul de Industriali
zare a lemnului din Bacău se 
află în construcție o fabrică de 
plăci fibrolemnoase. Capacitatea 
finală a acesteia — 45 000 tone 
pe an, și procedeul de obținere 
a plăcilor (semiuscat) — o vor 
situa în fruntea unităților de a- 
cest gen din tara noastră.

Angajîndu-se să dea în pro
ducție fabrica cu trei luni mal 
devreme, constructorii întreprin
derii nr. 15 apartinînd trustului 
din Iași se prezintă, la începu
tul celei d-e-a doua jumătăți a 
anului, cu un însemnat avans 
fată de grafic. Aproape trei cin
cimi dintre utilaje au fost mon
tate. La presa de plăci fibrolem
noase, de pildă, montajul a fost 
executat într-un termen cu 30 
de zile mai scurt, ceea ce a creat 
posibilități de devansare a lucră
rilor Ia instalarea uscătoarelor, 
defibratoarclor, liniei tehnolo
gice de format covorul de plăci. 
Tot aici urmează să între în 
funcțiune, în cel de-al treilea an 
al cincinalului o secție de case 
prefabricate.

Foto s Gh. Vintilâ

Presa de teri a publicat Comunica
tul în legătură cu ședința plenară a 
C.C. al P.C.R., care la unul din 
punctele de pe ordinea de zi a dezbă
tut și aprobat Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România cu privire 
Ia majorarea salariilor mici. Ea se în
scrie în contextul măsurilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al partidului 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Așa cum se preve
de în Hotărîre, cu începere de Ia 1 
august 1967, salariul tarifar minim se 
majorează de la 570 Ia 700 Iei lunar, 
iar salariile tarifare actuale de pînă 
la 750 lei lunar se majorează în me
die cu 10,4 la sută. Pe această cale, 
la nivelul unui an întreg, salariații vor 
realiza un spor de venituri de 1,2 mi
liarde lei.

în legătură cu măsurile prevăzute 
în Hotărîre, cu puternicul ei ecou în

rîndul oamenilor muncii, redactori și 
corespondenți ai ziarului s-au de
plasat în cîteva unități economice din 
Capitală și din țară.

La uzinele „7 Noiembrie" din Bucu
rești am vizitat, mai întîi, secția de 
filatură. Aici am aflat că de prevede
rile din Hotărîre vor beneficia unii- 
sortatori, muncitoarele de la levată, 
bobinatoarele și canetatoarele, diferiți 
muncitori auxiliari.

— Acum eu am un salariu tarifar 
de 681 lei, ne-a spus Maria Pătrașcu, 
muncitoare la levată. De cum a apă
rut Hotărîrea, am și rugat pe maistrul 
de schimb să-mi calculeze sporul de 
salariu.

— Și ce a reieșit din calcule ?
— Că o să primesc un salariu ta

rifar de circa 750 lei, la care se a- 
daugă și sporul de acord.

— Noi nu desfășurăm o muncă de 
înaltă calificare. Asigurăm pregătirea 
bunei funcționări a utilajelor din fi-

Convorbire 
ou Abdelaziz Ahmed 

MOKBLI 
lider al Frontului de eliberare 

din Aden

(Continuare în pag. a IlI-a)

Dinamismul este o carac
teristică atît de pregnantă a 
timpului nostru, îneît a de
venit o calitate pretinsă cu 
tot mai pufina îngăduință 
persoanelor cu diferite func
ții de răspundere, dar mai 
ales directorilor, administra
torilor, conducătorilor din 
sistemul economiei sau al de
servirii publice. Socialismul, 
marele accelerator al Româ
niei contemporane, are ne
voie de brafe viguroase și 
minfi agere pentru a înfăp
tui programele elaborate de 
partid și aprobate cu entu
ziasm de întregul nostru po
por.

In tot ce construim ne-am 
impus un ritm alert. Dar ne 
grăbim cu chibzuință și în
țelepciune, asigurîndu-ne din 
toate punctele de vedere 
înaintarea. Cu multă cumpă
nire, spun, dar ne grăbim. 
Am grăbit pasul pentru a 
reface tara după război, apoi 
pentru a pune o temelie e- 
dificiului socialist, de con
strucția căruia ne apucasem 
cu pufine mijloace dar cu 
multă rîvnă, pentru a con
solida și lărgi baza tehnico- 
economică ce ne-o făurisem, 
în sfîrșit am grăbit pasul

a ajunge să avem,pentru
cum avem astăzi, o Românie 
aflată în plin proces de in
dustrializare șî cu o agricul
tură și cultură înfloritoare. Ne 
grăbim pentru a scurta cît 
mai mult distanta încă mare 
ce ne desparte de nivelul 
jărilor avansate din punct de 
vedere economic. A încetini 
pasul înseamnă a permanen
tiza rămînerea în urmă. A- 
cesta este ritmul general, re
zultanta tuturor eforturilor. El 
include, firește, și ritmurile 
nesatisfăcătoare în 
lucrează 
Sînt 
care 
lucru 
care
pe care nu i-ar putea scoate 
nimeni din dulcea lor înce
tineală. „Lasă, frate, că nu 
vine apa”... o întoarce el, 
fratele, dacă i se reproșează 
moliciunea. Iar, dacă insiști, 
se supără de-a binelea : 
„Ce-ai vrea mata, să sar în
tr-un picior, ca s-o fac pe 
dinamicul ?’ Fratele știe însă 
foarte bine că nu despre ap
titudinile fizice este vorba, 
ci de dinamismul dinăuntru, 
mai exact de capacitatea 
scoarfei cerebrale de a reac

care se 
în diferite locuri, 

multi „tovarăși buni” 
au drept grafic de 
„calendele grecești", 

iau fotul „cu-ncetul” și

ționa mereu cu prospețime la 
stimuli! importanfi care o 
excită. Este vorba, pe de altă 
parte, de spiritul de răspun
dere, adică de înțelegerea 
și abordarea sarcinii respec
tive de pe poziții politice și 
cetățenești înaintate, precum 
și de maniera de lucru în 
care se acționează în mod 
practic.

„...Ritmul de aplicare a u- 
nora dintre rezultatele cer-

cetării poate fi accelerat cu 
atît mai mult cu cit impe
dimentele care apar fin de 
inerfie și formalităfi intermi
nabile”, declara recent prof, 
dr. Tudor lonescu, directorul 
Institutului de cercetări ali
mentare. Domnia sa a istorisit 
trista poveste a unei instalafii 
perfecfionate pentru purifica
rea zemurilor de zahăr, con
cepută ți proiectată cu forje 
proprii. „Instalafia, rezultat al 
unor eforturi complexe, studii 
și deplasări în mai multe țări, 
nu va putea să intre în func-

fiune în foamna acesfui an 
din cauză că... postamentul 
de ciment al pompei (ce ar 
putea fi executat de un 
muncitor în cîteva zile) tre
buie să fie proiectat de 
I.P.I.A. (Institutul de proiec
tări pentru industria alimen
tară), lucru care solicită nu
meroase avizări, aprobări, 
programări.”

lată cum aplicarea unor 
cercetări minuțioase, care ar 
putea da primele rezultate 
economice încă din aceas
tă toamnă, trenează din mo
tive de-a dreptul ridicole. 
Circumstanța agravantă este 
că cineva din carne și oase, 
cu o anumită greutate în ie
rarhia ministerului și pe statul 
de salarii, a „gîndit” și a in
dicat în mod deliberat a- 
ceastă solufie. El nu se gră
bește („Ce, vine apa ?"). Nu 
se grăbește, dar nici nu riscă 
vreo admonestare, pentru că 
oricînd îți va putea arăta un 
aliniat dinlr-un articol de in
strucțiune, decizie sau regula
ment în care se spune că 
„postamentele trebuie proiec
tate de I.P.I.A.” I El înghite 
regulamentele pe nemesteca
te. De aceea nu-și va complica 
existenfa liniștită înfrebîndu-so

dacă s-ar pufea face totuși 
o deosebire între o fundație 
pentru o uzină sau siloz și 
un postament pe care-l poa
te face un lucrător în 2—3 
zile. El preferă să „omoare” 
toată afacerea în mod regu
lamentar, decît să se ex
pună, doamne ferește, între
bării „pe ce bază”. Mintea 
lui nu e antrenată pentru a 
descoperi argumente rațio
nale, de aceea, între venirea 
și plecarea de la birou, scrie 
cea mai sigură rezoluție — 
„pe calea obișnuită".

„Leneșul este un ho}* — 
spun francezii. Pentru că le
nea de gîndire, lenea de a 
aefiona costă. în cazul citat, 
ca și în altele, reacția mo- 
lîie fafă de diferite cerințe 
costă economia țării multe 
milioane de lei și lipsește 
populafia, așa cum vom ve
dea, de zeci de bunuri de 
trebuință imediată.

De cîfiva ani se organi
zează cu relativă regulari
tate expoziții cu modele de 
articole de largă folosinfă. 
Ultima a avut loc în 1965.

latură, a intervenit muncitoarea Alexan
drina Avram. Scoatem țevile pline, 
curățim și pornim mașinile, remediem 
ruperile, aprovizionăm utilajele. Ca 
răspuns la Hotărîre, ne vom strădui 
să reducem la minim timpii de sta
ționare a mașinilor, să economisim și 
mai mult materia primă, să contri
buim la obținerea unei producții de 
calitate.

După această scurtă discuție, ne-am 
adresat ing. Maria Vlădulescu, șeful 
secției filatură, în care lucrează circa 
850 de muncitori și tehnicieni.

— Ne dăm destul de bine seama că 
numai prin munca și mai plină de
roado din fiecare întreprindere, prin 
creșterea producției și productivi
tății muncii, reducerea prețului de 
cost și sporirea beneficiilor se poate 
asigura ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii — ne-a spus șeful 
secției. De prevederile Hotărîrii se 
vor bucura aproape un sfert din nu
mărul muncitorilor filaturii. După cîte 
știu, în cinci luni din acest an, co
lectivul uzinei a depășit planul pro
ducției marfă cu peste 200 000 lei, a 
economisit 2 000 l<g fire și a dat su
plimentar economii și beneficii de 
circa 150 000 Iei, adueîndu-și și el 
contribuția la realizările mari obținute 
pe ansamblul economiei.

La secția de bobinaj și canetat am 
reținut părerile muncitoarelor Ioana 
Stanciu și Veronica Cocinef. Ambele 
au acum un salariu tarifar de 683 lei 
pe lună. De la 1 august vor primi 
circa 750 lei lunar.

— Este un îndemn să îngrijesc cît 
mai bine mașinile de canetat, ne-a 
spus Veronica Cocinef. Să acord cea 
mai mare atenție calității firelor, să 
reduc și mai mult pierderile și deșeu- 
rile.

— De felul în care, fiecare la locul 
său de muncă, își îndeplinește sarcini
le — a adăugat Ioana Stanciu —• 
depinde sporirea continuă a producti
vității muncii și reducerea prețului de 
cost. Aceasta e o cale sigură pentru 
avîntul continuu al uzinei noastre și 
al economiei. Numai așa va putea 
crește bunăstarea noastră, a oameni
lor muncii.

De aici am plecat pe șantierul de 
locuințe de pe bulevardul Leontin 
Sălăjan. Discutăm cu tovarășul Ro
bert Wagner, normator la lotul in
stalații al întreprinderii de montaj și 
instalații, care execută aceste 
la blocurile de locuințe.

— Ca normator, înțeleg ce 
importante are 
muncitorii lotului 
sută din numărul

lucrări

efecte 
pentruHotărîrea 

nostru. Circa 18 la 
muncitorilor se vor

Valeriu POP Petre NEDELCU

Adenul cunoaște din nou 
zile fierbinți. Pe străzi 
canonada a amuțit pentru 
moment, dar încordarea 
persistă. Drapelul Frontului 
de eliberare flutură pe 
principalele clădiri din car
tierul Crater. Trupele colo
niale nu îndrăznesc să se 
aventureze în această cita
delă a patrioților, pe ziduri
le căreia e înscrisă cu 
gloanțe și singe voința de 
libertate și independență a 
populației din Aden.

Știrile sosite din acest 
protectorat britanic anunță 
o intensificare fără prece
dent a mișcării patriotice 
care se opune planurilor, 
neocolonialiste pentru teri
toriile din Peninsula Arabi
că, pregătite în afară, fără 
consultarea maselor popu
lare șt împotriva intereselor 
fundamentale ale acestora, 
în legătură cu evenimentele 
care au avut loc în ultimele 
zile în Aden, coresponden
tul nostru la Alger, CON
STANTIN BENGA, a avut 
o convorbire cu ABDELA
ZIZ AHMED MOKBLI, li
der al Frontului de elibe
rare din Aden.

— Cum au reizbucnit tulburSrilâ 
din Aden ?

— Ultima picătură care a făcut 
să se reverse din nou cupa nemul
țumirii maselor largi din Aden a 
constituit-o recenta hotărîre a Marii 
Britanii cu privire la teritoriile din 
Peninsula Arabică. Pe scurt, lucru
rile s-au petrecut astfel : în timp 
ce ministrul de externe britanic, 
George Brown, declara săptămîna 
trecută în Camera Comunelor că o 
importantă forță navală britanică 
va patrula în apele Arabiei de sud 
timp de șase luni, după procla
marea la 9 ianuarie 1968 a așa- 
zisei „independente" pentru aceste 
teritorii, guvernatorul Marii Britanii 
la Aden a pus la cale o parodie 
care a declanșat un val de indig<- 
nare — a legalizat activitatea unor 
grupuri așa-zis „naționaliste” care 
de fapt nu au nici o contingență cu

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a EII-a)
(Continuare în pag. a Vl-a)
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ES® Băiețașul meu, de 4 ani, 
se află de un timp la părin

ții mei, Maria și Mihâi Tănase, 
din comuna Pădureni, satul Iz
vorul, raionul Buzău. Nu dc 
mult, copilul s-a îmbolnăvit de 
congestie pulmonară. Medicul 
dispensarului i-a prescris tra
tamentul adecvat; urma ca fel
cerul Mocanu Vasile să vină 
din 6 în 6 ore și să-i facă an
tibiotice. Acesta însă a refuzat 
categoric să se deplaseze la 
domiciliul părinților mei, unde 
se afla copilul — circa 1 km 
depărtare — ținînd morțiș să 
fie dus copilul în stare febrilă 
(cu o temperatură de 40° C), 
la el acasă. Bineînțeles că a- 
cest lucru nu era cu putință. 
Felcerul Mocanu Vasile nu este 
la prima manifestare de acest 
gen. Deși s-au făcut sesizări nu
meroase la secția sanitară raiona
lă, a fost scos „basma curată". 
Dar pînă cînd ?

Elena OPREA,
str. Eliberării 65 Bacău

ESj La Gheorgheni se află în 
888 construcție un siloz de legu
me și fructe cu o capacitate de 
500—600 de tone. Proiectant ge
neral al lucrării este I.S.P.A. 
București, subproiectant —* 
D.S.A.P.C. Tg. Mureș, construc
tor I.C.A.R.C.O.O.P. Tg. Mu
reș, iar beneficiar — O.R.V.L.F; 
Gheorgheni. Construcția — ne-a 
informat într-o scrisoare cores
pondentul nostru voluntar Tho- 
man Adalbert — trebuia să în
ceapă la 1 august 1965 și să fie 
gata lă 1 iulie 1966. Dar nici 
unul din termenele stabilite, res
tabilite și iar amînate n-a fost 
respectat. Ne-am interesat, în le
gătură cu această stare de lu
cruri, la U.R.C.C. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară, forul tutelar al 
întreprinderii constructoare. în 
răspunsul său, după ce ne rela
tează, ca uri avocat zelos, odi
seea acestei construcții, U.R.C.C. 
aruncă vina întîtzierii lucrărilor 
pe seama lipsei de materiale 
și conchide că sesizarea făcută 
către redacție este... neîntemeia
tă. Totuși, în răspuns menționea
ză că „întîrzierea lucrărilor â fost 
determinată și de faptul că con
structorul, ICARCOOP Tg. Mu
reș, nu este în măsură să exe
cute lucrări de acest gen..." 
Păi dacă nu e capabil, de ce și-o 
fi asumat răspunderea ? Doar 
așa, ca Să încurce lucrurile P
gS La restaurantul „Argeș" 

din Pitești se servesc la masă 
în loc de pîine sau chifle obiș
nuite, niște pîinișoare preparate 
din făină extra de brutari pri- 
cepuți. Delicioase, într-adevăr. 
Specialitatea oăSei; De altmin
teri, singura specialitate... Dar o 
pîine din acestea e prea mare 
pentru stomacul unui singur om. 
Ea nu 
sume 
mereu 
poate fi împărțită cu come
senii (nu-i nici friîmOS, riici igie
nic). Și uite așă rămîne, inevi
tabil, în fața fiecărui client, Cam 
o jumătate de pîine săli mai 
puțin.

— Ce faceți cu aceste res
turi ? I-ăm îritrebăț, Curios, pe 
un ospătar. Nu-i păcat de ele ?

— N-ăvdți grijă, totul merge 
lă porci.

Pretențioși porci, domnule, 
dacă fiii cti tot diriădifisul să se 
trigrășd nUîriai cu pîine din 
făină extfă I

Ion PACURARU
Str.- T. Viadimirescu 55 Pitești

Continuînd investigarea cauzelor 
și efectelor ședintomaniei. ne vom 
referi la alte aspecte ale acestei de
naturări birocratice în diferite acti
vități.

La desfășurarea unei campanii a- 
gricole sînt angajate eforturile gos
podăriilor de stat și cooperativelor 
agricole de producție, organelor de 
partid, sfaturilor populare, consiliilor 
agricole, uniunilor cooperatiste, trus
turilor gostat, S.M.T.-urilor. sindica
telor salariaților agricoli ș.a.m.d. Tu
turor Ie revin sarcini specifice, iar 
organele de partid, pe lîngă atribu
țiile politice și organizatorice proprii, 
au datoria de a controla și îndruma 
desfășurarea întregii acțiuni. Uneori 
se consideră însă că cel mai potrivit 
mijloc de a „demara" și „impulsio
na" îl constituie... ședințele. Se ajun
ge astfel să se organizeze de la re
giune la raion si de aci la comune 
un lanț al ședințelor. în care se dis
cută despre aceleași probleme, dar 
la care îndeosebi cadrele din condu
cerea organizațiilor de partid, coope
rativelor. fermelor agricole, sfaturi
lor populare participă „în serie" si 
„pe diferite linii". Si astfel, în timp 
ce pe teren se simte nevoie de îndru
mare concretă și de măsuri operati
ve, oamenii în măsura să asigure 
aceasta pregătesc, prezintă sau ascul
tă referate, informări, instrucțiuni.

La aceasta se adaugă ședințele im
puse de forurile tutelare. La Comite
tul regional de partid Oltenia mi 
s-a arătat Ordinul nr. 14777 al De
partamentului Gostat care precizează 
că în fiecare gospodărie trebuie or
ganizate „săptămînal ședințe de lu
cru cu cadre tehnice Si alti lucrători 
interesați", plus analize decadnle și 
lunare. Așadar, dintr-un condei 8 
ședințe, fără a mai pune la socoteală 
teleconferințele, adunările de partid, 
ale organizațiilor de masă, ședințe 
la centrul de raion sau regiune.

Asemenea neajunsuri slnt amplifi
cate. așa eum arăta tov. Cornel Bă- 
je.’varu. secretar ai Comitetului regio
nal București al P.C.R., de tendința 
unor comitete raionale de partid și 
sfaturi populare de a transmite ne 
filieră indicația de a se bune îh dis
cuție „pînă jos" problemele dezbătu
te în ședințe de comitet (mutieft cul- 
tural-edticativă de masă, irigațiile, 
cohtfibiitiâ voluntară), indiferent 
dacă prezintă Sau riți interes real 
pentru toate unitățile.

școală în alta,

de ședințe înseamnă

posturilor aprobate, sau transferarea 
unei mobile dintr-o 
este necesară aprobarea comitetului 
executiv. Nu împinge o asemenea 
stare de lucruri la măcinarea timpu
lui unor cadre de conducere în tot 
felul de ședințe pentru treburi mi
nore, la înrădăcinarea formalismului, 
la tărăgănarea soluționării unor pro
bleme care necesită operativitate ?

Alarmat de imposibilitatea practi
că de a cuprinde multilateralitatea 
atribuțiilor ce-i revin, președintele 
Sfatului popular raional Criș. loan 
Bar, și-a făcut un inventar statistic 
al folosirii timpului de lucru. Rezul
tatul bilanțului: în trei luni 85 șe
dințe, în medie de cîte 4 ore j une
ori s-au nimerit 3—4 ședințe pe zi...

Virulenta cu care ședințomania 
devorează timpul președinților de 
sfaturi populare se datorește și faptu
lui că, prin natura funcției lor, ei 
conduc sau fac parte dlntr-o infinita
te de comandamente — pentru campa
nii agricole, deszăpeziri, moderniza
rea circulației, turism, combaterea 
pestei porcine, irigații, îmbunătățiri 
funciare, inundații, înfrumusețarea 
satelor, recuperarea pagubelor din 
avutul obștesc etc. etc. De aci nenu
mărate ședințe care, chiar cînd sînt 
operative, macină timpul și forțele. 
Tov. Mihai Ivari, secretar al Comi
tetului regional de partid Oltenia, și 
tov. Petre Poroianu, secretar al sfa
tului popular regional, au exprimat 
obiecții asupra utilității prezentei în 
toate aceste comandamente a preșe
dinților sfaturilor populate (care ar 
putea fi înlOcuițl de șefii secțiilor de 
resort) ; mai mult, ău contestat în
săși utilitatea unora din aceste co
mandamente întrucît diminuează au
toritatea și răspunderea organelor 
împuternicite să conducă activitatea 
în domeniul respectiv.

bărla goală e dușmanul democra
ției ? Democratismul asigură oricui 
dreptul de a-șl spune părerea într-o 
adunare publică, de a semnala nea
junsuri și a face propuneri de în
dreptare, de a aduce critici sau a 
prezenta concluziile sale asupra unei 
probleme sau a alteia. Cîteva minu
te îi ajung celui care are într-adevăr 
ceva de spus ; în schimb, cel care 
vorbește numai spre a „sublinia", 
„releva" și „completa “ se lasă pînă 
într-atît prins în plasa flecărelii incit 
îi e imposibil să găsească fraza de 
încheiere. Reluînd șl rumegînd în 
fel și chip aceeași „problemă", mes- 
tecînd mereu aceleași considerații 
anoste despre aceleași aspecte bana
le, creează în jur o toropeală uci
gătoare. Dacă după ce ai ascultat cu 
resemnare jumătate de oră o ase
menea cuvîntare cauți să-ți amintești 
despre ce a fost vorba efectiv, îți 
dai seama că omul a vorbit fără să 
spună nimic. Impasibilitatea față de 
asemenea practică înseamnă de fapt 
a îngădui bagatelizarea, caricaturiza
rea democratismului.

— Numărul ședințelor nu poate 
constitui un etalon al activității, a- 
răta tov. Gh.' Călin, prim-secretar al 
Comitetului regional de partid Hu
nedoara, Să facem analize și ședin
țe mai puține, dar mai bine pregă
tite, iar fiecare dintre ele să consti
tuie nu un prilej de oratorie, ci un 
mijloc practic de îmbunătățire a ac
tivității.

