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crească ; sportivi români, 
unor condiții adeseori vi-

s-au deschis vineri lu- 
Conferinței pe țară a 
de Cultură Fizică și

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit o telegramă prin care Walter Ulbricht mulțumește 
pentru felicitările transmise cu ocazia realegerii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.
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din Guineea „portugheză"

Primirea de către tovarășul

Acționează principiul
conducerii colective

Dragi tovarăși
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listă România, Jamsheed K. A. Mar
ker, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare. (In pagina a V-a — 
cuvintările rostite).

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a primit, la 28 iulie 
1967, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Is
lamice Pakistan în Republica SoGia-

0 POLITICĂ JUSTĂ

Râgiwială 
Hun< ^ wa-Deva

la nivelul întreprinderii?

nieia Nicolae Ceaușescu a delegației 
Partidului African al Independentei

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R.

Anul XXXVI Nr. 7416 Sîmbătă 29 iulie 1967

f Complexitatea crescîndă a activită
ții de conducere a întreprinderilor 
pune în actualitate, mai mult ca ori- 
cînd, necesitatea promovării largi a 
formelor și metodelor de muncă co
lectivă. Aceasta înseamnă că în solu
ționarea problemelor legate de înde
plinirea planului, în luarea măsurilor 
de ordin tehnic, economic sau organi
zatoric, conducătorul de fabrică sau 
uzină trebuie să se bizuie pe con
sultarea celor mai pricepute cadre cu 
pregătire tehnică și economică, să an
treneze activ întregul colectiv la 
transpunerea lor în viață. Neîndoiel
nic, aplicarea principiului muncii co
lective nu poate înlocui răspunde
rea personală a fiecărei verigi din e- 
șalonul ierarhic al întreprinderii pen
tru bunul mers al activității econo
mice. îmbinarea strînsă a conducerii 
colective cu răspunderea personală 
constituie o metodă do conducere a

a întregului popor
față de politica
externă a partidului
și guvernului
VERIFICATĂ DE VIAȚĂ

Ing. Ștefan RĂDĂVAN 
director general adjunct — 
întreprinderea construejii 
și montaje siderurgice Galați

Am urmărit cu foarte mare interes 
lucrările sesiunii Marii Adunări Na
ționale. Politica externă a României, 
acțiunile partidului și guvernului pe 
plan internațional preocupă înde
aproape pe fiecare dintre noi, indife
rent de sectoarele în care activăm.

Doresc să subliniez că am fost pu
ternic impresionat de temeinicia dez
baterilor, de profunzimea analizei fă
cute în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu fenomenelor și proceselor 
sociale ale lumii contemporane, de 
claritatea cu care au fost expuse 
liniile directoare ale politicii externe 
a partidului și țării noastre. Am pro
funda convingere că nu există om în 
țara românească, indiferent de pro
fesie. vîrstă, naționalitate..care^să nu 
considere că această politică răspun
de întru totul năzuințelor și intere
selor fundamentale ale poporului 
nostru, cerințelor dezvoltării și înflo
ririi continue a patriei noastre so
cialiste, în deplină concordanță cu in
teresele cauzei socialismului, păcii și 
prieteniei între popoare. Iată, pentru 
ce eu, ca simplu cetățean, îmi ex
prim din toată inima adeziunea de
plină la întreaga politică externă a 
partidului și guvernului si doresc să 
arăt că votul prin care ea a fost 
consfințită de Marea Adunare Na
țională exprimă și aprobarea .mea, 
acordul unanim al tuturor cetățeni
lor, al întregului nostru popor.

Activînd în cadrul unei unităti 
economice — întreprinderea con
strucții și montaje siderurgice — 
mi-a retinut atenția însemnătatea 
care s-a acordat în cursul dezbate
rilor problemelor relațiilor econo
mice ale României. Aș vrea să spun 
că orientarea partidului și guvernu
lui spre dezvoltarea legăturilor fră
țești cu toate țările socialiste, spre 
extinderea colaborării cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduire so
cială. pe bază de egalitate și avantaje 
reciproce, este o politică justă, veri
ficată de viată. Ea răspunde atît 
intereselor tării noastre. în plină 
dezvoltare economică, cît si interese
lor partenerilor noștri de schimburi, 
cerințelor lumii contemporane. în 
care progresul general, revoluția 
tehnico-stiintifică impun si determi
nă un circuit viu de valori mate
riale și spirituale. Sînt întru totul 
de acord cu părerea exprimată la 
sesiune de o serie de deputat! si 
anume că dezvoltarea relațiilor eco- 

cărei eficiență este pe deplin verifi
cată și confirmată de practica econo
miei noastre socialiste. Concret, cum 
este înțeleasă aplicarea acestor me
tode în cîteva din întreprinderile a- 
rădenc ?