Excesul
timp răpit efectiv muncii, eforturilor 
de soluționare a unor probleme, de 
îmbogățire a cunoștințelor de spe
cialitate. după cum înseamnă timp ră
pit celui de „al doilea opt". Sedințo- 
mania nu este o fatalitate, lichidarea 
ei presupune însă o bătălie împotri
va inerției.

este făcută să se con- 
tăiată, ci ruptă, fiind 
caldă. Prin urmare, nu

Am lucrat, pînă la 22 mai 
19(34, la întreprinderea de 

transporturi Ploiești, dată după 
Oare, m-atn căsătorit și am plecat 
din localitate. N-am avut, în via
ța mea, bici o abatere disciplina
ră, riici un litigiu cu nimeni: De 
aceea m-am și mirat mult atunci 
cînd, lâ 16 măi a.c.-, am primit 
acasă o citație pentru a mă pre- 
zeiitâ, la 23. V. a.c„ în fața co
misiei de litigii a I.T.P. De ce 
s-or fi trezit tocmai acum, după 
trei ani de zile ? — m-am între
bat. Totuși, în preziua fixată, am 
pornit la drum, (Nu ivreau să 
trec peste un amănunt dureros : 
eram gravidă și, pe drum, am 
avut un mic accident datorită 
căruia am pierdut, mai tîrziu, 
sărcina); Am ajuns, în sfîrșit, la 
I.T.P, și aha alergat la sindicat, 
apoi la președintele comisiei de 
litigiu. Despre ce era vorba ? Mă 
chemaseră îh judecată pentru că 
încasasem îti plus la salariu, din 
neglijența cuiva, 10 lei. Uite pen
tru ce făcusem drumul de lă 
Bîrlad la Ploiești, pentru ce chel
tuiseră atîția bani.

— Păi, barem dacă rh-ați ci
tat, judeâați-mă — le-am zis,

— Nu putem tovarășă. Ne 
rîde lumea 1 Pentru 10 lei...

Atunci cînd m-au chemat cu 
citație, nu s-au gîndit că 6 să 
rîdă lumea de ei. Acum, de bună 
seamă, n-o să-i mai rîdă lumea. 
O să-i plîtigă.
Steliana STOICA 
(fostă Manoiescu)
Str. I. L. Caracjiale 2 — Bîrlad

din Dobrogea :

iscarea

Reglementările anacro 
nice dau aripi ședințe 
maniei

Abundența de ședințe lâ diferite 
niveluri și ne diferite linii își arată 
cu deosebire efectele paralizante în 
câziii Unor cadre de conducere dini 
economie, alese simultan. în mai mul
te funcții obștești. Președintele co
operativei.. agricole. Putineiu. raionul 
Giurgiu, ion Drăghiei. are.;.- 14 sar
cini obștești. Cine âr putea socoti la 
cîte ședințe participă pe lună ? Cînd 
conduct efectiv treb'tiriie cooperati
vei ? Cît timp îi rămîne ca să-și ri
dice nivelul de pregătire, să-si „vadă" 
măcar familia ?

Asemenea cazuri nu coiistitiiie o 
raritate. Directorul T.A.P.L. Oradea 
este determinat de îndatoririle sale 
administrative câ și de cele 
ce-i revin ca membru al comitetu
lui de partid ăl trustului, al comite
tului de partid pe ramtira comerț; al 
comisiei permanente com.ert-aprdvi- 
zionare a sfatului popular, ăl cofldU- 

............ ... ........‘ 6ă 
de

crifii cltthiilui sb’ortiv „Grisul", 
lector la universitatea serală 
marxism-leninism, să-și petreacă trei 
sferturi din timnul de lucru în șe
dințe. Ing. Al. HeîfifiCli, difectori.il 
general al uzinei „Efectfbjautefe"; 
ne-a înfățișat o socoteală .prhciSă : 
cumulînd diferitele ședințe îri Uzină, 
la sfat, la comisia de coordonare a 
cercetărilor științifice.-, ,1a . comițptul 
orășenesc . ajunge la 40—50 ședințe 
pe lună. Durfiiriică, cînd vine la uzină 
să-și .fată bifehtul. âjunge la coritlU- 
zia că a avut o âăptăriiîna bună dacă 
a realizat uri sfert din câea ce și-a 
propus ; dar spre a ajunge lâ un a- 
semenea rezultat trebuie să lucreze 
12—13 ore pe zi.

Același lucru se poate spune des
pre activiștii obștești. Iiiritr-o discu
ție purtată cu un grup de instructori 
ai Corriitefului orășenesc de partid 
București; â .rezultâf că fiiediă lUnâ- 
ră a ședințelor unui secretar de or
ganizație de bază este de 15. Aceas
ta este doar, media; Pentru că exis
tă si „vîrfuri". Secretarul comitetului 
de partid de lâ se'dțiâ fufnâle â C.S. 
Hunedoara a participat în decurs de 
o lună la peste 40 de ședințe.

Nu fexiâtă dale dă salvare ? Pri
ma — și cea fhai accesibilă âr fi să 
se pună capăt tendințelor. de defor
mare a rostului muncii obștești, de 
apreciere a ihuncii activiștilor nu 
după rezultatele ei efective, ci dUpă 
numărul ședințelor ia care participă.

în îndesirea fără rost a ședințelor 
își spun CUvîntufl și unele reglemen
tări anacronice care, îndeosebi în 
sfera de activitate a organelor loca
le de stat, manifestă o vitalitate ie
șită din comun. S-ar părea că pre
ședinții și secretarii sfaturilor popu
lare regionale, raionale și orășenești 
sînt activiști de Stat CU o ahutrdtă 
răspundere. Totuși, după cum ne-a 
relatat tov. Floreâ Mitruț, secretarul 
Sfatului popular orășenesc Craiova, 
în virtutea actualei reglementări, 
pentru înfierea unui copil sau pen
tru angajarea unui portar în cadrul

Lungimea epuizanta a 
unor ședințe este o fa
talitate ?

Nu e exagerat de afiffriat că dufata 
redusă â ședințelor; fcorieizia ldrt dis- 
fiutiile eii ffîiăz, „la obiect", făfă di
vagații Si repetări; constituie o ex
presie â Iriâtufitătii; â spiritului de 
luCrU al otgâhiZâțiâi respective, a 
celor Ce cohduC șediritâ. Ori- 
CÎt de irftportahtă ar fi problema 
aflată la ordinea de zi, discuțiile, pot 
fi .încheiate într-o bră; d&Uă dâcă 
ordinea de zi ă a dunării a fost cu
noscută in prealabil; dacă referatul 
pune în dezbatere aspecte concrete, 
propune soluții bine Chibzuite; iar 
pârtieipâritli s-ăU pregătit din iiiinp. 
Și, totodată, dacă la discuții se în
scriu numai cei care au într-adevăr 
ceva de spus. Nu e un secret pentru 
nimeni că unii iau cuvîntul nu pentru 
că âr avea rcâlrhenie ceva de co^ 
municat, ci pentru că vor să se facă 
remarcați

, Exjstă însă leaC împotriva, acestei 
deprinderi Oăiiieriii să Vadă că ni
merii nil e apreciat ,;âctiv", „devotat’', 
după riiimărul șediiițelOr ia Care a 
luat ctivîntul, dtipă cantitatea de 
vorbe puse la bătaie, ci după acti
vitatea sa efectivă, după rezultatele 
practice.

La ce măcinare a timpului duc 
unele ședințe se poate vedea și din 
următoriil caz de-â dreptul uluitor, 
relatat de tov. Gh. îoneseti, prim- 
secretar al Comjtetului raional de 
partid 30 Decerribrie. Lâ direcția nr, 1 
din Miriisțefiil Industrie! Construc
țiilor de Mașini, adunarea gerierâiă 
a organizației de bază a durat... 8 
Ore. N-a rărrias Uri singur toVarăș 
care să nu fi luat cuvîntul. Aveau 
sau nu ceva de spus; au vorbit. Roa
dele : un proces-Vârbal de 53 pa
gini., Un âSfemenea reCbrd a CSfiit 
pregătire serioasă. Cu cîteva zile 
îriairitș birbul organizației de. baZă 
s-â întrunit spre a definitiva infor
marea. Ședința „pregătitoare" a du
rat..., 10 ore. Cu alte cuvinte timpul 
preVăzUt pântfu o cohfâfirită tegio- 
riâlă de partid. Celor cirici riiembri 
ai bitotilUi le-au reveilit îh medie 
două ore ca să-și spună „euvîntul".

Cum se ajunge lâ asemenea ab
surdități? Spirite „enciclopedice", unii 
refuză cu îndîrjire să lase o pro
blemă asupra căreia să hU-și feXpti- 
ifie opinia „Abonați la Cuvîrit" din 
ofifiiu, insensibili lâ suferințele se- 
meriilor, contînd pe răbdarea aces
tora, el își continuă nestitlgheriți 
Vorbirea chiar cînd e evident că ea 
se pierde in neant. Tristul talent al 
unora de a vorbi fără a spune nimic 
este suportat cu stoicism de categorii 
lâi-gi de cetățeni. TCatna de a tiu 
jena pe vorbitorul care nu se mai 
poate opri face ca unele adunări ale 
salarlafilor sau consfătuiri de pro
ducție să înceteze de a mai fi un 
inijloc de confruntare a părerilor 
devenind mori de măcinat vorbe.

Căutîndu-și un paravan protector, 
un scut la adăpostul căruia să acțio
neze în voie, flecarii afirmă că își 
exercită un drept democratic. Tov. 
Vasile Rus, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc de partid Tg. Mu
reș, ne relata despre asemeriea „ste
le ale ședințelor" pentru care orice 
ședință e prilej de frazeologie goală, 
de propuneri ca „să se îmbunătățeas
că munca", „să ridicăm nivelul", „să 
punem în centrul atenției", „să lichi
dăm lipsurile". Iar cînd cineva îl 
roagă să se exprime mai concentrat 
și mai concret, Se plîng bă„, se încalc 
că democrația.

Dar ce au comun demooratîsmul, 
confruntarea de păreri cn baterea 
apei în piuă ? Nu cumva tocmai vor-

Tudor OLARU
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Vestigii arheologice 
fragment de coloană montat pe un 

altar de marmură la Constanța
Foto : M. Cioo

Stad

mari 
asigure 

de
menite să
citadine un nivel 

grad de confort din ce 
ridicat. Sute de mii do

Ultimul deceniu a adus în via
ța orașelor țării noastre 
prefaceri 
populației 
trai și un 
în ce mai
apartamente, cartiere întșegi și 
orașe noi schimbă pe zi Ce trece 
tot mai mult trăsăturile vechi
lor localități, transformîndu-le în 
așezări ale unui mod de viață 
nou, socialist Noi clădiri indus
triale, de locuit și publice, artere 
de comunicație, spații libere de 
odihnă, destindere și agrement 
răsar cu rapiditate. Realizările, 
cunoscute de toți, sînt evidente 
și incontestabile.

Se ridică însă tot mai frecvent 
în ultima vreme întrebarea : unde 
să Zburde, unde să facă sport ti
neretul ?

întrebarea se leagă direct de 
modul în care au Sosi tratate spa
țiile libere din noile cariiere de 
locuit. Unele din aceste spații nu 
au fost amenajate corespunzător 
sau au fost total neglijate. Există' 
și numeroase spații verzi plan
tate; du calități peisagistice re
marcabile, care aduc un aport 
important la înfrumusețarea noi
lor cartiere. Nu cunosc însă e- 
xemple îh care aceste realizări, 
acolo unde au fosi duse pînă la 
capăt, să ii reușit să creeze, în 
afară de frumoasele peluze de 
flori și arbori; spații funcționale 
diferențiate și nuanțaie, potrivite 
nevoilor de destindere 
special pentru jocurile 
și pentru sport.

Mișcarea și sportul
noscute din vechime ca o necesi
tate vitală. Ele trebuie să capete 
astăzi o pondere ou mult spori
tă, datorită sedentarismului ine
rent al civilizației moderne. Avem 
deci nevoie în orașe 
libere pentru sport, 
dorință și posibilități 
mare hiatus. Unele 
privind amenajarea unor locuri

activă, în 
tineretului

sînt recu-

de terenuri 
Dar Intre 
există un 
preocupări

(Urmare din pag. I)

Era o expoziție cu scop func
tional. Invitajii — reprezen
tanți ai întreprinderilor repu
blicane, industriei locale 
ș.a. — puteau șă aleagă 
pe loc modelele cel® 
mai potrivite coridljiilor pro
ducției pentru â le âsihiila, 
contracta și fabrica. Au fdst 
expuse suta de obiecta in- 
genioaâg, cochete și mai ales 
utile, adunate cu mare trudă 
de peste tot. Dar, blazați, 
reptezentahfii industriei lo
cale și republicane de obiec
te de consum n-au simțit nici 
un fel de apetit la afîfea 
bunătăți, âu întors spatele și 
s-au dus acasă. Ceea ce s-a 
reținui este afît de neîn

semnat înctt a aprecia că e 
puțin înseamnă a spune prea 
mult. Reprezentanții unități
lor producătoare au stat pe 
țjînduri — „să mai ia vreo 
mostră, să nu mai ia ?” Stau 
și acum; după aproape 2 ani, 
și se mai gîndesc sub privi
rile îngăduitoafe ale foruri
lor tutelare, feriți cu discre
ție de ihsistența ce ar tre
bui să caracterizeze comer
țul. O parte din modelele 
noi pe atunci; s-au învechit, 
iar cînd; în sfîrșit, producă
torii se vor fi hotărtti în Vitri
nele firmelor de unde au fost 
procurate vor apărea alte 
„modele de referință". Și ca 
să parăm protestele celor în 
cauză, vom spune că ne refe- I

rim la acele obiecte despre 
care organele autorizate au 
confirmat că există condiții 
de asimilare.

Examinarea critică și apre
cierea lucidă și realistă a 
stării de lucruri In sec
torul fiecăruia, administra
rea cu promptitudine a mo
dificărilor sau altor măsuri 
bine gîndite ce se impun 
sînt fot atîtea trăsături ale sti
lului de lucru al conducători
lor economici și administra
tivi moderni; In „Les nou- 
veaux dirigeanfs" — un re
cent studiu sociologic — se 
consideră că îh noile condiții 
cultufa Utilii cortducătot tre
buie să fie satisfăcătoare sub 
trei aspecte : Intelectual (cu
noștințe de specialitate și de

Resent a apărut, în noua serie 
a vestitei colecții Hurmuzaki, pu
blicată de Editura Academiei, vo
lumul de documente culese de a- 
cad. Andrei Oțetea despre solida
ritatea țărănimii române din Tran
silvania cu mișcarea lui Tudor 
Viadimirescu.

Răsunetul mișcării revoluționare 
condusă de Tudor în rîndurile ță
rănimii din Transilvania era pînă 
nu de mult o problemă în fond 
necunoscută istoriografiei româ
nești. Nici în sinteze, nici în mo
nografii speciale, consacrate miș
cării din 1821, aspectul acesta nu 
era abordat. Cercetările întreprin
se de autor au avut darul să um
ple acest gol în istoriografia noas
tră. Rodul lor este volumul de față, 
cuprinzînd 525 de documente, pre
cum și un studiu introductiv.

Documentele relevă puternicul 
ecou pe care l-a avut mișcarea re
voluționară condusă de Tudor în 
rîndurile țărănimii române din 
Transilvania, larga solidarizare a 
acesteia cu lupta revoluționară a 
norodului din Țara Românească. 
Grăitoare mărturii oferă în aceas
tă privință actele emanînd de la 
autoritățile civile și militare din 
Transilvania. Astfel, guvernatorul 
Transilvaniei, Gh. Bânffy, luînd 
noștință de izbucnirea mișcării 
Oltenia, ordona, într-o circulară 
tre autoritățile locale, luarea

natura

de joacă pentru copiii mici nu 
pot satisface dorința de mișcare 
a tineretului Pe de altă parte, 
azi performanțele sportive înalte 
nu mai sînt posibile fără a se de
dica antrenamentului metodic un 
mare număr de ore zilnic. Este 
evident că această corlnțâ am
plă, de masă, hU este și nu poate 
fi cuprinsă în mișcarea sportivă 
organizată ÎH cluburi și asociații, 
care dispun de baze sportive și 
de antrenament limitate. Avem

puncte de vedere

ăl Vedetelor.
pentru că această 

de masă nu aspiră ne- 
periormanțe deosebite,

obligația de a asigura întregului 
tineret o dezvoltare fizică sănă
toasă prin spori, de a nu ne mul
țumi să privim din tribune nu- 
riicti pe Cei mai ăpți folosindu-so 
de acest drept ăl tuturor ca de un 
privilegiu 

Tocmai 
activitate 
apărat la
socot că desfășurarea ei nu ne
cesită amenajări de aceeași an
vergură, dotări Ca ale cluburilor 
și eâte posibilă fără a necesita 
cheltuieli speciale. Este posibil 
și necesar ca, respectînd și folo
sind cu pricepere normele actua
le de dotare cu spații libere a 
ansamblurilor noi de locuit, să se 
comaseze pe cit posibil mai mult 
suprafețele destinate jocului șl 
sportului, în loc să fie dispersate 
în bucățele mici pe toată supra
fața ansamblului. Totodată, nu 
este nevoie ca fiecare teren de 
joc să respecte normativele 
U.C.F.S. pentru omologarea tere
nurilor de sport, știind că se poa
te face mișcare, chiar sport, și pe 
simple peluze de iarbă improvi
zate pe terenuri reduse. în fond, 
cîți tineri din țara noastră și din 
alte țări nu au făcut primii pași

TI

cu- 
din 
că- 
de

cultură generală) ; moral (in
tegritate și dorința de a ac
tiva pentru binele colectivi
tății) ; dlnarhic (spirit de ini
țiativă, întreprinzător, în
drăzneală cieatoare);

Activitățile productive și 
de deservire sînt sensibile la 
schimbările care apar și la 
comenzile sociale, așa după 
cum, în conformitate cu le
gile biologice orice orga
nism normal trebuie să 
aibă o reacție adecva
tă la acțiunea unor anu- 
miți excitanfi. Pierderea sau 
chiar slăbirea reflexelor con
stituie un serios semnal de 
alarmă. Șoferul va fi oprit 
să mai urce la volan, chirur
gul să mal opereze, șlefuito
rul să finiseze piesa. Ar pu
tea să facă accidente sau să

în sport pe terenuri virane, de 
30—50 m lungime, fără nici o a- 
menajare specială și uneori chiar 
fără iarbă ? Sigur, nu propun să 
revenim la înfățișarea vechilor 
terenuri virane Dar cred că dacă 
în concepția edililor noștri și-ar 
putea face loc o înțelegere mai 
flexibilă asupra organizării spa
țiilor libere din noile ansambluri 
de locuit, dacă i-ar lăsa inima să 
nu acopere orice fărîmijă de te
ren cu alei, pomi, bănci și răzoa
re de flori și s-ar folosi într-o mă
sură mult mai mare peluzele de 
iarbă, s-ar asigura, fără îndoială, 
condiții mai bune pentru sportul 
de masă al tineretului. Asemenea 
„terenuri" nu au nevoie de ame
najări costisitoare — piste, ves
tiare, instalații sau împrejmuiri 
— costă sigur mai puțin decît 
plantațiile pretențioase de pomi 
sau flori, atît ca investiție iniția
lă, și mai ales ca întreținere, și 
pot fi realizate, în cea mai mare 
parte, chiar cu sprijinul „benefi
ciarilor” lor direcți, în loc de a 
proceda așa, edilii
populare și-au făcut chiar 
titlu de glorie 
locurilor de joc de pe unele foste 
terenuri virane, transformîndu-le, 
peste tot, în „grădinițe", evident 
imposibil de folosit pentru aler
gări și jocurile cu mingea. în lipsa 
acestor terenuri, părțile carosabi
le ale străzilor devin terenuri im
provizate de fotbal sau volei, cu 
Implicații care nu mai necesită 
comentarii. Excesul de zel în 
crearea pretutindeni de parcuri, 
părculețe, scuaruri, grădinițe me
nite să „înfrumusețeze" orașul, a 
scăpat din vedere cerințe func
ționale esențiale și a dat un sens 
greșit, estetizant, frumosului au
tentic, care nu poate fi despărțit 
de organizarea armonioasă a 
funcțiunilor multiple pe care tre
buie să le îndeplinească spațiile 
libere din cartierele de locuit.

sfaturilor 
un 

din desființarea

Arh, Anton MO1SESCU
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producă rebut. De ce atunci 
lipsa de reflexe la cerința 
cumpărătorilor, la schimbă
rile și noutățile pieței și pro
ducției nu ar fi considerate 
cu tot atîta gravitate î Doar, 
pagubele care sînt sau pof 
fi pricinuite de această ano
malie biologică sau educativă 
înseamnă considerabil mai 
mult, mai dăunător, mai cos
tisitor. De zece ani, în maga
zine s-âu operat prea puține 
schimbări în sistemul bonie- 
relor cu două sau trei indi- 
gouri, a căror umplere face 
să se consume sute de mii 
de creioane chimice muiate 
în cisterne de salivă, iar 
cozile din fața tejghele
lor să se scurgă cu în
cetineală de melc. Introdu
cerea și extinderea deservi
rii la domiciliu a produs o 
mare frămîntare cu cîjiva ani 
în urmă, cînd a fost reco
mandată de diferiți cetățeni 
prin intermediul ziarelor, 
încă și astăzi, după ce pro
punerile cetățenilor au fost 
transformata în directive ofi

ciale, problema prestării de 
servicii la domiciliu este 
foarte nedeslușită pentru u- 
nele uniuni cooperatiste 
meșteșugărești. S-a semnalat 
inutilitatea unor formalități la 
înregistrarea fiscala și plata 
taxelor pentru deținerea de 
autoturisme, dar cu toate că 
simplificările își cer singure 
dreptul la existență, dirijorii 
acestui mecanism înjeleg a- 
nevoie ce ar trebui făcut și 
mai ales cum s-ar putea 
clinti ceva din instrucțiunile 
în vigoare.

Minoritatea ce o reprezin
tă posesorii de reflexe încete 
poate fi determinată fie să 
urmeze un tratament inten
siv eficient, fie, în caz de 
nereușită, să caute ocupații 
unde defectele pomenite să 
nu constituie impedimente e- 
sențiale. Ea va fi nevoită să 
procedeze astfel mai ales 
sub presiunea colosală pe 
care o exercită asupra a tot 
ce e anacronic și închistat 
societatea noastră aflată în 
viguroasă ascensiune.

*

măsuri militare și polițienești, mo- 
tivînd eă „întrucît acest mare prin
cipat se află în strinsă legătură eco- 
nomico-comercială, și atît religioa
să, cit și națională, cu Țara 
nească vecină, cu drept 
ne putem aștepta ca 
tulburări, asemănătoare 
sului tumult al lui Horia, și 
aceste principii primejdioase să 
se răspîndească și în țara noas
tră printre poporul de rînd..." Au
toritățile locale raportau că toate 
cele întîmplate în Țara Româneas
că „au fost cunoscute din vreme 
de țărănimea română" din Tran
silvania, care „era pregătită de o 
răscoală generală, îndreptată îm
potriva nobilimii funciare, amenin- 
țind cu pieirea și monarhia", și aș
tepta cu ardoare pătrunderea oas- 
tei lui Tudor în această țară. Nu
mele lui Tudor — sub forma alin- 
tătoare de Todoraș, Todoruț — 
era pe buzele tuturor țăranilor ro
mâni. Cazul lui Adam Bedia din 
Sulighete (Hunedoara) exprimă 
foarte plastic starea lor de spirit. 
Acest țăran 
purtînd în 
deși nu știa 
se întîlnea 
se făcea că
„Se face înștiințarea că, de către 
răsărit s-a ridicat un crăiuț cu 
numele Todoraș, întîi cu puțină 
oaste, dar din zi in zi ea sporește, 
pînă acum s-au adunat la vreo ci- 
teva sute și mii, Dumnezeu o și a- 
jută, că vrea să facă dreptate și 
acuma ii in Țara Românească, is
prăvește lucrul cu boierii și, de se 
va sfirși bine acolo pînă in paști 
o da și intr-acoace".

Mulți țărani români arestați și 
judecați sub învinuirea de agita
ție la răscoală au avut curajul să 
declare, chiar în fața tribunalului 
militar, că dacă Tudor va sosi din 
Țara Românească, i se vor alătura 
fără șovăire.

Variatele aspecte ale puternicu
lui răsunet pe care l-a produs 
mișcarea revoluționară din Țara 
Românească în rîndurile țărănimii 
române din Transilvania reflectă 
nu numai solidaritatea de clasă, 
dar și conștiința puternică a uni
tății de neam cu frații de dincolo 
de Carpați, năzuința spre unitatea 
națională. Ideea eliberării Transil
vaniei de sub stăpînirea străină, a 
unității naționale cu românii de 
peste munți apare clar exprimată 
în declarațiile multor țărani tran
silvăneni. Numeroase documente a- 
testă că se plănuia o mare adu
nare, la Alba Iulia, a poporului 
din Transilvania. Țăranul Dănilă 
Almășan, răspîndind știri despre 
evenimentele din Țara Româneas
că, afirma că „în curind în dumi
nica floriilor lingă Alba Julia se va 
ține o mare adunare" și dacă pînă 
atunci situația poporului de rînd 
nu se va schimba „împăratul va 
pierde această țară".

. Pe lîngă aceste aspeGte, de un 
deosebit interes, documentele pu
blicate 
despre 
nară a 
zele ei, 
conținutul proclamațiilor lui eta. 
Pentru prima dată sînt publicate 
proclamațiile lui Tudor adresate 
locuitorilor din județul Gorj. Noi 
date întregesc cunoștințele de pînă 
acum în ce privește măsurile luate 
de conducătorul mișcării de la 1821 
în domeniul organizării de stat. 
Rezultă și mai clar că Tudor a tre
cut la reorganizarea administrati
vă a țării, la schimbarea ispravni
cilor și numirea în locul acestora 
a unor „gospodari" din rîndurile 
negustorilor, ceea ce în realitate în
semna un început al transformări
lor burgheze pe care

Volumul dovedește 
plus că mișcarea din 
nească se încadrează 
de eliberare națională a popoare
lor din sud-estul Europei. Relațiile 
lui Tudor cu Eteria, ale mișcării 
revoluționare din Țara Româneas
că cu mișcarea grecească, gu lupta 
altor popoare din Balcani, ne a- 
par, în lumina noilor documente, 
mult mai conturate. Se aduc, de a- 
semenea, știri noi și prețioase cu 
privire la poziția marilor puteri 
față de mișcarea revoluționară ro
mânească și Eterie.

Româ- 
cuvînt 
aceste 

așa-zi-

circula din sat în sat 
șerpar 
carte, 
cu un 
citește

o scrisoare și, 
ori de cîte ori 
grup de țărani 
o proclamație:

conțin bogate informații 
însăși mișcarea revoluție»- 
lui Tudor, despre toate fa- 
despre acțiunile lui Tudor,

el le viza, 
o dată în 
Țara Româ- 
în mișcarea

Prin documentele publicate de 
acad. A. Oțetea, dispunem de in
formații detaliate despre mișcările 
cu caracter local ce au avut loo în 
Moldova în primăvara și vara anu
lui 1821 și despre sprijinul pe ca- 
re-1 acorda populația acestui prin
cipat Eteriei, despre legăturile din
tre mișcările din Moldova și miș
carea lui Tudor. în felul acesta 
lupta desfășurată în 1821 de po
porul român, alături de popoarele 
din sud-estul Europei, ne apare nu 
ca o mișcare limitată la Oltenia sau 
la Țara Românească, ci ca una ge
nerală, care a cuprins toate pro
vinciile locuite de români, ceea ce 
lărgește viziunea asupra evenimen
telor din 1821.

Volumul se înscrie, fără îndo
ială, ca o contribuție deosebit de 
valoroasă la cunoașterea profundă, 
multilaterală a unuia din momen
tele de mare însemnătate din is
toria poporului nostru.

dr. L. DEMENY
cercetător principal la Institutul 
de istorie „N. Iorga“ 
al Academiei

difectori.il
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și a muncii

SITM MAI VIU
N ABATAJ

în cel mal tînăr bazin 
carbonifer al tării a intrat 
în exploatare o nouă mină 
— LEURDA. După calcu
lele proiectantilor, din ea 
trebuie să se extragă, în- 
cepînd din 1969. prin 
atingerea capacității fi
nale, 1 100 000 tone căr
bune pe an. Minerii din a- 
batajele Leurdei au hotă
rît însă recent să apropie 
acest termen. Producția sta
bilită prin proiecte va fi 
atinsă cu doi ani mai de
vreme, adică începînd cu 
trimestrul IV al acestui an. 
Un asemenea angajament 
îndrăzneț vorbește de la 
sine despre marile rezerve 
interne care vor fi puse 
în valoare, despre efectele 
extrem de favorabile ce se 
nasc atunci cînd tehnica 
modernă este mînuită de 
oameni harnici, bine pre
gătiți și entuziaști.

...Am fost la Leurda. 
Angajamentul amintit, cu 
însemnate rezonanțe eco
nomice, își are izvorul în 
organizarea științifică a 
producției și a muncii, în 
subteran și la suprafață. 
Abatajele cu front lung 
sînt dotate cu utilaje și 
complexe de înaltă tehnici-

progra- 
lucru —

tate. Șl totuși, pînă nu de 
mult, Leurda se situa în 
bazinul Văii Motrului prin
tre minele cu realizări 
slabe. Aici, nici utilajele și 
nici timpul de lucru nu 
erau folosite cu randament 
înalt. în timp ce unele 
abataje și brigăzi înaintau 
rapid (cazul brigăzii lui 
Ion Nasta, care a atins o 
viteză de 81,15 metri pe 
lună) altele nu-și îndepli
neau nici măcar 
mul minim de
20—25 metri liniari avan
sare pe lună. S-a studiat 
„secretul" brigăzii renumi
tului miner, s-a analizat 
temeinic modul de folosire 
a timpului de lucru. Calcu
lele comparative nu au lip
sit. Iată unul dintre ele, 
întocmit de inginerii și 
economiștii Motrului. Un 
minut de lucru cîștigat Ia 
nivel 
iunie 
zintă 
Mina 
tea proiectată,
atingă deocamdată o pro
ductivitate de 2,5 tone pe 
salariat. în acest caz, dacă 
colectivul de la Leurda cîș- 
tigă în fiecare zi numai

de bazin, în luna 
1967, de pildă, repre- 
3,4 tone de cărbune. 
Leurda, la capacita- 

trebuie să

un minut, înseamnă că se 
extrag zilnic 546 de tone de 
cărbune în plus.

Dacă importanta unui mi
nut este așa de mare, să 
vedem ce se pierdea prin 
nefolosirea lui productivă. 
Cronometrarea efectuată de 
specialiștii minei a demon
strat clar că într-un sin
gur șut se pierdeau mai 
înainte, în medie, 44 minu
te de către fiecare salariat 
pe zi, ceea ce echivalează 
cu mii și mii de tone de 
cărbune. Dar, redăm și o 
altă comparație, de aceas
tă dată referitor la folo
sirea utilajelor. O combi
nă, într-un minut taie, în 
medie, la mina Leurda, 2,1 
tone de cărbune pe fiecare 
salariat, iar în etapa de 
realizare a parametrilor 
proiectați trebuie să taie 
2,5 tone de cărbune. La 
prima vedere, diferența nu 
pare prea mare. Dar, în
mulțită cu trei schimburi 
pe zi a cîte 8 ore și sute 
de zile lucrătoare dintr-un 
an, această diferență se 
materializează în mii de 
vagoane de cărbune, care 
pot fi trimise în plus eco
nomiei, fără eforturi și 
cheltuieli suplimentare.

Minerii din Leurda — In 
fața acestor calcule mate
matice — au hotărît să nu 
mai aștepte anul 1969 pen
tru a realiza prevederile 
din proiecte. Luînd-o îna
intea timpului, ei devan
sează cu mult niște terme
ne stabilite arbitrar, care 
nu reflectă în nici un caz 
posibilitățile reale. Ei s-au 
decis să depășească nota 
obișnuitului. Apelul la su
prafață întîrzia foarte mult 
începerea șutului, graficul 
de transport nu era core
lat judicios cu nevoile mi
nei, au lipsit și trenurile 
subterane pentru deplasa
rea rapidă a minerilor în 
abataje. Dublîndu-și cuvîn- 
tul cu fapta, în cîteva luni 
de muncă tenace, gospodă
rească, pătrunsă de spirit 
de răspundere, minerii Le- 
urdei au lichidat aproape 
în întregime asemenea ne
ajunsuri, în folosul lor și 
al creșterii timpului pro
ductiv. După cum ni s-a 
spus, de mare ajutor în o- 
rientarea eforturilor a fost 
și este Hotărîrea partidu
lui și guvernului cu privire 
la programul de lucru și 
întărirea disciplinei în mun
că. Care sînt rezultatele ?

REPROIECTARE
(Urmare dîn pag. I)

Lucrâri la temelia viitorului baraj de la Valea 
Uzului Foto : Agerpres

LAJELE Dura

țelegere a rolului maiștrilor șl a 
tehnologilor în procesul de produc
ție, prin sporirea exigenței față de 
munca acestora.

L-am rugat apoi pe ing. Cornel 
Stănescu, metalurgul șef al uzinei, 
să ne împărtășească opinia sa.

— în sectoarele calde, măsurile 
preconizată, in sine, nu sînt deloc 
„spectaculoase". Poate doar prin e- 
fectul lor: la flanșa 8" X (^e 
pildă se economisesc 23 kg metal 
pe bucată. Ineditul — căci există, 
indiscutabil, ceva nou — constă în 
modul metodic în care' am „atacat" 
de această dată problema: reper cu 
reper, fără nici o excepție, făcind 
zi de zi măsurători și cîntăriri re
petate, raportând greutatea meta
lului lichid consumat și a semifa
bricatelor brute la cea a respecti
velor piese finite, confruntând re
zultatele obținute și trăgînd con
cluziile de rigoare. In acest mod 
am depistat toate reperele care mai 
„înghit" metal în mod nejustificat 
și am trecut la lichidarea științifică, 
sistematică, a risipei de metal.

— Oricît am valorifica deșeurile 
— ne-a spus ing. Dumitru Lam- 
brache, tehnologul șef al uzinei — 
pe această cale mare lucru nu mai 
putem realiza în viitor. A sosit 
timpul să utilizăm pe scară largă 
materiale laminate la lungimi fixe 
și multiple. Ca acest lucru să fie 
posibil, după părerea mea e ne
voie ca prețul acestora să nu di
fere prea mult de cel al laminate
lor care nu respectă asemenea 
condiții. Diferența mare de preț în
tre cele două categorii. de semifa
bricate reprezintă o frînă care nu 
trebuie să mai stea în calea re
ducerii consumului tehnologic de 
metal. Ar mai fi două sugestii la 
adresa metalurgilor: să se orienteze 
cu mai multă fermitate spre lami
narea cu toleranțe negative și . să 
găsească modalitatea de a ne livra 
unele materiale (de pildă, oțel 40 C 
10, tubular, diametrul 70%22 mm) 
în cantități relativ mici.

— Ce ați întreprins, concret, 
pentru reducerea consumului de 
metal ?

_  Pentru ca planurile de croire 
cele mai raționale, de pildă, cele 
combinate, să fie cît mai larg uti
lizate, am trecut'la centralizarea 
lucrărilor de debitare. Am preco
nizat, totodată, folosirea unor scule 
de debitare cît mai înguste, așa 
incit pierderile de metal la această 
operație să fie minime. Ne mai ră
mân însă destule de făcut. Bine ar 
fi, de pildă, ca împreună cu servi
ciul de planificare să eșalonăm și 
grupăm în așa fel comenzile îneît 
deșeurile să poată fi utilizate pe 
loc, fără a mai trebui să treacă pe 
la magazie. Un început s-a făcut, 
dar va trebui perseverat în această 
direcție.

Am constatat, la fața locului,_ că 
în centrul atenției proiectanților 
din uzină stă modernizarea unor 
utilaje importante, ca : macaralele 
pentru producție de 30 și 60 tf, cu 
trei role, macaraua pentru produc
ție de 60 tf cu 5 role, agregatul de 
pompare APT-4M, remorca de 12 tf 
etc. Greutățile specifice proprii ca și 
coeficienții de tară ai acestora ur-

mează să ajungă, prin reproiec- 
tare și printr-o execuție ireproșa
bilă, la nivelul celor mai reușite 
realizări similare din Europa. (De 
notat că pentru toate produsele 
principale ale uzinei s-au întocmit 
studii comparative amănunțite, ast
fel în cît proiectanții de aici știu 
cu exactitate ce obiective au de 
atins). 80 la sută din lucrările de 
reproiectare preconizate au fost în
cheiate, la restul se lucrează în con
tinuare, așa îneît și pe această bază 
vor apare, în curînd, primele eco
nomii de metal. în cazul unor pro
duse, însă, proiectanții, conducerea 
tehnică a uzinei nu dau dovadă 
de suficientă combativitate. Este 
cazul automacaralei de 5 tone for
ță AM-5, un produs competitiv, al 
cărui raport între greutatea pro
prie și sarcina maximă de ridicare, 
1,78 îl situează net înaintea' multor 
produse similare realizate în Eu
ropa. Există, totuși, potrivit datelor 
de care dispune uzina, o firmă 
străină care livrează o astfel de 
automacara și mai ușoară (indice 
1,3). Normal ar fi ca specialiștii de 
la U.U.P.-Tîrgoviște să n-aibă li
niște pînă nu asigură și produsului 
pe care-1 execută uzina lor, pe 
bază de căutări proprii, o caracte
ristică la fel de bună. Se pare însă 
că problema nu este privită cu 
toată seriozitatea și pînă acum nu 
s-a făcut mai nimic în acest sens.

Tot în legătură cu această auto
macara universală, specialiștii din 
serviciul constructor șef consideră 
că ar fi oportună înlocuirea ei cu o 
alta, de largă utilizare, mai ușoară 
cu 300 kg. Este, după cum se vede, 
o măsură radicală, a cărei aplicare 
cere însă timp, așa îneît o bună 
bucată de vreme se va produce tot 
actuala automacara. De aceea, este 
de neînțeles de ce nu se trece — 
cu acordul forurilor de resort — 
la anularea dublărilor și triplărilor 
de frîne și dispozitive de siguranță 
impuse uzinei de către Inspectora
tul de stat pentru cazane și insta
lații de ridicat în scopul prevenirii 
oricăror accidente. Această măsură 
ar ușura produsul cu aproximativ 
120 kg. Sîntem întru totul de acord 
că protecției muncii trebuie să i se 
acorde o atenție specială. Aceasta 
poate fi asigurată însă și în mod 
rațional, fără nici o risipă de me
tal.

Față de cele de mai sus, consi
derăm că direcția generală tutelară 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini ar trebui să inter
vină în soluționarea cît mai opera
tivă a acestor chestiuni, de care 
depinde blocarea unor căi de risi
pire a zeci de tone de metal anual. 
Pentru a se solda cu eficiența 
maximă, acțiunea de economisi
re a metalului- nu trebuie lăsa
tă nici o clipă să se desfășoare de 
la sine, chiar dacă la baza ej stă 
un plan de activitate bine alcătuit, 
ci se cer create în permanență con
diții care să asigure sistarea cît mai 
grabnică a oricărei risipe de metal. 
La fel de importantă este și ce
rința de a considera, clipă de clipă, 
că atît sarcinii anuale de reducere 
a consumului de metal cît și pla
nului M.T.O. pe care se funda
mentează realizarea ei li se pot 
aduce, oricînd, îmbunătățiri.

Tot o cronometrare arată 
că zilnio au fost reduse 25 
de minute pe om din cele 
44 neproductive. La Leur
da, unde lucrează în pre
zent 1879 de salariați, a- 
ceasta înseamnă lunar cîte
va mii de tone de cărbune 
extrase în pltts. O dinami
că a producției este și mai 
sugestivă. Acum s-a ajuns 
să se extragă zilnic peste 
3 000 de tone de cărbune 
(sarcina maximă proiectată 
fiind de 3 650—4 000 tone pe 
zi). Pînă în toamnă și a- 
ceas.tă diferență va putea 
fi realizată în aceleași a- 
bațjaje și cu un efectiv de 
salariați mai redus decîtsalariați mai redus 
în prezent.

Rezerve în acest 
sînt suficiente. Mai 
cîș.tigarea în continuare de 
timp productiv pe seama 
celui auxiliar, apoi aduce
rea tuturor brigăzilor la 
realizările obținute de cele 
mai bune și, în fine, apli
carea unor rpășuri tehnico- 
economice absolut necesare 
în subteran. De pildă, 
timpul productiv va fi spo
rit prin reorganizarea 
transportului minerilor de 
acasă pînă la gura minei 
și de aici pînă la locul de 
muncă. Ceea ce va aduce 
un cîștlg de 13 minute 
productive. Va fi perfecțio
nată aprovizionarea abata
jelor cu materiale și vago- 
nete, care în medie consu
mă 21 de minute pe om 
și care se va face în 
numai 6 minute. Alte mi
nute vor fi „transformate" 
în cărbune prin introdu
cerea unui sever control la 
mașini și utilaje încă de la 
începutul schimbului, ceea 
ce nu s-a efectuat pînă 
acum. Executarea repara
țiilor și reviziilor curente, 
pe bază de grafice, vor fi 
mult îmbunătățite. De a- 
semenea, se va face o re
partizare mai rațională a 
mașinilor miniere (în 
cial a combinelor) 
funcție de condițiile 
zăcămînt.

Cît de valoroasă 
una din măsuri și anume 
aceea de a folosi mașinile 
miniere în mod diferențiat, 
potrivit condițiilor geolo
gice, ne-au demonstrat, pe 
baza unui studiu, inginerii 
serviciului producție. Se 
constată — ni s-a spus — 
că realizările de la o com
bină la alta variază de la 
64 la 97 tone cărbune pe 
oră, ceea ce nu corespunde 
cu - rezultatele cele mai 
înalte din minele noastre. 
Există întrunite posibilită
țile de a se aduce toate 
combinele la un nivel mai 
apropiat de cele mai bune 
performanțe obținute de 
brigăzile fruntașe. Aceasta 
înseamnă zilnic încă cîte
va sute de tone de căr
bune în plus. Totodată, se 
preconizează aducerea la 
același nivel de înaintare a 
tuturor abatajelor care au 
un grad identic de meca
nizare. De la recorduri izo
late, obținute de unele 
brigăzi, se va trece la o ac
țiune colectivă, menită să 
pună pe aceeași linie de 
plutire toate abatajele mi
nei. Pentru centralizarea 
producției, ca urmare a ex
tinderii mecanizării, s-a 
prevăzut ca tăierea cărbu
nelui și evacuarea lui din 
abataje pînă la suprafață 
să se facă prin sisteme

sens 
întU,

spe- 
în 
de

este

unice, redueîndu-se un 
mare număr de personal 
indirect productiv. Lungi
mea fronturilor de lucru în 
6 abataje va fi extinsă la 
cîte 100 metri, ceea ce va 
permite ca extracția să fie 
efectuată cu combinele 
mai ușor și cu o producti
vitate sporită.

Tov. ing. Ion Crivăț, șe- | 
ful minei Leurda, ne-a re
latat în acest sens : „La 
ora actuală, dispunem de 
mineri și maiștri bine pre
gătiți, pe care ne putem 
bizui pentru a realiza în 
cele mai bune condiții an
gajamentul de a extrage 
zilnic, în trimestrul IV 
1967, ceea ce trebuia în 
1969. Evident, accentul se 
va pune pe fructificarea 
rezervelor internei bogate 
ca și filoanele de cărbune. 
Dar ne vom ocupa și de 
înzestrarea abatajelor cu 
combine de tăiere, de func
ționarea lor ireproșabilă. 
Vom cîștîga de la fiecare 
combină aproape 7 vagoa
ne de cărbune pe oră. De 
asemenea, tot datorită ~ în
zestrării tehnice, numărul 
de salariați care vor extra
ge producția la nivelul 
proiectat va fi cu aproape 
150 .mai mic decît în pre
zent. Mașinile deservite de1 
mineri cu înaltă calificare 
nu numai că vor suplini 
forța de muncă, dar vor 
obține randamente superi
oare...".

$1 în acest domeniu sînt 
necesare cîteva calcule. în
tr-un abataj frontal obiș
nuit. cu susținere metalică 
și tăiere mecanizată, sînt 
necesari la ora actuală 60 
de oameni. Folosind în a- 
celeași abataje, de 60 me
tri lungime, complexe me
canizate (care execută 
tăierea, încărcarea și trans
portul cărbunelui) sînt ne
cesari numai 27 de mineri. 
Cu ajutorul unui asemenea 
complex s-au și realizat 26 
tone de cărbune pe post. 
Totodată, efortul fizic și 
consumul de lemn în a- 
ceste abataje au scăzut la 
proporții neînsemnate. încă 
o dovadă că în Valea Mo- 
trului se lucrează pe baza 
unui plan de organizare 
științifică a producției și a 
muncii. Acum, întreaga a- 
tenție a specialiștilor și 
minerilor este îndreptată 
spre perfectarea graficului 
de pușcare a fronturilor de 
cărbune, transportul lui 
pînă la Termocentrala de 
la Ișalnița, creșterea co
eficientului de refolosîre a 
armăturilor metalice, utili
zarea rațională a materia
lului lemnos. „Pulsul" nou 
ce se statornicește la Le
urda. experiența cîstigată 
de minerii de aici sînt de 
bun augur pentru noile 
mine ce urmează să intre 
în producție, cît mai cu
rînd, în Valea Motrului. 
Este necesar însă ca acest 
„puls" să fie stimulat, căci 
așa cum ne spuneau mine
rii Motrului : ..Abatajele nu 
înaintează singure", 
înaintarea lor în ritm 
ținut înseamnă „aur 
gru“ mai bun și mai 
tin, de care are nevoie
nomia națională, pentru a 
fi transformat în energie 
electrică.

Or. 
sus- 
ne- 
lef- 

eco-

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii

„Vom răspunde prin muncă,
prin

(Urmare din pag. I)

bucura de prevederile ei. Evident, ei 
se simt stimulați și își vor spori efor
turile pentru a grăbi ritmul lucrări
lor. Angajamentul muncitorilor din 
echipa lui Vasile Oprișan este de a 
da în folosință înainte de termen 
blocul D 6, care trebuie terminat pînă 
la 15 iulie.