Primul popas l-am făcut la UZINA

ancheta
economica
DE VAGOANE. După ample discuții 
purtate cu cadre de conducere, cu 
membri ai comitetului de partid, cu 
șefi de secții și de servicii funcțio
nale, cu maiștri, s-a conturat clar 
ideea că esențialul în activitatea de
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nomice ale României cu alte țări 
este o contribuție prețioasă la sta
tornicirea unor relații interstatale 
de colaborare. încredere si stimă 
reciprocă, la cunoașterea si apro
pierea între popoare, la cauza păcii 
si securității.

De altfel, am putut să cunosc prin 
proprie experiență însemnătatea unor 
asemenea relații. Construcția și acti
vitatea Combinatului siderurgic de 
la Galați, acest mare obiectiv al in
dustriei noastre socialiste, beneficia
ză de avantajele cooperării econo
mice multilaterale dintre România și 
numeroase țări, ca U.R.S.S., Franța. 
Anglia. R.F.G.. Japonia. Elveția. ^A- 
vem de-a face cu specialiști străini 
sosiți în tara noastră si de asemenea 
vizităm în străinătate firmele furni
zoare. Pe această bază se lărgește 
continuu colaborarea reciproc avan
tajoasă. Colectivul nostru este ferm 
hotărît să-și îndeplinească exemplar 
sarcinile ce îi revin, cu convingerea 
că în felul acesta își aduce aportul 
la opera de construcție pașnică din 
tara noastră și totodată servește 
politica el externă, politica de pace 
și prietenie între popoare.

ADĂUGĂM VOTUL
NOSTRU ENTUZIAST
Al. Duiliu ZĂMFIRESCU

Ca vechi activist pe tărîmul di
plomației române am urmărit cu 
cel mai viu interes dezbaterile se
siunii Marii Adunări Naționale con
sacrate politicii externe a statului 
nostru. Doresc, în primul rînd, să 
subliniez că aprob și împărtășesc 
din toată inima această politică, 
principiile nobile și întrutotul con
forme intereselor naționale și inte
reselor generale ale păcii care o 
călăuzesc. Bazele relațiilor exter
ne ale României, respectarea inde
pendenței și suveranității naționale, 
a egalității între state, a neames
tecului în treburile interne ale alto
ra, a avantajului reciproc — prin
cipii clar fundamentate în Ex
punerea secretarului general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și aprobate în unanimi
tate de Marea Adunare Națională se 
dovedesc a fi singurele raționale și 
logice, garanția unor bune rapor
turi internaționale. Vreau să alătur 
adeziunea mea deplină, „votul’ 
meu entuziast la votul Marii Adu
nări Naționale nu numai în ce pri-

(Continuare în pag. a V-a) 

conducere de aici constă în reparti
zarea judicioasă a sarcinilor pe ume
rii tuturor factorilor de răspundere, 
de sus și pînă jos, în asigurarea mun
cii colective în acțiunea tuturor ca
drelor de conducere din diferitele 
compartimente ale uzinei. Sintetizînd 
modalitatea de lucru, tov. ing. Va
sile Abrudan, directorul general al u- 
zinei, ne spunea că fiecare membru 
al conducerii are resortul lui de ac
tivitate, riguros delimitat, pentru 
coordonarea căruia îi sînt asigurate 
depline drepturi de acțiune. „Fieca
re e director în sfera lui de activi
tate. Comandă, dar și dă socoteală' 
— se exprima plastic un maistru cu 
care am stat de vorbă. El se referea 
și la șefii de secție și ateliere.

Ni s-a spus că, o dată pe săptă
mână, membrii colectivului de condu
cere iau în dezbatere principalele 
probleme ale activității uzinei în pe
rioada anterioară. Dacă anumite pro
bleme au rămas în suspensie, cei în 
cauză sînt solicitați să dea explicații, 
să arate cum au fost ajutați de ce
lelalte verigi ale întreprinderii. în fi
nal, colegiul de conducere jalonează 
măsurile ce trebuie luate neapărat, 
într-un compartiment sau altul din 
cele rămase în urmă, și comunică sar
cinile pentru săptămîna viitoare. în 
preziua următoarei dezbateri cu ca-