La etajul VII al blocului D 6, la 
care se făcea recepția instalației de 
telefon, ne adresăm tinerilor Constan
tin Enăchescu și Iancu Sandu.

—■ Ați citit Hotărîrea ?
— Ne-am uitat așa, în fugă. în pau

ză o s-o citim pe îndelete, ne-a răs
puns Constantin Enăchescu. Cunoaș
tem însă cu cît vor spori salariile 
noastre tarifare.

— Ne angajăm, a intervenit Iancu 
Sandu, să fim cît mai de folos insta
latorilor din echipă. Să executăm stră
pungeri pentru instalații cît mai bune, 
să economisim materialele, să manipu
lăm cu grijă instalațiile sanitare, pen
tru a nu le deteriora.

Iată-ne la Fabrica de conserve 
„Floră", unitatea „Grivița". Muncito
rii de aici, cu care am stat de vorbă, 
și-au exprimat deplina satisfacție față 
de prevederile Ilotărîrii.

— Eu, ne-a relatat muncitorul Pe- 
trache Constantin, de la magazia de 
produse finite, voi avea un salariu de 
aproape 750 lei. Un stimulent, pe care 
îl voi răsplăti prin munca și mai con
știincioasă și plină de răspundere la 
ambalarea și balotarea mărfurilor pen
tru export. Să știți că anul acesta prin 
mîna mea au trecut mărfuri care s-au 
trimis în vreo 7 țări.

— Cît despre mine, la 14 august 
ies la pensie de vîrstă, ne-a spus mun
citoarea Maria Bodolan. Sînt în fabri
că de 18 ani. Acum am un salariu 
tarifar de 745 lei. De la 1 august o 
să am mai mult, deci și pensia mai 
mare.

noi realizări"
...Corespondentul „Scînteii" pentru 

regiunea Argeș a avut o discuție cu 
tovarășul Ion Ianoș, muncitor manipu- 
lant la C.I.L.-Pitești :

— Lucrez împreună cu soția în de
pozitul de frize. Le sortăm, după care 
ele se duc la fabrica de parchete. A- 
vem salarii tarifare egale, cîte 714 lei 
pe lună. De la 1 august vom primi 
în plus circa 100 lei împreună. Pro
porțional cresc și sporurile pentru de
pășirea normelor și sortarea mai bună 
a materialelor. Așa că avem tot in
teresul să muncim mai bine, cu spor. 
E în avantajul fabricii, dar și al nos
tru.

Corespondentul nostru pentru regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară a fost 
în Fabrica de confecții „Mureșul" din 
Tg. Mureș.

—• Citind Hotărîrea, ne-am bucurat 
mult — a spus muncitoarea Ecaterina 
Jozsa. Circa 25 la sută din salăriații 
fabricii noastre vor beneficia de ri
dicarea nivelului salariului tarifar. Co
lectivul nostru este mîndru că și-a 
realizat mai devreme sarcinile de plan 
pe primul semestru, obținînd, așa cum 
am aflat, pe 5 luni, 500 000 lei be
neficii peste plan și economii supli
mentare de 600 000 lei. Angajamen
tul este 'de a folosi și mai productiv 
timpul de lucra, mașinile, de a îm
bunătăți necontenit calitatea confec
țiilor, corespunzător exigențelor eres- 
cînde ale cumpărătorilor, de a răs
punde prin muncă, prin noi realizări 
politicii înțelepte a partidului nostru.

Prevederile Hotărîrii se referă și la 
lucrătorii din agricultură. Corespon
dentul „Scînteii" pentru regiunea Ol
tenia a fost la Gospodăria agricolă de 
stat Podari.

— Cînd am citit Hotărîrea — a 
spus îngrijitorul de animale Marin C. 
Ghițulescu — mi-am dat seama că prin 
sporirea producției și a beneficiilor 
ne-am adus și noi aportul la creșterea

avuției naționale, condiție hotărîtoare 
care a stat la baza noilor măsuri. Anul 
trecut gospodăria noastră a obținut un 
beneficiu de aproape 1 500 000 lei. în 
numai 5 luni și ceva, după calculele 
economiștilor noștri, s-au realizat bene
ficii de peste 600 000 lei. Avem toată 
convingerea că pînă la sfîrșitul anului 
ne vom depăși planul de beneficii, deși 
s-a prevăzut să îngrășăm 
taurine mai mult decît în 
carea nivelului salariului 
nim este în folosul nostru, 
salarii mici. Mi-am făcut 
Cu sporul de salariu pe care o să-l 
primesc, voi acoperi în parte ratele pe 
care să le plătesc pentru mobilă și te
levizor. In gospodăria noastră sînt a- 
proape 60 de muncite

cu 600 de 
1966. Ridi- 
tarifar mi- 
al celor cu 
un calcul.

levizor. în 
proape 60 clo muncitori, care vor be
neficia ca și mine de prevederile Ho- 
tărîrii. Creșterea continuă a producției 
și a beneficiilor este răspunsul colecti
vului nostru la politica plină de grijă 
a partidului față de oamenii muncii 
din industrie și agricultură,

★

în scurtele discuții purtate, oamenii 
muncii au arătat că noua Hotărîre se 
adaugă în chip fericit celorlalte mă
suri luate de partid și guvern în ul
tima vreme pentru ridicarea bunăstării 
materiale a poporului. Ținînd seama 
și de celelalte măsuri luate în acest 
an, cu privire Ia majorarea salariilor 
și pensiilor și reducerea prețurilor cu 
amănuntul, veniturile suplimentare pe 
care le vor obține oamenii muncii se 
ridică în total la circa 3,5 miliarde lei 
anual. Iată de ce oamenii muncii 
și-au exprimat hotărîrea de a-și spori 
eforturile pentru mărirea producției 
și productivității muncii, pentru redu
cerea prețului de cost și ridicarea 
eficienței economice în toate sectoa
rele de activitate — aceasta fiind, 
după cum ne învață partidul, calea 
sigură a ridicării în continuare a nive
lului de trai al întregului popor.

O cerință esențială, care condițio
nează în măsură hotărîtoare rezulta
tele în producție ale cooperativelor 
agricole este ca specialiștii din aceste 
unități să desfășoare o activitate prac
tică laborioasă, să-și consacre timpul 
de lucra muncii concrete, de teren, să 
îndrume nemijlocit, la fața locului, pe 
cooperatori în vederea executării 
exemplare a complexului de măsuri 
agrozootehnice. în ce măsură este în
deplinit acest deziderat ? Ce ocupă o 
pondere mai mare în activitatea spe
cialiștilor din cooperative: munca 
productivă sau cea administrativă, de 
birou ? Am adresat aceste întrebări 
unui mare număr de specialiști. Iată, 
succint, părerea unora dintre ei :

Ing. ION BORDEIANU, coopera
tiva agricolă Dumești, raionul Iași: 
„Am căutat, și în bună măsură cred 
că am reușit, să-mi rezerv cea mai 
mare parte din timp — circa 80 la 
sută — pentru munca concretă, pro
ductivă. In general, acest timp îl a- 
fectez problemelor majore ale coope
rativei, care determină în cel mai 
înalt grad volumul producțiilor și al 
veniturilor realizate. în prezent, de 
exemplu, în afara treburilor curente, 
de campanie, urmăresc executarea 
exemplară a lucrărilor pe loturile se- 
mincere întrucît ele au ajuns la 816 
hectare și trebuie să ne asigure în a-

funciare efectuate pînă acum și sta
bilirea sarcinilor de viitor în acest do
meniu. Pentru aceasta este necesară 
multă muncă. Totul trebuie făcut pe 
bază de măsurători, studii, analize 
etc., pe care noi nu le putem executa 
fiindcă nu dispunem de aparate topo- 
metrice și de laborator. în afară de 
asta, socotesc că nu-i momentul opor
tun să ne ocupăm de măsurători și 
alte asemenea probleme tocmai acum 
cînd în cooperativă avem atîtea tre
buri : să asigurăm întreținerea cultu
rilor în cele mai bune condiții, să ne 
îngrijim de pregătirea campaniei de 
recoltare".

La cooperativa agricolă Tg. Fru
mos, raionul Pașcani, cei doi ingineri 
agronomi și inginerul zootehnist ne 
pun la dispoziție registrul de note te
lefonice. Spicuim cîteva solicitări ale 
uniunii cooperatiste raionale și consi
liului agricol. Pe data de 16 martie : 
„Toți medicii veterinari, inginerii zoo- 
tehniști sau agronomi care răspund 
de sectorul zootehnic să vină la ra
ion, cu primul tren, pentru instructaj". 
Pe data de 21 martie o altă notă te
lefonică. Conținutul diferă doar prin 
aceea că se precizează că instructajul 
va fi făcut de un delegat de la re
giune. „Nu se admite nici o lipsă. So
sirea să fie cu primul tren" — se în
cheia și această notă.

Anchetă în rîndui specialiștilor 
din cooperativele agricole

cest an un venit de circa 3,5 milioane 
lei, supraveghez îndeaproape compor
tarea soiurilor de grîu București 1, 
Bezostaia și Iași 1 și altele, pentru a 
putea determina exact care are ran
damentul cel mai mare în condițiile 
noastre ș.a.m.d.

Uneori — ne spune în continuare 
inginerul Bordeianu — activitatea pe 
care o desfășurăm este stânjenită însă 
de numărul important de situații și 
date statistice pe care ni le cer con
siliul agricol raional, uniunea raională 
cooperatistă, inspectoratul de statisti
că — date care, de multe ori sînt so
licitate în paralel. Căsesc că o ase
menea situație este cu totul ne
firească".

Ing. ȘTEFAN GYORFFI, coopera
tiva agricolă Feliceni, raionul Odorhei:

„Dintr-un calcul sumar rezultă că 
circa 50 la sută din timpul meu de 
lucru îl petrec în birou, în loc să 
mă ocup direct de producție, de în
drumarea ei. Deși am ajuns să cunosc 
bine cooperativa, nu-mi pot valorifica 
corespunzător cunoștințele, deoarece 
nu am contact zilnic cu terenul. Care 
sînt cauzele acestei situații, după mine 
anormale ? în primul tând volumul 
mare de hîrtii la care trebuie să răs
pund. Zilnic sînt obligat să întocmesc 
situația operativă privind desfășurarea 
campaniei, s-o transmit telefonic, în
tre orele 18—20, la consiliul agricol 
raional. Cooperativa noastră fiind în
tinsă pe patru sate, alerg de dimi
neață pînă seara după datele cerute, 
în afară de aceasta, trebuie să am 
grijă să întocmesc sau să pun la punct 
diferite situații privind sectorul zoo
tehnic, darea de seamă cu date pri
mare, registrul tehnic. Apoi, lunar, 
trimestrial și semestrial întocmim dări 
de seamă statistice. La acest volum 
însemnat de muncă de birou se a- 
daugă ședințele la care trebuie să par
ticip, precum și sarcinile ce-mi revin 
pe linie extraprofesională: sînt pre
ședintele asociației sportive din co
mună, expert al tribunalului raional. 
Comitetul raional de cultură și artă 
m-a însărcinat să îndrum activitatea 
căminului cultural din comuna Satul 
Mare, localitate aflată la circa 10 km 
distanță de locul meu de muncă etc. 
Ridic această problemă, a supraîncăr
cării inginerilor cu tot felul de func
ții, chiar și onorifice, întrucît în a- 
ceeași situație se află și alți colegi din 
raion.

Consider o necesitate imperioasă 
micșorarea volumului muncii mais
tre administrative. Nu numai pen
tru a putea să ne ocupăm mai 
mult și mai direct de producție, de 
îndrumarea ei, ci și pentru a ne 
crea ceva timp în care să studiem 
diverse probleme, să citim ce este 
nou, interesant și util în știința a- 
gricolă. în acest scop aș propune 
două lucruri. Primul : să se stu
dieze posibilitatea reducerii for- 
mularisticilor, a micșorării numă
rului de situații și date statistice 
și să se treacă cît de repede la a- 
pliearea măsurilor la care se va a- 
junge. Al doilea : să se completeze 
toate posturile vacante cu tehni
cieni (soluționarea acestei proble
me este condiționată de revizuirea 
actualelor forme de retribuire a a- 
cestor cadre). încadrarea tuturor 
cooperativelor cu tehnicieni ar a- 
duce totodată un aport însemnai 
la îmbunătățirea procesului de 
producție, la sporirea recoltelor"

Ing. IRINA VOICU, cooperativa a 
gricolă Bălțați, raionul Pașcani :

„Eu vreau să ridic o singură pro 
blemă — oportunitatea unora din da
tele care ni se solicită. Consider că 
nu totdeauna se ține seama de a- 
ceastă cerință elementară. Un singur 
exemplu. Recent, de la consiliul agri
col raional ni s-a cerut să facem in
ventarierea lucrărilor de îmbunătățiri

„Am fost de fiecare dată cu primul 
tren — ne spunea ing. zootehnist 
MIHAI GHERGHEL — dar instruc
tajele respective au început pe la 
11—12 și au ținut cîte 6—7 ore. Per
sonal am mai fost la raion și în zilele 
de 26 și 27 martie pentru a pune la 
punct o situație privind evidența e- 
fectivelor porcine la nivel de raion (!?). 
Am mai fost chemat încă de vreo 
cîteva ori atît în martie, cît șl în apri
lie pentru alte instructaje. într-o șe
dință ni s-a comunicat că trebuie să 
facem lotizarea prăsilei, în alta că tre
buie să individualizăm taurinele prin 
codificare cu tuș biologic. Ni s-a spus 
să facem comenzi pentru a ni se tri
mite sticluțe cu tuș. Dar totul a ră
mas pe... tușă. Substanța cerută nu 
ne-a sosit. Așadar, ce rost a avut in
structajul P“

Ce concluzii se desprind din aceste 
relatări ?

® Munca administrativă, de 
birou, ocupă o pondere mult 
prea mare în ansamblul activi
tății specialiștilor din cooperati
vele agricole. Se cer tot felul 
de date, situații și referate, fie 
că trebuie, fie că nu ; una și a- 
ceeași situație este solicitată în 
paralel de mai multe organe 
ș.a.m.d. Toate acestea răpesc 
timp prețios inginerilor, ii îm
piedică să-și facă meseria, să 
aibă un contact zilnic cu tere
nul, să analizeze diferitele pro
bleme de ordin tehnic sau eco
nomic care se ridică în unitatea 
respectivă în vederea soluțio
nării lor.

• în loc să fie lăsați să se o- 
cupe de producție, de îndruma
rea ei competentă, mulți specia
liști sînt încărcați cu un număr 
mare de sarcini extraprofesio- 
nale, sînt cooptați în tot felul 
de comisii, comitete, consilii etc. 
Or, rezolvarea sarcinilor respec
tive, prezența la ședințele co
misiilor, comitetelor și consilii
lor din care fac parte însumea
ză zeci și zeci de ore irosite. De
sigur, ca oameni cu pregătire 
superioară. tehnică, cu cu
noștințe politice și culturale 
etc., specialiștii pot și trebuie să 
dea o mină de ajutor la solu
ționarea problemelor obștești în 
comuna în care își desfășoară 
activitatea. Dar de aici și pînă 
a-i supraîncărca cu sarcini este 
cale lungă.

o Mult timp își irosesc spe
cialiștii în ședințe, instructaje, 
deși, după cum am văzut, unele 
din acestea sînt inutile, nu a- 
duc nici un folos practic, nu în
seamnă altceva decît pierdere 
de vreme.

Consiliul Superior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și organele lor 
regionale și raionale trebuie să reflec
teze serios asupra acestei stări de lu
cruri anormale, care dăinuie de multă 
vreme. Interesele producției, ale fie
cărei cooperative agricole în parte și 
ale economiei naționale în ansamblu 
cer imperios ca aceste organe să în
treprindă măsuri operative, judicioa
se, care să elibereze specialiștii din 
cooperative de povara birocratismului, 
să permită acestor cadre să se ocupe 
în cea mai mare parte din timp de re
zolvarea practică, la fața locului, a 
problemelor de ordin tehnic și eco
nomic pe care le ridică activitatea 
curentă și de perspectivă a acestor 
unități.

Manole CORCACI 
Lorand DEAKI ,
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Zilnic din toate colțurile țării ne 
sosesc vești despre numeroase ma
nifestări artistice organizate pentru 
oamenii muncii : duminici cultural- 
sportive, concursuri „Dialog pe a- 
ceeași scenă" sau „Cine știe, răs
punde", festivaluri folclorice regio
nale. întrunind o largă apreciere, ele 
presupun o intensă muncă organi
zatorică din partea miilor de acti
viști culturali. Dacă am încerca o 
caracterizare a acestei profesiuni, 
nota dominantă ar constitui-o fără 
îndoială pasiunea pentru cultură, 
vocația pentru o meserie dificilă, 
dar care aduce mari satisfacții. Bine
înțeles, aceste calități se cer dublate 
și de o pregătire corespunzătoare, 
de priceperea în a conduce activi-

— raionul Deta, Curtlcl — raionul 
Arad), rezultatele se văd cu priso
sință. Discutînd cu învățătorul Ion 
Lamoș, de 17 ani director al cămi
nului cultural din Covăsînț, am 
aflat „secretul" rezultatelor obținute. 
Amintim, de pildă, cîteva întîlniri cu 
scriitori, statornicia în funcție, în 
localitate, prețuirea și respectul 
de care se bucură, din aceas
tă pricină, în fața consătenilor.

Un revers al situației și, bineînțe
les, al rezultatelor, l-am întîlnit în 
raza orașului Hunedoara ; din cei 55 
de directori de cămine culturale ma
rea majoritate fuseseră numiți recent 
în funcție. Putem vorbi de o activi
tate realmente atractivă atîta timp 
cît an de an apar alte cadre de con-

citatea. Calificarea fiecăruia este 
una singură, specializarea evident li
mitată, astfel încît pretențiile de „om 
la toate" se dovedesc falimentare. 
Esențialul, după părerea mea, este 
alegerea unor cadre cu cea mai înal
tă calificare, pentru fiecare ramură 
de activitate în parte". Care estg si
tuația, din acest punct de vedere, a 
organelor culturale din cele două re
giuni vizitate ?

Făcînd o confruntare între nomen
clatorul în vigoare al acestor func
ții și încadrările de la jumătatea lu
nii iunie rezultă că în Banat, mai 
mult de jumătate dintre cadrele 
culturale nu aveau studiile necesare, 
iar în regiunea Hunedoara aproxima
tiv o treime. Care este consecința a-

tatea culturală. Și în acest domeniu 
de activitate, problemele complexe 
care așteaptă să fie elucidate exclud 
diletantismul, rezolvările întîmplă- 
toare, „după ureche", cerînd cadre
lor de conducere poate mai mult de- 
cît oriunde, o înaltă calificare. Ma
teria primă cu care ele lucrează o 
constituie gusturile, preferințele, 
sensibilitatea umană. De aceea, o- 
biectivul anchetei noastre s-a în
dreptat asupra vocației și competen
ței celor care conduc activitatea 
cultural-educativă de masă.

Ca și toate celelalte profesiuni, 
pentru a fi dusă la bun sfîrșit, me
seria de activist cultural pretinde, 
în primul rînd, pasiune, dăruire de 
sine. Artistul emerit Dimitrie Stan, 
de peste 40 de ani militant activ al 
răspîndirii culturii în mase, înteme
ietor al unor prime școli populare 
de artă din țara noastră (la Sighet 
și Lugoj) și animator al numeroase
lor coruri bănățene, ne mărturisea 
cu emoție : „Anii pe care i-am pe
trecut în mijlocul celor care iubesc 
folclorul, arta în general, m-au con
vins că pentru meseria noastră tre
buie să ai o adevărată vocație. Ori- 
cît de bine pregătit ai fi, oricît en
tuziasm ai avea, totul este să știi 
să-1 transmiți și altora pentru a 
crea permanent în jurul tău noi cen
tre de interes. Prestigiul activistului 
cultural nu se impune printr-o nu
mire oficială, nu se dobîndește o 
dată cu ștampila, ci se creează zi de 
zi, prin metodele lui de muncă".

Afirmația este valabilă pentru în
tregul sistem de care ne ocupăm, 
dar ea apare cu mai multă pregnan
tă în activitatea desfășurată în mod 
nemijlocit cu masele cele mai largi, 
la căminele culturale. în satele unde 
un cadru didactic Inimos se ocupă 
de mai multă vreme de viața cultu
rală (Odvoș, raionul Lipova, Dejan

ducere la căminele culturale ? Desi
gur, o primenire a activu
lui cultural este chiar necesară. 
Dar de aici și pînă la schimbarea 
sezonieră a cadrelor este o mare deo
sebire. In unele locuri am întîlnit 
chiar cazuri cînd organele locale tră
geau de mînecă cîte un cadru didac
tic pentru a-1 determina să accepte 
un post în cultură. Dar cum dragoste 
cu sila nu se poate... în comuna Le- 
lese, aparținînd de orașul Hunedoara, 
a fost numită o directoare la că
minul cultural. I se plătesc și bani 
pentru această funcție. Precizăm, 
pentru funcție nu pentru treabă, 
deoarece acolo activitatea este ine
xistentă. Și cu toate acestea activul 
cultural raional se cramponează de 
un om evident nepotrivit. Și în timp 
ce oameni cărora le lipsește „voca
ția" de care aminteam sînt împinși 
de la spate în niște posturi pe care le 
vor părăsi repede, numeroși pasio
nați, „microbiști" ai muncii cultural- 
educative, rămîn de multe ori igno
rați. Aceștia trebuie căutați cu mul
tă grijă, lor să le încredințăm „ba
gheta dirijorală" a activității cultu
rale. Astfel s-a procedat, cu bune re
zultate, în raionul Arad. Organele 
raionale au întreprins o investigație 
largă în toate comunele pentru a găsi 
omul potrivit pentru funcția de di
rector de cămin cultural. Rezultatul : 
în ultima vreme fluctuația cadrelor 
a încetat.

Participanții la anchetă au subli
niat și faptul că, în momentul de 
față, în activitatea cultural-educati
vă de masă, simpla pasiune, bunele 
intenții ale activistului cultural, vor 
bate la uși închise, dacă nu-s dub
late și de o pregătire profesională 
corespunzătoare. „Am remarcat ade
sea la salariații noștri — mărturi
sea Ion Pîrvan, secretarul Comitetu
lui regional de cultură și artă Hu
nedoara — dorința de a rezolva toate 
sarcinile ce se ivesc. Nu însă și capa-
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cinema

® SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
o MAIORUL ȘI MOARTEA ; REPUBLICA (completare Jucării) — 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, GRĂDINA DOINA (completare Orizont 
științific nr. 5) — 20,30.
e ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚA — cinemascop : LUCEAFĂ- • 
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15. ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL
DINAMO — 20,30. ‘
9 PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele serii) : CAPITOL —
9.30 ; 13 ; 17,15 ; la grădină — 20,30. |
• PRINTRE VULTURI — cinemascop : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 1932 — orele 19,30), FESTIVAL (completare Orizont științific 
nr, 5) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină - 20,15, GRIVIȚA 
(completare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GLO
RIA (completare Aluminiul) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, TO- 1 
MIS (completare Orizont științific nr. 4) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
21 ; la grădină — 20,30.
• STAN ȘI BRAN GEMENI : CINEMATECA 10 ; 12 ; 14.
O VIAȚA LA CASTEL ; VICTORIA — 9 ! 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, MELO
DIA — 8,30 ; H ; 13,30; 16; 18,45 ; 21,15 (la ambele completarea Vizita ■ 
conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești), BUCEGI (com
pletare Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 21 ; la | 
grădină — 20,30,
© IERBURI AMARE (completare George Coșbuc, cintăreț al pămîn- 
tului românesc) — 9,30 ; 12,15 ; 21 ; ZORBA GRECUL <— 15 ; FAL- 
STAFF — 18 : CENTRAL.
© TIMIDUL i LUMINA (completare Orizont științific nr. 4) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
e BANDA DE LAȘI : LIRA (completare Istoria unui manuscris) —
15.30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
© CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI t (completare Duska) — 
15,30 ; FILME DE ANIMAȚIE — 18 ; SOȚII ÎN ORAȘ — 20,30 : 
UNION.
o PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
o NU SÎNT DEMN DE TINE : DOINA (completare Orizont științific 
nr. 4) — 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,45 ; 21,15,
9 MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI NOI (completare Stră
nutul) — 9 — 21 în continuare.
o JUDEX : GIULEȘTI (completare Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : FEROVIAR | 
(completare Uneltele gîndirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ’, 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR (completare Judecata lui Paris) 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,16 ; 18,45 ; 
21,15, MODERN (completare Jucării) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15. 
e WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : DACIA — 7,30 — 20,30 
în continuare.
© DENUNȚĂTORUL : BUZEȘTI (completare Dacă treci rîul Selenei)
— 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30. MUNCA — 15 ; 17 ; 19 ; 21, VOLGA 
(completare Judecata lui Paris) — 8,30 ; 11; 13,30 ; 16; 18,30 ; 21.
® JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : UNIREA 
(completare AI doilea eu) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.
s EL GRECO — cinemascop: FLACĂRA (completare Tensiune 
înaltă la Bechet) — 15,30 ; 18 ; 20,30. »
© JUANA GALLO ; VITAN — 15,15 ; 18.
© DOCTOR PRÂTORIUS — cinemascop : MIORIȚA (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA (completare Jucării) — 9 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ- I 
DINA MOȘILOR (completare Chemarea vulcanilor) — 20,15.
© FERNAND COW-BOY ; POPULAR (completare Trezirea) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
e MOARTEA VINE PE PLOAIE : AURORA (completare O uzină de 
lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,15 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, la grădină — 20,30.
© ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : ARTA (completare Orizont 
Științific nr. 5) — 8,45 ; 11 ; 13,30 : 16 : 18,30 : 21, la grădină — 20,30, 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15,
o FANTOMA DIN MORISVILLE : MOȘILOR (completare Chemarea 
vulcanilor) — 15,30; 18,
o BUMERANGUL — cinemascop : COLENTINA (completare Protec
ția broaștelor) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 MONTPARNASSE 19 : FLOREASCA (completare Strănutul) — 9 ;
11.45 ; 15 ; 18 ; 20,45.
e NOTRE’DAME DE PARIS — cinemascop : RAHOVA (completare 
Strănutul) — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30,
o SPIONUL — cinemascop ; PROGRESUL (completare Schiurile fer
mecate) — 15,30 ; 18 : 20,15,
© CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17.45 ; 20.
© UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE ; COTROCENI (com
pletare Portrete) 15,30; 18; 20,30.
O VIAȚĂ DIFICILA s GRADINA EXPOZIȚIA - 20,30, ■
a UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : GRADINA VITAN - 20,30.
9 ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ : GRĂDINA CO
LENTINA — 20,30.
© SOȚIE FIDELA : GRADINA PROGRESUL-PARC (completare Po
vestea leului) — 20,30.
9 ALBA CA ZAPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI ; CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,30. '
9 A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; COSMOS — 15,30 : 
18 ; 20,30.

: e RIO CONCIIOS — cinemascop : VIITORUL (completare Păsările
dragostei) — 15.30 ; 18 ; 20,30.

I © OMUL FĂRĂ PAȘAPORT : FERENTARI (completare Orizont știin-
I tifio nr 3) ~ 15.30 : 18 : 20.30.

ceste! stări de fapt ? Numeroși acti
viști culturali, unii chiar cu munci 
de răspundere, din pricina pregătirii 
lor insuficiente nu mal pot face față 
cerințelor din ce în ce mai complexe 
ale muncii culturale. Ei ajung să se 
limiteze la rezolvarea unor simple 
îndatoriri administrative, neglijînd 
aproape cu totul problemele mari, 
de conținut.

Sîntem încă martorii unei mari 
fluctuații de cadre în cultură, cu 
consecințe dintre cele mai nefaste a- 
supra viitorului acestei munci. Cre
dem că una din principalele cauze 
ale actualei stări de fapt este siste
mul de recrutare. Lipsa de exigentă, 
absenta oricărei preocupări de pers
pectivă fac ca, de cele mai multe ori. 
diferitele posturi libere să fie ocupa
te doar formal, cunoscîndu-se antici
pat intențiile de plecare ale solici- 
tantilor.

Uneori, un post rămas vacant își 
găsește cu ușurință solicitanți ; dar 
nu e vorba de cîti solicitanți sînt, ci 
cîți sînt chemați pentru această 
muncă de răspundere. Concesiile duc 
la situații ca aceea de la Casa de 
cultură din Hunedoara, unde în cinci 
ani s-au schimbat patru directori 
(Directorul din 1966 al acestei insti
tuții a devenit ulterior salariat la... 
O.C.L.).

După opinia tuturor interlocutorilor 
noștri, este necesar să se treacă ne- 
întîrziat la bararea accesului în mun
ca culturală a acelora care o consi
deră drept o simplă trambulină spre 
centrul regional sau raional. De ase
menea, ar trebui să se impună celor 
angaiați rămînerea în funcție un a- 
numit număr de ani. Omul legat cu 
trup și suflet de postul său. detinut 
neîntrerupt ani în șir (uneori 13 ani. 
cum am întîlnit la Casn de cultură 
din Lugoj) este și cel care obține 
cele mai bune rezultate în activita
tea sa.

Discutînd cu vechi activiști cultu
rali. am desprins din experiența lor. 
cîteva note specifice ale profesiunii. 
Ca în orice meserie, si aici cultura 
personală reprezintă doar premisa u- 
nei evoluții ascendente ulterioare. 
Priceperea, adevărata specializare se 
obțin în timp si ele ar trebui să fie 
reflectate de însusi sistemul organi
zatoric al funcției respective. Dar în 
cultură nu există nici o posibilitate 
de certificare oficială a creșterilor 
înregistrate, de recunoașterea unor 
calități dobîndite. S-a făcut, și ne 
bună dreptate o comparație cu în- 
vățămîntul unde, datorită muncii 
mai organizate, mai științifice, ace
lorași oameni, cu aceleași studii, li 
se oferă posibilitatea unei creșteri ne 
linia specialității, prin examenele pe
riodice si stimulatoarele grade di
dactice. Nu s-ar putea introduce un 
sistem asemănător si în munca cul
turală ?

Tn fața noilor răspunderi care re
vin activului nostru cultural, pentru 
a ridica ștacheta calității muncii a- 
eestuia la cel mai înalt nivel, este 
necesar ca forurile culturale din în
treaga țară să aplice consecvent prin
cipiul selecției si promovării în func
ție de vocația fiecăruia. Este bine să 
se aibă în vedere și legătura lor cu 
regiunea sau raionul unde vor ac
tiva pentru a prezenta garanții cît 
mai certe de stabilitate. Alegînd ca
drele după aceste principii, se V3 
ajunge în cele din urmă la definiti
varea unui activ de bază stabil, care, 
îndrumat, sprijinit, ajutat, sg-ș| com
pleteze cunoștințele, sg și le perfec
ționeze, va constitui premiza sigură a 
unei bune activități de perspectivă.

Radu CONSTANTINESCU

Institutul de biochimie al Academiei s în laboratorul de metabolism al plantelor

teatre

© Teatrul de operă șl balet : PRINȚ ȘI 
CERȘETOR — premieră — 19,30.

a Teatrul Național „I. L, Caragiale" (sala 
Comedia) : DINU PĂTURICĂ - 20.

© Teatrul de Comedie : OPINIA PUBLICA 
— 17,30 ; 20,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
PETRU RAREȘ - 19,30, (sala Studio) : AB
SENȚA UNUI VIOLONCEL - 20.

» Teatrul „Barbu Delavrancea": CA-N 
FILME — 20, (la teatrul de vară „Herăs
trău") : MORIȘCA — 20.

® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (la 
teatrul de vară „23 August" : HORIA ȘI 
RADU ÎȘI ASUMA RISCUL — 20.

SPARTACUS
ULTIMELE ZILE

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA"
In aceste zile, la „Patria" se prezintă ul

timele spectacole cu „Spartacus", film 
care urmărește șă reconstituie lumea Ro- 
mei antice și evenimentele zbuciumate ale 
răscoalei sclavilor din primele decenii ale 
secolului I înaintea erei noastre.

Dispunind de instalații speciale de aeri
sire, sala „Patria" asigură condiții bune de 
vizionare chiar în timpul căldurilor toride.

t V

1
18,00 — La ordinea zilei: 

Organizarea științifică 
a producției și a muncii.

18,20 — Mult e dulce și fru
moasă...
Emisiune de limbă ro
mână.

18,50 — Pentru tineretul școlar : 
Studioul pionierilor.

19,30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletinul meteorologic.
— Publicitate.

20,00 — Varietăți pe peliculă.

20,15 — Teleglob.
Emisiune de călătorii 
geografice. De la Roma 
la Cartagina,

20,40 — Dicționar de personaje. 
Litera „N“.

21,15 — întrebări la care s-a 
răspuns, întrebări la 
care nu s-a răspuns 
încă.
Emisiune de știință.

21,45 — Parada vedetelor.

22,00 — Imagini de pe o frescă. 
Film de televiziune.

22,30 — De la Giotto la Brâncuși. 
Emisiunea a Xl-a, 
Prezintă Ion Frunzetti.

22,50 — Telejurnalul de noapte,

23,00 — închiderea emisiunii.
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PEISAJUL SCENIC

PSIHOLOGIA
EXAMENULUI
de prof. dr. docent Vasile PAVELCU

de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din lași

Este de necontestat fap
tul că scena adăpostește în 
epoca noastră unul dintre 
cele mai interesante coloc
vii între arte. Interfe
rențele acestea deschid 
orizonturi tulburătoare și, 
colorată intens de mari 
transfuzii de gîndire, scena 
trăiește o nouă tinerețe, 
capătă o nouă dimensiune.

Nedezmințind cunoscute 
virtuți de gîndire și inter
pretare, arta scenică româ
nească participă, cu timbru 
propriu, la viața spectaco
lului, demonstrînd în ami
cale competiții internațio
nale atingerea unei înalte 
trepte valorice.

Dar oare scena noastră 
nu poate da și mai mult, 
nu poate fi mai receptivă 
față de multiplele posibili
tăți de expresie modernă, 
mai curioasă în explorarea 
și a altor modalități, mai 
inventivă și mai generoasă 
în fantezie ? Cred că de 
fapt ceea ce ne lipsește nu 
este nici putința de recep
tare, nici curiozitatea, nici 
capacitatea inventivă, ci 
mai degrabă consecvența în 
urmărirea, realizarea pînă 
la capăt și dgsăvîrșirea 
unor căi noi, Dovadă în 
acest sens este soarta „ex
perimentelor" noastre sce
nice, Noțiunea de experi
ment. în ceea ce privește 
arta scenică, pare a fi 
străină celei de finalitate ; 
o simplă tentativă, mulțu- 
mindu-se cu sine însăși, o 
investigație oarecum întîm- 
plătoare.

Au existat la noi, mai re
cent 6au mai puțin recent, 
astfel de experimente, u- 
nele dintre ele deosebit de 
interesante, care ar fi pu
tut însemna punctul de 
pornire ai unor spectacole 
cu un profil constant, a 
unor noi genuri artistice. 
Matineele poetice, de pildă 
și spectacolele de eurttmie, 
admirabile prilejuri de a 
cunoaște universul de gîn
dire al unui poet, reliefîn- 
du-i sensurile și nuanțele 
prin intermediul cuvîntului, 
gestului și muzicii. Teatrul 
Mic din București, cu spec
tacolul Jacques Prâvert și 
cu spectacolul experimental 
de poezie șl dans, dat cu 
concursul dansatoarei Mi
riam Răducanu și al unor 
cunoscuți actori, are în a- 
cest sens experiența unor 
reușite de prestigiu, expe
riență care se cere reluată. 
Genul teatrului scurt, a- 
tît de caracteristic epocii 
noastre, este extrem de pu
țin cultivat. Un gen dra
matic modern prin excelen
tă, reclamînd, prin rigoare 
și concentrare, o maximă 
virtuozitate dramatică, re
gizorală șl interpretativă, 
este inexplicabil ocolit de 
către teatrele noastre pro
fesioniste (Radioul șl Tele
viziunea s-au arătat în a- 
ceastă privință mai recep
tive și mai îndrăznețe), lă
sat parcă anume în seama 
formațiilor de amatori. 
Pantomima, artă atît de 
veche și totuși atît de mo
dernă, cu laconismul și pre

cizia mijloacelor de expre
sie, cu verva, candorile, 
umorul, ironia, tristețile și 
inefabilul sugerate de ges
tul tăcut, este insuficient 
și nesemnificativ prezenta
tă ca spectacol în sine. 
Spectacolele compuse, în 
care cuvîntul și mișcarea — 
de la gestul simplu, expre
siv, la desenul complicat 
coregrafic — corul vorbit, 
muzica și efectele sonore, 
plastica statuară și pictura
lă, grafica, afișul, tehnica 
cinematografică și electro
nică etc, — topite într-o 
fascinantă alchimie moder
nă, pot reda, cu deosebită 
forță de sugestie, metafo
rele cele mai îndrăznețe și 
neașteptate. Experimentele 
pe plan mondial abundă, 
Desigur, nu toate aceste 
spectacole rezistă, multe 
dintre ele se nasc sub sem
nul efemerului, dar impor
tant este faptul că ele pot 
deschide noi și surprinză
toare posibilități de investi
gare a universului artis
tic. Cîteva experimen
te realizate recent la noi, 
folosind cu precădere tri
nitatea „verb —t muzică — 
mișcare", au dovedit prin 
interesul stîrnlt, deocam
dată într-un public mai re- 
strîns, că modalitatea sce
nică respectivă este viabilă 
șl deschizătoare de noi su
gestii. De pildă, „Seară de 
balade", spectacol prezen
tat la București de Ansam
blul de Stat de cîntece și 
jocuri din Tîrgu-Mureș, cu 
încercarea de a aduce pe

scenă un folclor transpus 
într-o viziune modernă, fo
losind formula operei de 
cameră, pantomima, dan
sul, recitarea, corul vorbit, 
orchestra și solo-urile voce 
— sau, în cgdrul Institu
tului de Teatru din Bucu
rești, suita de datini vechi, 
românești, realizată de stu
dent! ai clasei de regie con
duse de Lucian Giurehes- 
cu. Un alt gen de spec
tacol, care de asemenea ar 
putea stîrni viu interes, 
este dansul de cameră (cu 
atît mai mult cu cît s-au 
încercat la noi valoroase 
experimente, pe linia unul 
danș cult românesc).

Există și alte formula 
scenice care nu sînt folo
site sau sînt practicate 
sporadic, încercate cu timi
ditate. Teatrul tn aer liber, 
de exemplu, Teatrul de mi
niaturi etc.

Ar fi utilă, cred, o mai 
largă, pasionantă și îndrăz
neață dezbatere de idei în 
jurul acestei probleme, 
dezbatere la care să parti
cipe regizori, actori, core
grafi și dansatori de for
mație diferită, muzicieni, 
cîntărețl, scenografi, artiști 
plastici, esteticieni, critici 
de artă etc.

Iar critica de specialitate 
ar trebui, poate, șă fie nu 
în primul rînd consemna- 
tlvă, ci, mai ales, antici- 
patlvă.

Tea PREDA

Examenele, în perioada 
de formare a personalității, 
suscită uin interes deosebit, 
atît individual cît și social. 
Nota obținută este le
gată de un aspect e- 
sențial al personalită
ții, de conștiința de sine, de 
autoapreciere, iar pentru 
grupul social ea constituie 
un criteriu de valorificare 
a persoanei respective. Și, 
după cum se arăta implicit 
într-o recentă anchetă din 
„Scînteia", „eticheta" ela
borată cu această ocazie si
tuează pe individ într-un 
„rol" social.

Se înțelege de ce sesiu
nile de examen sînt însoțite 
de stări psihice, individuale 
și colective, ieșite din co
mun. Este suficient să treci 
pe lîngă un local unde se 
desfășoară un examen pen- 
tru a fi martor al unor 
scene puțin obișnuite : ex
plozii de elan și bucurie 
sau prăbușiri de descura
jate ; citești pe unele fețe 
voioșie și încredere, pe al
tele încordare, spaimă șl 
anxietate. Dar starea candi
datului nu este determinată 
numai de structura indivi
duală a acestuia, ci și de 
ambianța, de olimatul în 
care se desfășoară exame
nul. Fiecare sesiune, fie
care sală de examen are 
fizionomia ei psihologică 
individuală, climatul el spe
cific : favorabil, îmbietor, 

stenic sau, dimpotrivă, ne
favorabil, inhibitor. Astfel 
încît reușita sau nereușita 
la examen nu depinde ex
clusiv de buna sau de slaba 
pregătire a candidatului, ci 
și de climatul psihologic al 
examenului, de gradul de 
tensiune si încordare mo
rală a întregului grup, Pro
blema în acest caz depă
șește limitele psihologiei in
dividuale și se integrează 
în psihologia socială.

Informația științifică și 
analiza atentă a situa
țiilor ne obligă să luăm 
măsuri de prevenire a 
cazurilor negative, de în
lăturare a condițiilor nefa
vorabile și de creare a u- 
nui climat stenic, a unei 
ambiante care să pună pe 
candidat în situația de a-și 
afirma din plin puterea sa 
intelectuală și morală ; e o 
problemă nu numai de psi
hologie socială aplicată, ci 
și de profilaxie, de igienă 
mintală. Așadar, făurirea 
unui climat psihologic fa
vorabil trebuie să figu
reze ca obligație pentru 
o instituție școlară, pentru 
o comisie de examinare. 
Dar pentru realizarea unei 
asemenea sarcini se cer cu
noscute condițiile în care 
se formează un asemenea 
climat, precum și dinamica 
lui psihologică.

Ambianța psihologică a 
unui examen, starea de 
tensiune comună candi- 
daților favorizează o insta
bilitate și sensibilizare de
osebită față de tot ce are 
legătură cu examenul. Mai 
mult decîț atît ; asemenea 
stare dp tensiune emoțio
nală face pe fiecare să de
vină mai sugestibil, mat 
permeabil față de influen
țele din jur, mai predispus 
pentru contagiune, imita
ție i o expresie, un gpșt, o 
vorbă sînt suficiente pen
tru a schimba starea de e- 
chilibru psihic a candida
tului ; un semn de dispera
re a colegului, o încrunta
re a examinatorului, o in
formație despre indulgența 
sau severitatea comisiei, 
toate se înregistrează a- 
dînc, amplificîndu-se în 
conștiința candidatului, 
schimbîndu-i subit balanța 
forțelor sale morale : încre
dere sau neîncredere în 
alții, încredere sau ne
încredere în sine. Te
renul devine prielnic 
pentru a _ sădi neîncre
dere în obiectivitatea exa
minatorului, ideea că exa
menul mj-i decît o loterie 
și că totul depinde de în- 
tîmplare !

în asemenea atmosferă 
încordată de sensibilizare 
se cer o prudență deosebită 
și un tact psihologic de 
mare finețe din partea e- 
xaminatorilor. Trebuie să 
se știe că un gest sau o 
atitudine, care în condiții 
obișnuite, „normale", nu 
produce nici o tulburare 
de ordin psihic și social, 
în ambianta unui examen 
ele pot provoca chiar 
„șocuri" psihice, Situația 
devine mai încordată cînd 
examenul se transformă în 
concurs, cînd numărul de 
candidați, depășind numă
rul de locuri, ridică pra
gul inferior de admisibili
tate. „Am auzit că sîntem 
cinci pe un loc" — spune 
un candidat. Reacția de în
grijorare se generalizează. 
„E mal mult deeît cinci — 
corectează altul ; din sursă 
sigură am informația că 
sîntem zece pe un loc", 
Gradul de tensiune atinge 
starea de panică. Fondul, 
deci, comun, de îngrijorare 
și tensiune, explicabil, prin 
gravitatea situației, începe 
să se amplifice prin inter
acțiunea candidatilor, prin 
influenta reciprocă, a uno
ra asupra altora.

Iată de ce consider nece
sar ca grupurile de candi
dați — mai ales cînd este 
vorba de copii sau adoles
cenți — șă nu fie lăsate 
singure, ci să fie asistate 
de către profesori cu ex
periență. Se cuvine de sub
liniat aici și îndatorirea 
școlii de a acorda mai mul
tă atenție cultivării anumi
tor trăsături morale deose
bit de necesare în aceste

momente de verificare : în
crederea în sine și în pro
fesor, curajul, plăcerea de 
a înfrunta greutățile și ob
stacolele, de a se birui pe 
sine, sentimentul de dem
nitate și independență. Un 
candidat matur din punct 
de vedere moral nu tremu
ră în fața unui examen și 
nici nu imploră mila exa
minatorului 1 Dacă pe unii 
emoția examenului îi co
pleșește, pe alții îi dinami
zează prin mobilizarea e- 
nergiei.

Multe din concursurile 
școlare necesită deplasarea 
candidaților în alte locali
tăți : candidatul intră în
tr-un mediu, fizic și social 
nou, „străin", ambiantă în 
care poziția lui socială de
vine precară, nesigură, fa
milia și „familiarul" rămîn 
undeva departe ; în jur : 
necunoscutul plin de ne
prevăzut. Este bine să se 
țină seama de acest fac
tor, pregătind aclimatizarea 
pentru cei veniți din afară. 
Apropierea unui membru 
de familie în asemenea îm
prejurări poate face bine ; 
în alte cazuri, însă, nu; 
climatul nefavorabil poate 
fi suscitat și întreținut de 
emoțiile familiilor. Une
ori familia influențează 
negativ și în absență. 
O studentă mi-a măr
turisit că nu poate uita 
cuvintele ce i le-au adresat 
părinții la despărțire, îna
inte de concursul ei de ad
mitere la universitate: 
„Dacă te respinge la exa
men, n-ai ce căuta acasă 1" 
Nu este greu să ne închi
puim ponderea apăsătoare 
adăugată de familie la po
vara deja greu de suportat 
a examenului. Unii părinți 
mai au nevoie de informa
ție și mai ales de educa
ție !

în sfîrșit, unul din fac
torii mai de seamă care 
contribuie la sporirea sau 
scăderea randamentului 
candidatului este examina
torul, prin intermediul cli
matului psihologic pe ca- 
re-1 creează. în aceste cea
suri, adesea decisive pen
tru viitorul tînărului, se 
dezvăluie virtuțile adevă
ratului examinator. Comi
sia de examinare nu este 
o instanță judecătorească 
ce distribuie dreptatea ai
doma zeiței Minerva legată 
la ochi, simbol al impar
țialității. Examinatorul tre
buie să vadă și să preva
dă. I se cer o mare finețe 
psihologică, nelimitat tact 
pedagogic șj inepuizabilă 
răbdare și capacitate de a- 
tentie. Trecînd de la ano
nimatul tezei spre dialogul 
oral, examinatorul stabileș
te comuniunea psihică ne
cesară cu candidatul. Exa
minatorul este, ca și medi
cul, un diagnostician, iar 
diagnosticul, ca și pronosti
cul, nu sînt posibile fără 
sesizarea întregii personali
tăți a omului. Numai un 
asemenea examinator poa
te crea o ambianță prielni
că, stenică, încura,jantă, a 
examenului, Uneori, singu
ră reputația de „sever" sau 
„rău" a unor profesori din 
comisie este suficientă pen
tru a crea și întreține o 
stare de neliniște printre 
candidați. Se citează cazul 
marelui chirurg Repe Le- 
î’iche, care era să cadă la 
un examen de admitere la 
facultatea de medicină. La 
răspunsul exact dat la chi
mie despre densitatea 
ciapogenului, Leriche pri
mește replica profesorului : 
„Numai imbecilii cunosc pe 
dinafară densitățile. Calcu- 
lează-mi-o și, dacă nu reu
șești, vei avea nota zero 1“ 
Candidatul comite o ușoa
ră eroare de calcul, de va
loarea unei sutimi- Pri
mește nota zero. Comisia, 
însă, î] admite și astfel me
dicina cîștigă un mare chi
rurg, Sînt oare de admi
rat exigenta profesorului, 
dorința lui de a trece din
colo de memorizarea me
canică a candidatului, sau 
esțe de condamnat lipsa Iui 
de tact, care poate' deca
pita cea mai aleasă inteli
gență ?

Mi s-a întîmplat ca, lă- 
sînd pe up candidat peste 
rîndul lui, să se liniștească 
timp de aproape o oră, să-i 
ridic nota de la zero, cît 
merita primul răspuns (căci 
și mutismul este un răs
puns !), pînă la zece, cît a 
fost apreciat răspunsul Iul 
normal. Nu înseamnă, de
sigur, că asemenea măsuri 
le putem aplica mecanic. 
Ele pot încuraja pe unii 
să folosească emoția ca a- 
pel la indulgență I Iată de 
CB, repet, se cer simț psi
hologic și tact pedagogic. 
Din nefericire, nu toți 
examinatorii învață ceva 
din sesiunile de exa
men și nu toți ajung să 
se cunoască prin oglinda 
conștiinței candidatului. 
Mai există profesori care 
trebuie să facă școala de 
examinatori, Este știut că 
măiestria didactică nu im
plică în mod necesar pre
zenta calității examinato
rii. Numai formarea aces
tei calități contribuie la 
crearea și menținerea u- 
nui climat favorabil în ca
re candidatul să-și poată 
da măsura întregii sale ca
pacități. Și un asemenea a- 
tribut este indisnensabil 
astăzi corpului nostru pro
fesoral, chemat ca prin ac
tivitatea lui să influențeze 
cît mai larg și cu mai bu
ne rezultate cristalizarea 
personalității tineretului 
patriei noastre.
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între 26 și 28 iunie a avut loo la 
București a VII-a sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale de cola
borare economică româno-ungară. 
La sesiune au fost examinate po
sibilitățile de dezvoltare a colabo
rării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice între cele două 
țări.

Sesiunea a decurs într-o atmos
feră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Protocolul încheiat la sfîrșitul se
siunii a fost semnat de președinții

★

Cu prilejul încheierii sesiunii 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică româno-un
gară, ambasadorul R. P. Ungare a 
oferit miercuri seara un cocteil la

★

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Apro Antal, vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărăneso Ungar, a părăsit Capita
la, plecînd spre patrie.

ȘP O
în cîteva rînduriIn finala „Cupei României"

STEAUA (3-0) cu C.F.R. Timișoara și
FORESTA FĂLTICENI (1-0) cu Rapid

Cum s-a produs 
surpriza

BACĂU (prin telefon).— Ceea ce 
a reușit ieri Foresta Fălticeni în 
„Cupa României" constituie mai 
mult decît o surpriză oarecare ; și 
în alte ediții ale popularei compe
tiții fotbalistice formații de catego
rie inferioară au ajuns în iinală. 
Foresta însă este prima echipă de 
categoria C care-și dispută tro
feul, eliminîndu-i pe înșiși cam
pionii țării. Dar iată cum s-a pro
dus această surpriză cu totul ieșită 
din comun.

Meciul începuse doar de cîteva 
minute. Spectatorii nu avuseseră 
timp să-și ocupe locurile în tribune, 
cînd echipa din Fălticeni atacă 
prin surprindere, cu toată hotărî- 
rea. Dezorientați, apărătorii rapi- 
diști, inclusiv portarul Răducanu, 
nu găsesc cele mai bune mijloace 
de a-1 opri din acțiune pe Oltan. 
Acesta șutează puternic și precis, 
mingea oprindu-se în plasă. E min. 
3 și Foresta Fălticeni conduce cu 
1—0. Totuși, se presupunea că 
dată fiind maturitatea în joc și ex
periența campionilor, ca și faptul 
<>ă, în fond, mai erau de jucat 87 
Lie minute, rezultatul nu putea fi

vremea
Pentru 30 iunie, 1 și 2 iulie, 

în țară ; Vreme în general fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi 
variabil. Local în nordul țării se 
vor semnala averse, însoțite de 
descărcări electrice. în rest a- 
verse izolate. Vînt slab, pînă la 
potrivit din sectorul vest. Tem
peratura în scădere ușoară în 
nordul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, 
iar maximele între 24 și 34 gra
de. în București : Vreme fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi 
variabil, favorabil averselor în
soțite de descărcări electrice. 
Vînt în general slab. Tempera
tura se menține ridicată.

HOLUL „MĂCIN1
$1 FOTOLIUL
9

„ONEȘTI"
Garnitura pentru hol „Mă- 

cin", compusă din canapea, 
fotolii și măsuță, întrunește O 
serie de calități (dimensiuni 
convenabile, linie modernă, 
confort) care satisfac gustul 
cumpărătorilor. Prețurile de 
vînzare sînt : canapeaua 2 180, 
2 620 și 2 840 lei ; fotoliu 925, 
1 215, 1 325 lei; măsuța 460 lei. 
Prețurile canapelei și fotoliului 
oscilează în funcție de mode
lul și culoarea stofelor.

★
Avînd o construcție suplă, 

cu tapițerie de poliuretan și 
stofe în culori agreabile, fo
toliul „Onești", realizat de în
treprinderile Ministerului Eco
nomiei Forestiere, este comod 

8 și elegant, bucurîndu-se de 
aprecierea cumpărătorilor. 
Prețul de vînzare : 650, 710, 
770 lei în funcție de caracte
risticile și modelul stofelor. 
Se poate cumpăra de la ma- 

l^gazinele^e^pecialițațe^^ 

celor două părți ai Comisiei gu
vernamentale, Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, din partea română, 
și Apro Antal, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, din partea 
ungară.

La semnare au fost de față Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membrii celor două de
legații.

★

care au luat parte tovarășii Gheor
ghe Rădulescu și Apro Antal, re
prezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe și ai unor instituții 
centrale.

*
La plecare, în Gara de Nord, 

oaspetele a fost salutat de tovară
șul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

anticipat. In perioada care a ur
mat, însă, Foresta a luptat din răs
puteri — e drept mal mult în apă
rare — și finalmente și-a păstrat 
avantajul de un gol. Trebuie spus; 
totodată, că Foresta a fost foarte 
aproape de a marca și al doilea 
gol (la începutul reprizei secunde), 
dar mingea, după ce-1 depășise pe 
Răducanu și se rostogolea spre 
poarta goală, este scoasă chiar de 
pe linia porții de C. Dan.

Rapldiștii au atacat de nenumă
rate ori ; uneori cu fundașii la cen
trul terenului. Șuturile la poartă au 
fost în general imprecise. Cele cu 
adresă le-a interceptat portarul 
Țacamaș, ieri într-o formă extraor
dinară.

C. ANI 

0 victori® 
„la pas“

HUNEDOARA (prin telefon). — 
Deținătorii „Cupei", fotbaliștii de 
la Steaua, au învins fără eforturi 
deosebite pe C.F.R. Timișoara. Ei 
au deschis scorul chiar în minutul 
2, prin Negrea, al cărui șut-bombă 
din colțul careului de 16 m n-a pu
tut fi apărat de portarul timișorean. 
Riposta destul de insistentă a. ce
feriștilor nu le aduce egalărea, căci 
apărarea Stelei rezolvă cu bine 
orice atac advers. în min. 31, 
Steaua ridică scorul; pasa lui Hăl- 
măgeanu este reluată ușor direct 
în poartă, de Constantin, pe lîngă 
portarul Tatar, neatent. Jocul este 
controlat în întregime de steliști, 
deși timișorenii luptă pentru a în
scrie măcar golul de onoare. A- 
proape de încheierea partidei, 
Steaua stabilește rezultatul final : 
3—0, în urma șutului imparabil al 
lui Vigu, la o pasă primită de la 
Sătmăreanu.

Finala celei de-a 30-a ediții 
a „Cupei României", între 
Steaua București și Foresta 
Fălticeni va avea loc dumini
că, 2 Iulie, probabil în noc
turnă, pe stadionul „Republi
cii" din Capitală.

DIN AGENDA
CLUBULUI DINAMO

© BoXtfii în Italia
O formație de pUgiliști dinamo- 

Viști a plecat în Italia spre a par
ticipă la un turneu de trei gale. 
La 1 iulie, bucureștenii vor boxa 
la Civitta nUova. la 4 iulie la 
Fanno. iar la 8 iulie la Ci
vitta Vecchia. Din echipa Di
namo, care este însoțita de an
trenorii C. Nour și C. Dumitres
cu, fac parte, printre alții : C. 
Ghiță (campionul categoriei semi- 
mijlocie), C. Pop, Gh. Bădol, I. 
Olteanu, C. Crudu, D. Mihalcea, 
Gh. Ene, D. DaVidescu.

© Un atractiv cuplaj 
fotbalistic

Pe stadionul Dinamo va avea 
loc duminică un variat program 
sportiv (atletism, natație, motoci- 
clism, ciclism, fotbal). La ora 11, 
pe terenul central de fotbal, va 
începe meciul dintre echipa foști
lor internaționali dinamoviști și o 
selecționată de foști internaționali 
de la celelalte cluburi bucureștene. 
Au fost convocați, printre alții, 
Voinescu, Apolzan, Călinoiu, Ene 
I, Ozon, Nicușor, Szoke, Fabian, 
Iordache, Macri, Filote, Tătaru. în 
continuare, se dispută partida Di
namo Victoria — Flacăra Bucu
rești, contînd pentru „Cupa de 
vară".

Cu prilejul Zilei naționale a Ca
nadei, Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
a organizat miercuri o seară cultu
rală la Casa de cultură a I.R.R.C.S.

Printre asistenți se aflau repre
zentanți ai Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, funcționari superiori din Mi
nisterul Afaeerilor Externe, oameni 
de artă și cultură.

Cu acest prilej, Marina Krîlovicl, 
laureată a Concursului internațio
nal de canto de la Montreal, 1967, 
și-a expus impresiile din călătoria 
sa în Canada.

•fr

Miercuri la prînz a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Buda
pesta, o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, condusă de tov. 
Ion Popescu, seeretar al C.C. al 
U.T.C., care va participa la lucră
rile celui de-al VH-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist 
(K.I.S.Z.).

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Nr. 26 din 28 iunie 1967

Extragerea I: 21 12 22 10 26 49
— 9 44

Fond de premii : 413 609 lei
Extragerea a Il-a : 41 25 19 34 17 32_  31 29
Fond de premii : 261 573 lei

® CAMPIONUL DE TENIS AL RO
MÂNIEI, ION ȚIRIAO, S-A CALI
FICAT ÎN TURUL TREI AL TUR
NEULUI INTERNAȚIONAL DE LA 
WIMBLEDON. Jucînd foarte bine Ti
riac l-a învins cu 7—5, 6—4, 9—7 pe ja
ponezul Watanabe. Alte rezultate mai 
importante: Riessen (S.U.A.) — Le- 
schly (Danemarca) 1—6, 6—3, 3—6, 6—1,
6— 4 ; Bungert (R. F. a Germaniei) — 
Froehling (S.U.A.) 10—8, 6—3, 1—6, 
3—6, 7—5 ; Koch (Brazilia) — Gulyas 
(Ungaria) 6—2, 6—2, 6—2 ; Fletcher 
(Australia) — Davidson (Australia)
7— 5, 6—2, 6—1 ; Pasarell (Porto
Rico) — Hewitt (Australia) 6—3, 6—8, 
6—2, 6—4 ; Taylor (Anglia) — Mulli
gan (Australia) 6—1, 6—2, 6—4.

o MECIUL DE ȘAH ROMÂNIA— 
POLONIA, disputat la 12 mese, în 
două ture (echipe mixte), s-a înche
iat cu scorul de 13,5—10,5 puncte în 
favoarea formației române.

® CU PRILEJUL unui concurs in
ternațional de atletism, desfășurat în 
localitatea Vaesteras (Suedia), aus
tralianul Roti Clarke a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
două mile (3218,64 m) cu performan
ța de 8’19”8/10. Vechiul record mon
dial era de 8’22”6/10 și fusese stabilit 
la 23 iunie 1965 la Meiun de france
zul Michel Jazy.

în prezent Ron Clarke deține șase 
recorduri mondiale : 5 060 m
(13’16”6/10), 10 600 m (27’39”4/10), două 
mile (8T9”8/10). trei mile (12’50”4/10), 
șase mile (26’47”) și zece mile 
(47’12”8/10).

o ÎN PRIMA ZI a turneului inter
național de volei feminin de la Mag
deburg, echipa României a întîlnit 
selecționata Bulgariei. Victoria a re
venit voleibalistelor bulgare cu 3—0 
(15—10. 16—14, 15—10). în cel de-al 
doilea joc. selecționata R. D. Germa
ne a dispus cu 3—1 (15—2. 15—12,
13—15, 15—12) de reprezentativa Un
gariei.

o ÎNTR-UN CONCURS internațio
nal de tenis de masă ce se desfășoa
ră în prezent la New York, jucătorul 
suedez Hans Alser l-a învins cu 
21—11. 21—14, 21—16 pe fostul cam
pion al S.U.A.. Bob Gusikoff.

O CUNOSCUTA ATLETĂ SOVIE
TICĂ Irina Press, care se retrăsese 
(în urma unui accident la picior) din 
activitatea competițională și-a făcut 
reintrarea cu prilejul întrecerilor 
Spartachiadei orașului Moscova. Irina 
Press a participat la probele de. 80 
metri garduri și greutate, obținînd 
rezultatele de ll”3/10 și respectiv 
14,67 metri, rezultate desigur cu mult 
sub posibilitățile ei. Irina Press s-a 
prezentat însă la acest concurs cu 
un antrenament de numai două săp- 
tămîni.

® Pîrcălub 
și NunveiHer HI 
în echipa Europei

La sediul clubului s-a primit 
invitația ca jucătorii Pîrcălab și 
Nunveiller III să facă parte din 
echipa Europei care duminică 
joacă la Istanbul în compania 
unei selecționate a Turciei. Me
ciul, organizat de federația 
turcă de fotbal, se desfășoară cu 
prilejul sărbătoririi retragerii din 
activitatea competițională a bine
cunoscutului fotbalist Turgay, por
tar și căpitan în repetate rînduri 
al reprezentativei țării gazdă.

® „dinamoviada" 
internațională de tir 
Ia poligonul Tunari

La sfîrșitul săptămînii viitoare, 
pe poligonul Tunari se va desfă
șura, în organizarea clubului, cea 
de-a IX-a ediție a „Dinamoviadei" 
internaționale de tir, competiție ce 
reunește an de an fruntași ai tiru
lui european și mondial. Vor fi 
prezente la București formațiile 
Dinamo Berlin, Dinamo Moscova, 
Dosza Budapesta, Gwardia Varșo
via, Ruda Hvezda Praga, Spartak 
Sofia, Dinamo București, Con
cursul va dura cinci zile : de la 7 
la 11 iulie.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Pre
sa sovietică a publicat „Tezele C.C. 
al P.C.U.S. cu privire la a 50-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie".

Oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică, popoarele țărilor socia
liste frățești, mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, în
treaga omenire progresistă sărbăto
resc solemn în anul 1967 cea de-a 
50-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — se spu
ne în capitolul introductiv al te
zelor C.C. al P.C.U.S.

Revoluția din Octombrie a făcut 
începutul izbăvirii omenirii de 
orînduirea exploatării. Transpunînd 
în viață ideile comunismului Știin
țific, a avut cea mai puternică in
fluență asupra întregului mers al 
istoriei mondiale. Ea a inaugurat 
epoca reînnoirii integrale revolu
ționare a lumii — epoca trecerii 
de la capitalism la socialism.

Drumul șpre victoria revoluției 
proletare a fost indicat de teoria 
socialismului științific. Conducăto
rii proletariatului mondial, K. 
Marx, F. Engels, V. I. Lenin, au 
făcut o analiză profundă a legități
lor dezvoltării sociale, au dezvăluit 
cele mai ascuțite contradicții ale 
capitalismului, au arătat inevitabi
litatea pieirii sale ca rezultat al re
voluției socialiste. Ei au arătat că, 
sub conducerea partidului revolu
ționar, în strînsă legătură cu ma
sele neproletare ale celor ce mun
cesc, clasa muncitoare este chemată 
de istoria însăși să lichideze capi
talismul și să instaureze socialis
mul. Tezele se referă la făurirea în 
Rusia a partidului proletar de tip 
nou, partidul bolșevicilor. în 
fruntea partidului, care a cOndus 
cea mai măreață revoluție din isto
rie, s-a aflat gînditorul genial, 
revoluționar, Vladimir Ilici Lenin. 
El a fost inspiratorul și organizato
rul ideologic al revoluției. în teze 
se subliniază dezvoltarea de către 
Lenin a teoriei marxiste în noile 
condiții ale epocii imperialismu
lui, elaborarea de către Lenin a 
celor mai importante probleme teo
retice și practice ale construcției 
socialismului și comunismului.

Revoluția din Octombrie — se 
subliniază în teze — proletară prin 
Conținutul ei, a fost în același timp 
o revoluție profund populară. Ex
presia esențială, principală, a carac
terului populăr al Revoluției din 
Octombrie a fost alianța clasei 
muncitoare cu țărănimea, lupta co
mună și colaborarea frățească a oa
menilor muncii de toate naționali
tățile împotriva asupritorilor.

în continuare, în teze se subli
niază Că Marea Revoluție Socialis
tă din Octombrie a înlăturat siste
mul exploatării Și asupririi, că pen
tru prima dată în istorie, toate bo
gățiile naturale și cele mai impor- 

9 tante mijloace de producție au de
venit Un buil al poporului. Proprie
tatea poporului așupra mijloacelor 
de producție a devenit baza eco
nomică a socialismului.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a zdruncinat pînă la te
melii lumea capitalismului. De la 
Revoluția din Octombrie, lumea 
s-a împărțit în două Sisteme — so
cialist și capitalist. în fața oame
nilor. muncii din Republica Sovie
tică au apărut sarcini complexe și 
grele : apărarea cuceririlor revolu
ției, folosirea statului dictaturii 
proletariatului pentru obținerea 
victoriei depline asupra claselor ex
ploatatoare, pentru înfăptuirea 
transformărilor socialiste.

în continuare, tezele se referă la 
lupta grea și eroică dusă de mun
citorii și țăranii sovietici, cu spri
jinul frățesc al proletariatului in
ternațional, împotriva intervenției 
imperialiste și a gardiștilor albi, 
pentru salvarea revoluției.

După izgonirea intervenționiștilor 
străini și încheierea războiului ci
vil — se menționează în teze — s-a 
deschis posibilitatea concentrării 
eforturilor partidului și poporului 
în vederea soluționării sarcinii 
principale a revoluției — construc
ția Societății socialiste. Tezele men
ționează însemnătatea pe care a 
avut-o înfrîngerea ideologică și 
politică a troțkismului și a oportu
nismului de dreapta.

Sarcina-aheie în construcția so
cialismului — se spune în teze — 
a constituit-o industrializarea so
cialistă. Ea s-a desfășurat în con
dițiile încercuirii capitaliste și ale 
primejdiei permanente de agresiu
ne din partea forțelor imperialiste. 
Aceasta a impus termene foarte 
scurte transformărilor, a necesitat 
o mare încordare a tuturor forțe
lor și mijloacelor. Industrializarea 
în U.R.S.S. s-a efectuat fără ajuto
rul din afară, pe seama acumulă
rilor interne, a celui mai strict) re
gim de economii. Industrializarea, 
se arată în teze, a creat baza ma
terială necesară pentru consolida
rea independenței economice a țării, 
a reconstrucției tehnice a tuturor 
ramurilor economiei naționale, pen
tru trecerea agriculturii pe o nouă 
bază, socialistă. Industrializarea a 
avut o uriașă însemnătate social- 
politieă, Industria socialistă a de
terminat în multe privințe victoria 
în Marele Război pentru Apărarea 
Patriei. Reorganizarea agriculturii 
pe baze socialiste este Gea mai 
complicată și mai grea sarcină după 
cucerirea puterii de către proleta
riat. Ca urmare a colectivizării sa
tului, orînduirea micii producții de 
mărfuri a cedat IoguI celei socia
liste ; agricultura, în trecut cea mai 
înapoiată ramură a economiei, a 
fost îndrumată pe făgaș socialist.

Pentru construirea cu succes a 
socialismului, se subliniază în teze, 
a fost necesară înfăptuirea revolu
ției culturale. în cursul revoluției 
culturale a fost creată o cultură 
socialistă, cu adevărat populară. 
Cea mai mare realizare a revoluției 
culturale a constituit-o formarea 
conștiinței socialiste a maselor de 
oameni ai muncii.

în procesul construcției socialiste, 
se arată în teze, a fost înfăptuit 

programul leninist în problema na
țională, s-a afirmat frăția socialistă 
a tuturor popoarelor sovietice.

Arma principală a construirii 
socialismului în U.R.S.S. este 
statul dictaturii proletariatului. 
Statul sovietic a constituit cea mai 
mare forță capabilă să organizeze 
munca creatoare a milioanelor de 
oameni, să asigure crearea unei 
economii și culturi noi, avîntul 
bunăstării poporului. Ca urmare 
a transformărilor revoluționare, a 
entuziasmului politic și în muncă 
al popoarelor, în Uniunea Sovie
tică pentru prima dată în lume 
a fost construită societatea socia
listă. Victoria socialismului a fost 
consolidată prin lege în constitu
ția U.R.S.S., adoptată în decem
brie 1936 de Congresul al VIII-lea 
extraordinar al Sovietelor.

Subliniind că dezvoltarea Uniu
nii Sovietice a avut loc într-o si
tuație internațională complicată, 
în condițiile primejdiei permanente 
a agresiunii imperialiste, tezele a- 
rată în continuare că războiul im
pus Uniunii Sovietice de fascismul 
german a fost cea mai mare cioc
nire militară a socialismului cu 
forțele de șoc ale imperialismului. 
Ea a devenit Marele Război pentru 
Apărarea Patriei al poporului so
vietic, pentru socialism. întregul 
popor sovietic s-a ridicat în apăra
rea patriei. A fost creat Comite
tul de Stat pentru apărare sub 
președinția lui I. V. Stalin.

Marele Război pentru Apărarea 
Patriei a fost cel mai greu și cel 
mai sîngeros dintre toate războa
iele prin care a trecut Uniunea 
Sovietică.

Eroicul nostru popor, sub con
ducerea partidului comunist — se 
arată în teze — a știut să lichideze 
greutățile primei perioade a ope
rațiunilor militare și a obținut în 
anii 1942—1943 o cotitură în des
fășurarea războiului. Poporul so
vietic, eroica sa armată au purtat 
principala greutate a războiului, 
au jucat rolul hotărîtor în victo
ria asupra Germaniei hitleriste.

Tezele subliniază faptele de ero
ism ale ostașilor sovietici, lupta 
desfășurată în spatele frontului 
dușmanului, munca plină de ab
negație a întregului popor pentru 
susținerea frontului. în anii as
prelor încercări ale războiului, se 
arată în teze, în fruntea poporului 
luptător s-a aflat partidul comu
niștilor. El a organizat, a însufle
țit, a înarmat din punct de vedere 
ideologic poporul sovietic în lupta 
cu dușmanul. Poporul sovietic a 
apărat patria socialistă, cuceririle 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Fascismul a fost învins, 
în continuare, tezele relevă faptul 
că victoria Uniunii Sovietice în 
Marele Război pentru Apărarea 
Patriei a avut o însemnătate isto
rică mondială.

Rezultatele Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei au demon
strat în modul cel mai convingător 
că în lume nu există asemenea for
țe care ar putea să zdrobească so
cialismul, să îngenuncheze poporul 
credincios ideilor marxism-leninis- 
mului, devotat patriei socialiste, 
unit în jurul partidului leninist.

în teze se arată apoi că după 
victoria asupra fascismului, poporul 
sovietic a pornit la înfăptuirea în 
continuare a planurilor construc
ției pașnice. Creșterea producției 
materiale a permis înfăptuirea u- 
nor măsuri îndreptate spre crește
rea bunăstării poporului. Noi suc
cese au fost realizate în domeniul 
științei și tehnicii, în dezvoltarea 
culturii spirituale. Orientîndu-se 
spre dezvoltarea continuă a demo
crației socialiste, se arată în teze, 
partidul a condamnat cu hotărîre, 
la Congresul al XX-lea, cultul per
sonalității lui Stalin, care s-a con
cretizat în preamărirea rolului unui 
singur om — străină spiritului mar- 
xist-leninist, în abaterea de la 
principiul leninist al conducerii 
colective, în represiuni și alte 
încălcări ale legalității socia
liste care au adus prejudicii so
cietății noastre. Aceste denaturări, 
deși au fost foarte serioase, nu au 
schimbat natura societății socia
liste, nu au zdruncinat pilonii so
cialismului.

Partidul a luat măsuri pentru 
înlăturarea urmărilor cultului per
sonalității în toate domeniile mun
cii de partid, de stat și ideologice, 
pentru respectarea normelor și 
principiilor leniniste.

Tezele subliniază că victoria de
plină, definitivă, a socialismului re
prezintă rezultatul principal al ac
tivității de transformare revoluțio
nară a poporului sovietic sub con
ducerea partidului comunist. For
marea sistemului mondial socialist, 
întărirea puterii economice și de 
apărare a U.R.S.S. au schim
bat raportul de forțe pe arena 
mondială în favoarea socialismului, 
au creat o garanție trainică împo
triva restaurării capitalismului în 
U.R.S.S., au asigurat victoria defi
nitivă a socialismului. Tezele sub
liniază că P.C.U.S. a procedat la 
rezolvarea sarcinilor construcției 
socialiste fără a se lăsa intimidat 
de noutatea și grandoarea proble
melor, de greutăți, de căile neexplo
rate încă, de insuccesele și retrage
rile vremelnice.

Victoria socialismului a creat pre
misele economice, sociale, politice 
și spirituale pentru trecerea la con
struirea societății comuniste. Crea
rea bazei tehnico-materlale a co
munismului pe baza dezvoltării 
științei și tehnicii, mecanizării și 
automatizării, creșterii necontenite 
a productivității muncii constituie 
sarcina principală a Uniunii Sovie
tice, se arată în teze. Făcîndu-se 
bilanțul realizărilor economice ob
ținute pînă în 1966, se subliniază 
că sporul mediu anual al producției 
industriale în perioada 1929—1966 
a fost în U.R.S.S. de 11,1 la sută. 
Față de 1913, în 1966 producția in
dustrială a sporit de 66 de ori, pro
ducția industriei constructoare de 
mașini și de prelucrare a metalelor

— de 338 ori, a industriei chimice
— de 294 ori, a cimentului — de 
45 ori, a industriei ușoare — de 
16,2 ori, a industriei alimentare — 
de 12,8 ori, toate tipurile de trans
port — de 23,1 ori. Anul acesta, se 
spune în teze, U.R.S.S. a ajuns la 
nivelul producției a peste 100 mili
oane tone de oțel pe an. Industria 
sovietică este în stare acum să în
deplinească cele mai complicate 
sarcini de producție și tehnice. în 
anul 1966, în agricultură s-au pro
dus 171 200 000 tone de cereale sau 
de 1,8 ori mai mult deaît în 1940 ;
10 800 000 tone de carne, sau de 2,3 
ori mai mult; 1 200 000 tone de unt, 
sau de 3,1 ori mai mult decît în 
1940. Dar asupra agriculturii — 
menționează tezele — au avut o 
influență negativă încălcările legi
lor economice ale producției socia
le, principiilor cointeresării mate
riale, îmbinării juste a intereselor 
sociale și personale, subiectivismul 
în conducerea producției agricole. 
P.C.U.S. a luat măsuri energice 
pentru lichidarea greșelilor și lip
surilor în conducerea agriculturii. 
La Plenara din martie 1965 a Co
mitetului Central a fost elaborat un 
sistem de măsuri economice și po
litice pentru accelerarea ritmului 
de dezvoltare a producției colhoz
nice și sovhoznice.

îndeplinirea noului cincinal 
(1966—1970) va permite asigurarea 
înaintării considerabile a societății 
sovietice pe calea creării bazei teh- 
nico-materiale a comunismului — 
se arată în teze — va întări pu
terea economică și de apărare a ță
rii. în teze se arată că menținînd 
ritmul creșterii cu precădere a in
dustriei grele, P.C.U.S. s-a orientat 
spre dezvoltarea rapidă a tuturor 
ramurilor industriei, ritmul de creș
tere a producției mărfurilor de 
consum apropiindu-se de cel al 
producției mijloacelor de produc
ție. în înfăptuirea planurilor eco
nomice o mare importanță are tra
ducerea în viață a noului sistem de 
planificare și stimulare economică.

Creșterea producției socialiste a 
creat o bază trainică pentru ridica
rea bunăstării materiale și culturii 
poporului sovietic. Veniturile reale 
ale muncitorilor din industrie și 
construcții au sporit în 1966 de 
6,6 ori, în comparație cu 1913, 
veniturile reale ale țărănimii cal
culate pe cap de lOGUitor — de 8,5 
ori.

Au sporit fondurile de stat aloca
te asigurărilor și pensiilor. A fost 
redusă durata săptămînii de lucru, 
în condițiile menținerii și majo
rării salariilor, se va încheia în 
preajma celei de-a 50-a aniversări a 
lui Octombrie, în linii generale, tre
cerea la săptămîna de lucru de 5 
zile gu două zile libere.

în continuare, tezele arată că 
structura socială a societății sovie
tice se caracterizează prin existența 
claselor și grupurilor prietene de 
oameni ai muncii, prin unitatea 
intereselor lor economice, social- 
politice și ideologice, prin interesul 
comun în construirea comunismu
lui.

în perioada sonstrucției comu
niste are loc perfecționarea și 
dezvoltarea continuă a vieții de 
stat socialiste și a democrației. Pu
terea populară în U.R.S.S., se a- 
rată în teze, își găsește expresia, 
în primul rînd, în soviete. Forța 
statului sovietic socialist constă în 
lărgimea bazei sale sociale. O dată 
cu victoria socialismului, se arată 
în teze, statul dictaturii proleta
riatului devine organizația politică 
a întregului popor, rolul conducă
tor avîndu-1 clasa muncitoare.

In continuare, tezele subliniază 
rolul sindicatelor, al Uniunii Ti
neretului Comunist Leninist, al or
ganizațiilor de masă cooperatiste, 
culturale, tehnice, științifice, spor
tive, de apărare în viața socială.

Forța conducătoare a societății 
sovietice este Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice. în întreaga sa 
activitate, partidul se conduce după 
marea învățătură a marxism-leni- 
nismului.

Știința despre construcția socie
tății socialiste, întruchipată în so
cialismul existent realmente în 
U.R.S.S., constituie un aport re
marcabil la tezaurul marxism-leni- 
nismului. P.C.U.S. prețuiește mult 
realizările gîndirii marxist-leni- 
niste din alte țări, ține seamă de 
ele și le utilizează în activitatea 
sa teoretică și practică în lupta 
pentru socialism și comunism. Te
zele subliniază creșterea rolului 
conducător al partidului, o dată 
cu dezvoltarea socialismului. în 
cei 50 de ani ai puterii sovietice, 
partidul s-a transformat într-o for
ță uriașă ; rîndurile lui cuprind 
peste 12,8 milioane comuniști — 
cei mai înaintați reprezentanți ai 
clasei muncitoare și ai tuturor oa
menilor muncii.

Tezele se ocupă apoi de munca 
ideologică în etapa actuală de tre
cere spre comunism.

U.R.S.S., se arată în teze, dis
pune de tot ceea ce este necesar 
pentru construirea comunismului, 
toate resursele materiale și spiri
tuale fiind consacrate acestui țel.

Revoluția din Octombrie a mar
cat începutul trecerii revoluționare 
de la capitalism la socialism în 
întreaga lume. în cei 50 de ani care 
au trecut, procesul revoluționar 
mondial s-a dezvoltat neabătut, a- 
trăgînd țări și popoare noi. A- 
ceastă dezvoltare are loc în lupta 
împotriva imperialismului, care o- 
pune o rezistență îndîrjită forțe
lor revoluției, iar în anumite sec
toare trece la contraofensivă. Con
ținutul principal, direcția princi
pală și particularitățile principale 
ale dezvoltării economice a ome
nirii sînt determinate în prezent 
de sistemul socialist mondial, de 
forțele care luptă împotriva im
perialismului. pentru reorganizarea 
socialistă a societății.

Cauza înnoirii revoluționare a 
lumii, începută de Octombrie și în
truchipată în victoria socialismu

lui în U.R.S.S., este continuată da 
victoriile revoluțiilor socialiste din 
alte țări. Formarea sistemului so
cialist mondial constituie cel mai 
mare eveniment istoric după vic
toria Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Tezele se referă la succesele ob
ținute de țările socialiste. Acum — 
se subliniază în teze — pe baza 
exemplului multor popoare, s-a do
vedit că treGerii de la capitalism la 
socialism îi sînt proprii o serie de 
legități comune, care s-au manifes
tat pentru prima oară în cursul 
transformărilor socialiste în 
U.R.S.S. S-a confirmat și faptul 
că fiecare popor aduce multe lu
cruri noi în formele și metodele 
acestei treceri. Calea străbătută de 
țările socialiste a îmbogățit și con
cretizat atît înțelegerea legităților 
generale, cît și a diferitelor forme 
și metode ale construcției socia
liste.

Referi ndu-se la procesul de crea
re a relațiilor între țările socia
liste, tezele arată că statornicirea 
relațiilor internaționale de tip nou 
constituie un proces complex și 
multilateral legat de învingerea 
grelei moșteniri lăsate de domina
ția multiseculară a claselor exploa
tatoare, a izolării naționale, a ne
încrederii, diferențierii. Perfecțio
narea colaborării politice și eco
nomice a țărilor socialiste — se 
subliniază în teze — va crea con
diții pentru noi succese ale state
lor socialiste, asigură creșterea pu
terii sistemului mondial al socia
lismului și întărirea influenței lui 
asupra întregului proces al dezvol
tării sociale.

După victoria lui Octombrie a 
început criza sistemului colonial al 
imperialismului. După cel de-al 
doilea război mondial, în situația 
slăbirii generale a imperialismului, 
a apariției sistemului mondial al 
socialismului, a puternicului avînt 
al mișcării muncitorești și demo
cratice, sub loviturile antiimperia- 
liste de eliberare națională s-a 
prăbușit sistemul colonial al opri
mării popoarelor creat de capita
lism. Pe locul fostei lumi colo
niale au apărut peste 70 de state 
naționale independente.

în jumătatea de secol care a tre
cut, mișcarea comunistă s-a trans
format într-o uriașă forță. Ea a 
devenit cu adevărat mondială. Par
tide Gomuniste există practic în 
toate țările în care există clasa 
muncitoare. Experiența de o jumă
tate de secol — se arată în teze — 
a demonstrat că forța mișcării co
muniste constă în devotamentul 
față de marxism-leninism. Cea 
mai actuală problemă a mișcării 
comuniste internaționale este asi
gurarea unității ei pe baza princi
piilor marxist-leniniste.

Tezele se referă la Influența pe 
care a avut-o Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie asupra rela
țiilor internaționale. Fără partici
parea Uniunii Sovietice și a celor
lalte țări frățești nu poate fi solu
ționată nici una dintre problemele 
internaționale majore — se spune 
în tezele C.C. al P.G.U.S. Masele 
de oameni ai muncii, clasa munci
toare influențează tot mai activ 
rezolvarea problemelor vitale de 
politică externă. S-a schimbat sub
stanțial și rolul fostelor țări colo
niale, azi independente, în relațiile 
internaționale. în zilele noastre, 
statele naționali progresiste, prin 
politica lor externă independentă, 
acționează activ în interesele pă
cii. în prezent, popoarele dispun 
de suficientă forță pentru ca prin 
acțiuni intense, coordonate să nu 
permită dezlănțuirea unui nou 
război mondial. Totuși, atît timp 
cît există imperialismul, se men
ține pericolul războaielor de cotro
pire — se arată în teze.

Tezele scot în evidență că alian
ța în luptă a țărilor socialiste și a 
tuturor forțelor antiimperialiste 
reprezintă unul din factorii cei 
mai importanți în politica inter
națională. Se arată, de asemenea, 
că apărînd cu consecvență pacea 
și securitatea în relațiile interna
ționale, statul sovietic a menținut 
și își va menține și pe viitor capa
citatea de apărare la cel mai înalt 
nivel. Forțele armate sovietice sînt 
înzestrate cu toate tipurile de teh
nică militară modernă, inclusiv 
arma racheto-nucleară.

Tezele arată în continuare că o 
parte integrantă a politicii exter
ne a țărilor socialiste o constituie 
coexistența pașnică între state cu 
orînduiri sociale diferite îndrep
tată spre crearea unor condiții favo
rabile ca popoarele să dobîndească 
dreptul sacru de a-și hotărî singure 
căile de dezvoltare a țărilor lor, 
pentru dezvoltarea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, reciproc 
avantajoase, a schimburilor cultu
rale între toate țările. în teze se 
arată că oamenii sovietici sprijină 
cu hotărîre poporul vietnamez care 
duce o luptă eroică împotriva agre
siunii criminale a imperialismului 
american. Ei sînt ferm convinși — 
cauza dreaptă a poporului vietna
mez va triumfa.

Țelul măreț al poporului sovietic 
— construirea comunismului — re
prezintă, totodată, și principala lui 
acțiune internationalists. Sarcina 
principală a politicii externe so
vietice rezidă în asigurarea condi
țiilor favorabile construirii comu
nismului.

Forțele comunismului sînt nenu
mărate, de. partea lor se află ade
vărul vieții. Numai comunismul 
este capabil să rezolve problemele 
fundamentale ale dezvoltării so
ciale, să salveze omenirea de asu
prire și exploatare, de foame și 
sărăcie, de militarism și războaie, 
să instaureze pe planeta noastră 
democrația, pacea, prietenia între 
popoare, o viață demnă de om. 
Anii care vor veni, se spune în în
cheiere în tezele C.C. ale P.C.U.S., 
vor aduce noi victorii învățăturii 
lui Marx, Engels, Lenin, cauzei co
munismului.
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Întrevederea președintelui

cu președintele franței
PARIS 28 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Gheor- 
ghe Maurer, a avut la Palatul 
Elysee o întrevedere cu președin
tele Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle.

întrevederea, care a durat o oră, 
s-a desfășurat într-o atmosferă căl
duroasă, în spiritul relațiilor tradi
ționale româno-franceze. în cursul 
întrevederii s-a procedat la un 
schimb de vederi privind situația 
din Orientul Apropiat și alte as
pecte ale actualității internaționale, 
au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre România și Franța.

La sosirea la Palatul Elysee, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României a fost întîmpinat de di
rectorul de cabinet al președintelui 
republicii, Xavier de la Chevalerie. 
Un detașament al gărzii republica
ne a dat onorul primului ministru 
român.

După întrevedere, primul minis-

tru al României a răspuns la între
bările corespondenților de presă 
francezi și străini.

Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 
a primit pe directorul 
general al U.N.E.S.C.O.

PARIS 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, care se află 
la Paris, a primit, marți la ambasa
da română pe Rene Maheu, direc
torul general al UNESCO, la ce
rerea acestuia.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut o convorbire cu Rene Ma
heu asupra unor probleme intere- 
sînd UNESCO și relațiile României 
cu această organizație.

La convorbiri au asistat Pierre 
Lebar, șeful diviziei Europa de la 
UNESCO, și Ion Iacobescu, de
legatul permanent ad-interim al 
României la UNESCO.

Dezbaterile Adunării Generale
a 0. N. U. eu privire h situația

din Orientul Apropiat

URUGUAY

Impasul
economiei

Probleme de politică externă
expuse de generalul de Gaulle șî Cevdet Sunay

PARIS 28 (Agerpres). — Cu prilejul 
manifestărilor din timpul vizitei în 
Franța a președintelui Turciei, Cevdet 
Sunay, președintele de Gaulle a rostit 
o scurtă cuvîntare abordînd în mod 
special probleme de politică externă. 
După cum relevă agenția France 
Presse, președintele de Gaulle a decla
rat între altele : „Pe plan politic, totul 
determină Turcia și Franța să-și întă
rească relațiile. Faptul că nici una din 
ele nu pretinde să domine în vreun 
fel nici un alt stat, fiind cu atît mai 
hotărâte să nu se lase dominate de ni
meni, creează între ele, în primul rînd. 
o simpatie fundamentală". Vorbind 
despre sistemul celor două blocuri din 
Europa, președintele de Gaulle a ară
tat că „Franța a vrut să se desprindă 
de sistem, în timp ce Turcia consideră 
preferabil să mai mențină legăturile 
cu una din organizații". „Nu este oare 
în interesul celor două republici ale 
noastre — a întrebat președintele — 
de a-și îmbina eforturile pentru ca în 
locul opoziției sterile a două lagăre să 
se statornicească destinderea, înțelege
rea și cooperarea între toate popoarele 
continentului nostru ?“, Referindu-se 
la căile de soluționare a unor litigii 
internaționale, președintele de Gaulle 
a exprimat părerea că atît Franța cît 
și Turcia consideră necesar „ca dreptul 
fiecărui popor de a dispune în între
gime de el însuși să se impună ca 
criteriu al problemelor și ca regulă a 
acțiunilor". Vorbitorul a adăugat că 
„numai pe această bază trebuie regle
mentată tragedia Vietnamului, unde 
are loc intervenția străină, problema 
Ciprului, unde nimic nu trebuie să 
împiedice pe cei care sînt turci să ră- 
mînă turci și pe cei care sînt greci să 
rămînă greci, conflictul din Orientul 
Apropiat, pe care îl fac insolubil atît 
amenințarea distrugerii ce planează a- 
supra Izraelului cît și ocuparea terito
riilor și expulzarea populațiilor arabe 
— prin cucerire militară...".

La rîndul său, președintele Cevdet 
Sunay, referindu-se la criza din Orien
tul Mijlociu și la necesitatea rezolvării 
pașnice a disputelor, a declarat: 
„Toate țările, indiferent care ar fi pu
terea lor și răspunderile lor, au datoria

I

imperioasă de a contribui la restabili
rea unei păci juste și la crearea condi
țiilor care ar înlesni soluționarea con
flictelor într-un mod menit să salvgar
deze interesele legitime ale celor în 
cauză. Știm că acesta este țelul Fran
ței și ne exprimăm satisfacția. în ceea 
ce privește Turcia, politica sa se in
spiră din aceleași considerente și din 
aceleași preocupări, cu atît mai mult 
cu cît pacea, securitatea și bunăstarea 
din Orientul Mijlociu o afectează în 
mod direct; se știe, de asemenea, că 
Turcia are cu vecinii săi din această 
regiune anumite afinități". Președin
tele Cevdet Sunay a subliniat, de ase
menea, că „Turcia este gata să-și a- 
ducă contribuția pentru instaurarea 
destinderii, înțelegerii și cooperării în
tre toate popoarele continentului euro
pean".

★

PARIS 28 (Agerpres). — în cadrul 
ședinței de miercuri a Consiliului de 
Miniștri al Franței ministrul de exter
ne, Couve de Murville, a prezentat o 
expunere în care s-a subliniat că 
Franța a condamnat războiul din O- 
rientul Mijlociu, iar ostilitățile nu au 
soluționat nici o problemă. Franța nu 
recunoaște faptul împlinit și consideră 
că este necesar să se ajungă la un 
acord între părți; după părerea mi
nistrului de externe francez, acest 
acord nu pare posibil, iar marile pu
teri ar trebui să fie chemate să-și 
joace rolul.

Situația internațională, și îndeosebi 
conflictul din Vietnam, a relevat în 
continuare ministrul, nu facilitează 
însă contactele de această natură.

Vorbitorul a declarat că „candida
tura Marii Britanii la Piața comună 
constituie o chestiune dificilă și 
serioasă. Consiliul ministerial de la 
Bruxelles a constatat că nu există un 
acord unanim asupra unui dialog cu 
Marea Britanie. Adevărata dezbatere 
va fi deci amînată pentru la toamnă, 
dar se va începe examinarea cu serio
zitate a problemelor".

în cadrul aceleiași ședințe, minis
trul informațiilor a anunțat că primul 
ministru Georges Pompidou va pleca 
la 3 iulie la Moscova.

i

(Urmare din pag. I)

poporul. La un asemenea compromis s-a 
ajuns, bineînțeles, numai după ce că
peteniile acestor grupuri au acceptat 
să participe la discuții cu colonialiștii și 
s-au declarat gata să recunoască gu- 
vernul-fantomă pe care metropola se 
pregătește să-l parașuteze în fruntea 
Federației Arabiei de sud și Adenului, 
la proclamarea amintitei „indepen
dențe". în schimb, guvernatorul britanic 
a menținut toate măsurile excepționale 
împotriva Frontului de eliberare, au 
fost intensificate cu furie represiunile 
împotriva patrioților.

uneia dintre cele mai mari și mai te
ribile închisori din Aden, „Es Mansho- 
ra", special construită pentru deținuți 
politici. Aici erau încarcerați numeroși 
combatanți ai Frontului de eliberare. 
După scurte ciocniri, garda britanică a 
fost neutralizată, și peste cîteva minute 
cei 500 de deținuți politici au fost eli
berați. La această operațiune a luat 
parte majoritatea populației arabe din 
cartier și din împrejurimi.

Intre timp trupele guvernului-fantomă

NEW YORK 28. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Dezbaterile de marți după-amiază ale 
sesiunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. au început prin in
tervenția reprezentantului permanent 
al Somaliei, Abdul Rahim Abby Farah, 
care a criticat politica faptului îm
plinit. „Deși liderii Izraelului au de
clarat la începutul actualului conflict 
că nu au pretenții teritoriale, ei vor
besc acum pe față despre intenția de 
a rămîne în Gaza, Sinai sau pe te
ritoriul Siriei și fac pregătiri active 
pentru preluarea întregului Ierusa
lim", a spus el, în continuare. Vor
bitorul a cerut o soluționare grab
nică a problemei refugiaților. Frank 
Aiken, vicepreședinte al guvernului și 
ministru al afacerilor externe al Ir
landei, a precizat că „nimic nu în
dreptățește Izraelul să anexeze teri
toriile țărilor vecine". El și-a expri
mat speranța că Izraelul va anunța 
fără întîrziere ca una din contribu
țiile sale la un tratat de pace și 
neagresiune semnat de Izrael și de 
vecinii săi arabi și garantat de O.N.U., 
retragerea trupelor sale în granițele 
existente la 4 iunie. Stabilirea unei 
păci durabile nu este posibilă fără 
înlăturarea tuturor factorilor care au 
făcut pînă acum imposibilă o înțele
gere între arabi și izraelieni, a subli
niat în intervenția sa reprezentantul 
Columbiei, Julio Cesar Turbay Ayalu, 
care a prezentat un plan în șase 
puncte în vederea normalizării situa
ției. -Printre altele, se prevede recu
noașterea dreptului la existență a sta
tului Izrael, crearea de zone demili
tarizate și retragerea trupelor izrae
liene la linia de armistițiu. Delegatul 
Zambiei, Joseph Ben Mwemba, a de
clarat că țara sa menține relații de 
prietenie atît cu statele arabe, cît și 
cu Izraelul, scoțînd totodată în evi
dență că, potrivit respectării stricte a 
Cartei O.N.U., „agresiunea trebuie 
considerată un fapt inadmisibil". O 
soluție permanentă în Orientul Mij
lociu nu poate să rezide în ocuparea 
teritoriilor străine, ci în recunoașterea 
și aderarea la hotărîrile solemne ale 
Națiunilor Unite.

în cadrul ședinței de miercuri di
mineața, reprezentantul Ecuadorului. 
Leopoldo Benites, s-a pronunțat pen
tru respectarea integrității teritoriale 
a statelor din această zonă și a pre
conizat în acest sens negocieri pentru 
retragerea trupelor izraeliene, înceta
rea stării de război, rezolvarea pro
blemei refugiaților și pentru încheie-

rea unor tratate de pace definitive. 
Ministrul de externe al Olandei, J. M. 
Luns, a arătat că, pentru gi 
„rezolvări politice echitabil, 
blemei Orientului Apropiat, trebuie să 
se țină seama de recunoașterea drep
tului de existență națională a tuturor 
statelor din această regiune, de drep
tul de navigație prin Canalul de Suez 
și strâmtoarea Tiran, să se pună capăt 
cursei înarmărilor în această regiune, 
să se soluționeze problema refugiați
lor și să se ajungă la aranjamente 
echitabile și acceptabile pentru
toate părțile. O rezolvare dura
bilă a problemei nu poate fi găsită 
decît prin negocieri directe între arabi 
și izraelieni, cu participarea sau me
dierea O.N.U. sau a unei terțe părți. 
Reprezentantul Spaniei, Manuel Az
nar, s-a pronunțat pentru retragerea 
forțelor izraeliene și a propus în acest 
sens ca Consiliul de Securitate să ia 
măsurile necesare pentru asigurarea 
imediată a retragerii trupelor și res- 
stabilirea dreptului internațional. Mi
nistrul de externe al Libanului, 
Georges Hakim, a acuzat Izraelul că 
„a comis o agresiune premeditată".

[ăsirea unei 
le" a pro-

și noua criză 
ministerială

In sprijinul unității 
tuturor forțelor 

patriotice din Grecia

Precizări ale ministrului
de externe britanic

Vorbind marți la televiziunea 
britanică, ministrul afacerilor exter
ne. George Brown, a făcut unele 
precizări în legătură cu poziția An
gliei față de conflictul arabo-izrae- 
lian. El a arătat că. după părerea 
guvernului său, „retragerea trupelor 
izraeliene de oe teritoriile ocupate 
în cursul conflictului trebuie însoțită 
de recunoașterea dreptului la existen
tă a Izraelului". Aplanarea conflic
tului trebuie să înceapă cu rezolvarea 
problemelor refugiaților si a celor 
privind navigația. Totodată, el s-a 
pronunțat pentru instituirea unei for
te internaționale care să vegheze la 
respectarea prevederilor asupra că
rora va cădea de acord O.N.U.

Convorbiri
sovieto-cubaneze

C.A.E.R.: Ședința
Comisiei pentru
probleme economice■

MOSCOVA 28 
acestea a avut 
de-a 15-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru probleme eco
nomice.

La ședință au participat delegații 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. : R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polo
nă, Republica Socialistă România, 
R. P. Ungară, U.R.S.S. în calitate de 
observatori au participat reprezentanți 
ai R. D. Vietnam și R.S.F. Iugoslavia.

La ședință a avut loc un schimb de 
păreri cu privire la activitatea Comi
siei pe anul 1966 și cu privire la di
recțiile viitoare ale activității Comisiei 
și organelor ei de lucru, adoptîndu-se 
recomandările corespunzătoare.

Comisia a discutat unele probleme 
legate de organizarea unei conferințe 
științifice internaționale pe tema : 
„Rolul Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie în formarea sistemului so
cialist mondial".

(Agerpres). — Zilele 
loc Ia Moscova, cea

— In ce stadiu se aflS acum lupta 
de eliberare din Aden ?

— Lupta noastră de eliberare se des
fășoară pe toate fronturile. Pierzînd 
controlul, colonialiștii au cerut noi în
tăriri în vederea „restabilirii ordinei". 
Ei au abandonat însă orice speranță de a 
mai conta pe sprijinul vreunei pături 
a populației pentru a organiza alegeri 
care să preceadă „proclamarea inde-

HAVANA 28 (Agerpres). — La se
diul C.C. al P.C. din Cuba a avut 
loc marți o convorbire între Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., aflat în vizită la 
Havana, și Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, primul 
ministru al Republicii Cuba. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de pă
reri referitor la o serie de probleme 
de interes comun pentru cele două 
țări. La convorbire au mai participat 
Osvaldo Dorticos, președintele Repu
blicii Cuba, Raul Castro, vicepre
ședinte al guvernului revoluționar, și 
alți conducători de partid și de stat 
cubanezi.

„Cascada" de demisii din gu
vernul Uruguayan înregistrate în 
ultimele zile — a ministrului 
Carlos Garzon, care deținea 
portofoliul finanțelor și econo
miei, a ministrului industriei și 
comerțului, Lacarte Muro, și a 
titularului departamentului agri
culturii, Hierro Gamburdella — 
a deschis în țara de pe malul 
La Platei o veritabilă criză mi
nisterială. Motivele : divergen
țele din partidul guvernamental 
„Colorado" cu privire la politica 
economică.

încă de la preluarea puterii, 
în martie curent, actualul gu
vern al președintelui Oscar 
Gestido a avut de făcut față unei 
situații financiare extrem de di
ficile : o datorie externă de 500 
milioane de dolari (din care 
peste o cincime scadentă în a- 
cest an), rezerve de aur de nu
mai 150 milioane de dolari, o 
balanță comercială constant de
ficitară. Pentru redresarea fi
nanțelor, guvernele uruguayene 
au recurs invariabil la noi îm
prumuturi externe și la măsuri 
de „austeritate". Puterea de 
cumpărare a populației nu poate 
ține pasul cu masivele sporiri 
de prețuri.

Nici guvernul actual nu s-a 
abătut de la calea tradiționa
lă. El a recurs la vechiul furni
zor — Fondul Monetar Interna
țional, care însă condiționează 
împrumuturile de „recoman
dări" privind politica comercia
lă și de credite, orientarea chel
tuielilor bugetare și adoptarea 
de măsuri de austeritate, în pri
mul rînd, reducerea salariilor. 
După ce, în cursul anului trecut 
pesos-ul a suferit 11 devalorizări 
succesive, guvernul a procedat, 
în martie și aprilie, la alte două 
deprecieri ale monedei naționa
le. Valoarea de schimb a ajuns 
în felul acesta la 88,3 pesos pen
tru un dolar, față de 75 de pesos, 
la sfîrșitul anului trecut. S-a re
curs la majorarea costului ser
viciilor publice și a impozitelor 
ceea ce a dus la creșterea spi
ralei prețurilor cu 27 la sută în 
acest semestru. După cum anun
ță presa uruguayană, autorită
țile consideră probabilă în a- 
ceastă situație o nouă devalori
zare a monedei, măsură care „ar 
fi fost recomandată de organis
mele internaționale de credit"...

Maladia Uruguayului, provo
cată de o economie cu caracter 
predominant agrară, sufocată de 
năvala capitalului străin, de 
schimburi externe neechivalen
te, de scurgerea sub formă de 
datorii a principalelor venituri 
ale țării nu poate fi vindecată, 
după opinia ziarului „La Pren- 
sa“ decît printr-o „intervenție 
chirurgicală dintre cele mai 
drastice"...

G. BONDOC

„Pînă acum nimeni nu ar putea 
pretinde că regimul fascist s-a 
putut consolida în Grecia. El în- 
tîmpină ostilitatea aproape unani
mă a poporului — a declarat 
MITSOS PARTSALIDIS, membru al 
Biroului Politic al Partidului Co
munist din Grecia, într-un interviu 
acordat ziarului „l'Humanitb". El 
se lovește de totalitatea partide
lor politice ca și de o reacție in
ternațională extraordinară, care 
înglobează pînă și guverne 
unor țări făcînd parte 
N.A.T.O. ‘

ale 
din 

Lupta poporului grec 
trebuie intensificată și amplifica
tă. Lupta împotriva dictaturii tre
buie să fie dusă de toți adversa
rii acesteia, într-un spirit unitar. 
Dacă s-ar fi realizat unirea for
țelor democratice, cum a preco
nizat-o de multe ori partidul nos
tru — a spus Partsalidis — ar fi 
fost extrem de greu imperialiștilor 
americani și juntei manevrate de 
ei să procedeze la lovitura de 
stat. Nevoia de a uni forțele 
antidictatoriale este resimțită de 
imensa majoritate a poporului și 
această idee cîștigă teren în in
teriorul partidelor. în primele sale 
declarații, în momentul sosirii în 
Italia, dl. N. Nicolaidis, reprezen
tant al Uniunii de centru, s-a ex
primat în favoarea unificării tutu
ror forțelor politice împotriva dic
taturii. A fost deja anunțată con-

stltulrea unul Front patriotic, fon
dat la inițiativa stîngii, a centru
lui și a dreptei în Grecia. Doar o 
acțiune unită a tuturor forțelor de
mocratice și patriotice va permite 
țării să iasă din teribila încercare 
prin care trece".

„Solidaritatea opiniei publice 
internaționale față de poporul 
grec constituie un factor de pri
mă importanță în lupta sa pentru 
răsturnarea dictaturii — a spus 
în continuare vorbitorul. Și aceas
tă solidaritate s-a exprimat într-o 
manieră puternică, 
căldurăasă. 
persoane de stînga, ca și 
Uniunea de centru se afla în 
pericol imediat. Acest pericol, 
mulțumită mobilizării solidarității 
internaționale, a fost îndepărtat, 
dar el continuă să existe. Există 
un pericol care se extinde asupra 
tuturor prizonierilor. în temnița 
din Insula Yaros, de sinistru re
nume, mii de deținuți, între care 
femei, bătrîni, bolnavi, trăiesc în 
condiții inumane. Tocmai pentru 
ca aceste condiții să nu fie cu
noscute, junta nu a permis dele
gației Internaționalei socialiste să 
viziteze această insulă. Poporul 
grec cere abolirea imediată a la
gărului de concentrare de pe 
Yaros și eliberarea tuturor deți- 
nuților".

amplă și
Viața a numeroase 

din

Prin A.F.P. ne-a par
venit știrea că în pro
gramul Festivalului de 
artă dramatică de la A- 
tena s-au produs im
portante modificări. Mo
tivele ? Pe de o parte, 
așa cum era și firesc, 
mulți dintre artiștii 
străini care se anunța
seră, cu mai multe luni 
în urmă, au luat hotă- 
rîrea renunțării de a 
mai participa. Pe de 
altă parte, iată că 
Festivalul de la Atena 
va suferi și remanieri 
în repertoriu. Aflasem 
mai de demult că au
toritățile 
melodia 
că au 
dex sute
cărți ale unor eminenți 
scriitori greci contem
porani, că aceeași soar
tă a avut o antologie a 
poeziei grecești, precum 
și „Antologia poeziei 
române" alcătuită de 
Ianis Ritsos. Aflasem
că fuseseră interziși
Balzac, Dostoievski, 
Tolstoi, Jean-Paul Sar
tre...

Acum, autoritățile de 
la Atena și-au îndrep
tat atenția și asupra

interzis 
„Zorba", 
la in-

au
din
pus 
de titluri de

teatrului antic. I-au 
cîntărit atent replicile, 
le-au confruntat cu lo
zincile și profesiunile 
lor de credință și au a- 
juns la concluzia că 
multe dintre piese con
țin, da, idei „subversi
ve", care pot îndemna 
publicul atenian, la in
terpretări și analogii 
nedorite. Și atunci au 
dispus înlocuirea lor. 
Au dispus cenzurarea 
„Fenicienelor" și a 
„Rugătoarelor" lui F.u- 
ripide, a lui „Ajax" de 
Sofocle, a comediilor 
lui Aristofan. „Prome- 
teu înlănțuit" al lui Es- 
chil a avut aceeași 
soartă. Decizie ce sem
nifică, de fapt, dorința 
uciderii unuia dintre 
cele mai nobile mituri 
născute pe pămîntul 
străvechii Elade : acela 
al înfrîngerii puterii 
supreme și smulgerii 
focului, totodată simbol 
al libertății. O încercare 
de a șterge din memoria 
oamenilor, o dată cu 
imaginea înlănțuitului, 
șl pe cea a lui Prome- 
teu dezlănțuit, pe a lui 
Prometeu purtătorul

focului, sau 
lui Heracles, 
finind ideea 
rezistenței, semnifică și 
ea, la rîndul ei, trium
ful împotriva violenței 
și cruzimii. O încerca
re absurdă de a pune 
la index cuceririle de 
înțelepciune făcute de 
omenire de-a lungul se
colelor, de a azvirli în 
întuneric capodopere 
ale creației universale 
și de a face uitat unul 
din cele mai strălucite 
cîștiguri ale omenirii — 
credința în libertate, 
curajul de a lupta pen
tru dobîndirea ei.

Citeam mai zilele 
trecute că celebrul re
gizor M. Cacoyannis îi 
știe pe antici pe din
afară. Este cunoscut, 
de asemenea, că nume
roși greci știu pe de 
rost numeroase pasaje 
din antici. Se vor în
cumeta oare guvernan
ții de la Atena să in
troducă „certificatul 
de lealitate", foarfecă 
cenzurii și în materie 
de gîndire, memorie și 
credință în libertate ?

Natalia STANCU

pe cea a 
care, sus- 
necesității

agențiile de presă transmit Scrisoarea deschisă
a P.S.U.G. adresată

HANOI.— Agenția V.N.A. in
formează că aviația america
nă a atacat din nou în cîteva 
rînduri orașul Nam Dinh. Uni
tățile antiaeriene au doborît 
trei avioane, iar altele au fost 
avariate. Pînă la 28 iunie, a- 
viația americană a pierdut 
2 048 avioane în Vietnamul de 
nord.

— Ce ne putefî spune despre ar
mata Frontului de eliberare ?

fl 16-a sesiune a Adună
rii Naționale a R. S. Ceho
slovace s_a deschis miercuri la 
Praga. Punctul principal de pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni îl constituie 
dezbaterea unor proiecte de lege în 
legătură cu funcțiile și activitatea co
mitetelor naționale — organele locale 
ale puterii de stat în R. S. Ceho
slovacă. Deputății vor dezbate, de 
asemenea, un proiect de lege privind 
asigurările de stat, precum și execu
tarea bugetului de stat pe 1966.

CONFERINȚA federală a u- 
NIUNII SOCIALISTE A POPORU
LUI MUNCITOR DIN IUGOSLAVIA 
în noua sa componentă si-a tinut 
miercuri prima ședință. Se va dis
cuta activitatea U.S.P.M.I. după cel 
de-al 6-lea Congres al său.

La Moscova Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a avut o convorbire, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă și 
prietenească, cu Abdel Kader 
Shabu, membru al Consiliului Na
țional al Revoluției, secretar gene
ral al Ministerului Apărării Națio
nale al Algeriei. Au fost discutate 
o serie de probleme de interes co
mun. (TASS).

membrilor U.C.D.
BERLIN 28 (Agerpres). — Comite

tul Central al Partidului Socialist U- 
nit din Germania a adresat o scri
soare deschisă membrilor și simpati- 
zanților Uniunii Creștin-Democrate și 
Uniunii Creștin-Sociale din R. F. a 
Germaniei. Scrisoarea, publicată la 27 
iunie în ziarul „Neues Deutschland", 
subliniază că, în ciuda existenței unor 
divergențe de păreri în ce privește 
concepțiile politice și despre lume, 
P.S.U.G. pornește de la faptul că 
„împiedicarea unui război și stabili
rea de relații normale, pașnice între 
cele două state germane și cetățenii 
lor este dorința comună a tuturor oa
menilor din Republica Federală și 
R.D.G.".

Un element neapărat necesar pen
tru asigurarea păcii, se spune în scri
soare, o constituie renunțarea la pre
tenția Bonnului de a fi singurul re
prezentant 
P.S.U.G. își 
și în R.F.G 
țiuni unite 
jungă la o politică de pace, dreptate 
socială și relații de bună vecinătate 
între cele două state germane pe baza 
deplinei egalități în drepturi. Dacă 
într-o zi ar exista din nou o Ger
manie unificată, se arată în scrisoa
re, „atunci aceasta ar putea fi nu
mai o Germanie pașnică și progre
sistă, democratică și antiimperialistă".

în continuare, scrisoarea amintește 
propunerile președintelui Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, W. 
Stoph, către cancelarul R. F. a Ger
maniei, K. G. Kiesinger, cu privire 
Ia tratative pe baza egalității în drep
turi, în vederea stabilirii de relații 
normale între cele două state germa
ne. În acest sens, scrisoarea subli
niază necesitatea ca guvernul fede
ral să recunoască realitățile din Ger
mania și din Europa.

Consiliul de Miniștri al 
R. P. Bulgaria a aprobat proiectul 
de construire a unor baraje și altor 
lucrări de consolidare a malului bul
găresc al Dunării în valoare de 49 
milioane leva. Aceste lucrări sînt me
nite să apere ide inundații o suprafață 
de teren de circa 70 000 hectare.

— Avem o armată bine organizată. 
Armata noastră este dispusă în deta
șamente care acjionează în 17 puncte 
ale fării și, în mod deosebit, în orașul 
Aden. în plus, Frontul de eliberare do
rește de multă vreme să-și constituie 
un guvern propriu. 11 vom forma însă 
pe teritoriul național. Evenimentele cer 
acest lucru. Recent a avut loc o în
trunire cu prilejul căreia s-a discutat a- 
ceasfă problemă. Deocamdată însă nu 
putem spune mai mult înainte de a a- 
nunfa formarea unui asemenea guvern, 
eveniment care va avea loc curînd.

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Belgiaa ascultat 
raportul prezentat de E. Bumelle, pre
ședintele partidului, în probleme or
ganizatorice, și raportul lui Jean 
Terfve, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Belgia, în legătură 
cu situația din Orientul Mijlociu. Co
mitetul Central a hotărît convocarea în 
luna decembrie a.c. a celui de-al 
18-lea Congres național al partidului.

IN ADEN
— Cum vedeți nou! stat Indepen

dent ?
— Care a fost reacția la aceste mă

suri ?

oz
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— Evoluția evenimentelor a depășit 
previziunile autorităților coloniale. După 
cum este știut, tulburările au început 
chiar in sînul armatei, pe care s-au 
sprijinit întotdeauna membrii oligarhiei 
din Ittihad (cartier rezidențial al Ade- 
nului, unde se află reședința guverna
torului general britanic și își are sediul 
„guvernul” proiectatei federații). La ca
zarma Lick Linz, un grup de ofițeri și 
soldați arabi au arestat căpeteniile mili
tare britanice, au ocupat cazarma, apoi 
depozitul de armament, de unde au luat 
toate armele și munițiile pe care le-au 
împărțit populației. Soldații și ofițerii 
răsculați au fost sprijiniți de poliție. 
Apoi, cu toții s-au aliat unităților Fron
tului de eliberare. Cu sprijinul popu
lației, s-a procedat imediat la atacarea

ZILE FIERBINȚI
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ți unități militare britanice s-au insta
lat în jurul clădirii oficiale din cartie
rul Ittihad. Patriofii au avariat clădirea 
„Consiliului legislativ britanic", au a- 
runcat în aer conductele care alimen
tau cu apă clădirile britanice și o con
ductă care aproviziona cu petrol rezer
voarele lui „British Petroleum". Forjele 
noastre au ocupat totodată cartierul 
Steamer Point, în care se află portul 
Aden, cartierul Khormaksar, unde este 
situat aeroportul, o bază militară și o 
serie de cazărmi britanice.

pendenței", în condiții care să le asi
gure perpetuarea dominației economice 
și politice în aceste teritorii. Guvernul 
de la Londra pare să se fi convins că 
organizarea unor asemenea alegeri ar 
putea să însemne un mare risc, avînd 
în vedere refuzul unanim al întregului 
popor din Arabia de sud de a accepta 
proiectele britanice. lată de ce în
cearcă să reducă la tăcere, cu forța ar
melor, larga mișcare de opoziție.

— Firește, primul și ulfimul cuvînt aici 
îl are poporul. El va hotărî pe ce drum 
va merge. Obiectivul nostru nr. 1 este 
acum cucerirea independenței, a adevă
ratei independențe. Lupta poporului 
nostru îmbracă însă și un caracter de 
eliberare socială, de aceea preconizăm 
desființarea marii proprietăți funciare, 
realizarea unei reforme agrare, naționa
lizarea principalelor mijloace de pro
ducție și în primul rînd a societăților 
petroliere străine. Ne pronunțăm pentru 
asigurarea controlului asupra întregii 
economii. Avem în vedere dezvoltarea 
economică a țării, consolidarea sub 
toate aspectele a independenței ei.

Drumul pe care-l avem de parcurs 
nu este ușor. Dar sîntem hotărîți să 
mergem pe acest drum.

înaltul comandament militar 
din Nigeria s-a întrunit sub 
președinția generalului Gowon, 
șeful statului, pentru a discuta 
„pregătirile în vederea unei in
tervenții militare a autorităților 
federale în provincia orientală", 
(Biafra). La Lagos (în imagine) 
autoritățile au instituit un con
trol sever Ia intrarea în oraș.

al poporului german, 
exprimă convingerea că 
este posibil ca prin ac- 

ale poporului să se a-