loan ERHAN

Prezentarea scrisorilor de acreditare Șl AL CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Una din formele cele 
mai răspîndite ale lași
tății contemporane o 
constituie absența atitu
dinii civice. Ea este cu 
atît mai la ordinea zilei 
(de ce n-am spune „la 
ordinea secolului" ?) cu 
cit în vremea noastră 
majoritatea oamenilor 
lucrează nu individual, 
ci constituit! în colec
tive, sînt așezați pe o 
treaptă sau alta a „sche
mei" de organizare so
cială Trăim intr-un sis
tem alcătuit din oa
meni, un sistem înteme
iat pe relații inter- 
umane generale și coti
diene, un sistem care 
pentru a ființa normal 
pretinde din partea fie
cărui element să func
ționeze normal. Or, 
după cum se știe, sub
stanța utilizată îndeobș
te pentru asigurarea bu
nului mers al activității 
este critica. Dacă mînui-' 
rea criticii „de sus" 
funcționează mai lesne 
(din pricini pe care 
orice cititor cu umor 
le cunoaște) în schimb, 
mînuirea criticii „de 
jos" funcționează mai 
puțin, incomparabil mai 
puțin lesne (din pricini 
pe care, iarăși, orice ci
titor cu umor le știe). 
Adică, între altele, din 
cauza — să spunem lu
crurilor pe nume — la
șității. Să luăm un e- 
xemplu simplu, recent 
și foarte viu în amin
tire : meciul, de la Zu
rich. La început toată 
lumea a fost îndoliată 
ca. după un deces, apoi, 
păsindu-se cu singe 
treptat-treptat mai rece 
la autopsie, s-a observat 
că fotbalul nostru fusese 
de fapt bolnav de mul
tă vreme, că o seamă de 
responsabili emiteau 
certificate medicale fal
se întru liniștirea a 
20 000 000 rude, prieteni 
și cunoscuți și că zia
rele — să zicem. de 
specialitate — evitaseră, 
prin toate mijloacele și 
pe toate coloanele posi- 

în ziua de 28 iulie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a primit pe 
Amilcar Cabrai, secretar general 
al Partidului African al Indepen
denței din Guineea „portugheză" și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
Aristide Pereira, membru al Birou
lui Politic al P.A.I.G.C., și Anna 
Maria Cabrai, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., fac o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat tovară
șii Paul Niculessu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, cele două 
părți au procedat la un schimb de 
vederi în probleme de interes re
ciproc, precum și în legătură cu 
situația internațională actuală și 
lupta popoarelor asuprite pentru 
eliberarea socială și națională.

Secretarul general al P.A.I.G.C., 
Amilcar Cabrai, a exprimat soli

H Documentarea 
tehnică — factor al 
rentabilității H Pro
ducția agricolă, nu de 
hîrtii, este obiectivul 
cooperativelorffiCon- 
tribuții la dezbaterea 
publică a studiului 
privind dezvoltarea 
învățămintului supe 
rior

bile, să aducă adevărul 
la “
că, să critice ceea ce 
era de criticat. De ce 
au abdicat aceste publi
cații de la necesitatea 
de a critica ? Din lași
tate de subaltern : „se 
supără șeful cutare de 
la Federație".

Mecanismul e clasic:

cunoștință. Adi-
nunț, făcînd cale 
toarsă. De ce ?

— Nu vreau să risc. 
Dacă cuvintele mele nu 
vor fi bine

— Crezi 
că nu vor 
mite șl vor 
vor prilejul neajunsuri? 
Ai semne într-această 
direcție ?

primite ? 
într-adevăr 

fi bine pri- 
supăra, și-fi

opinii

Ipostazele
lașității

de AL MIRODAN

— Nu, nu cred. Și 
nici „semne" n-am. Dar 
e posibil. ’) Or. eu mă 
blindez nu numai împo
triva primejdiilor reale, 
ci și împotriva primej
diilor ipotetice. De a- 
ceea îmi construiesc 
Imaginar toate neplăce
rile ce s-ar putea ivi în
tr-o împrejurare sau 
alta, adoptînd măsuri 
de apărare, așa cum 
mi-am asigurat casa la 
ADAS împotriva Incen
diului. E mai sănătos.

Iată o mentalitate 
bolnavă, care duce la 
auto-mutilarea persona
lității. la paralizie inte-

îl întîlnim oriunde frica 
de a-i irita pe șefi, pre
cumpănește asupra a- 
devărului. Rezultatele 
acestui mecanism sînt, 
de asemenea, clasice ; 
le întîlnim în chip de 
neîmpliniri în activita
tea unor întreprinderi, 
pe terenul gospodăriei 
obștești, culturii etc.

O ipostază rafinată și 
mai profundă a lașității 
este metoda supra- asi
gurărilor împotriva 
„riscului".

— Eu am o Idee, o 
propunere, o inițiativă 
parcă ieșită din comu
nul „stasurilor’ ; aș în- 
fățlsa-o directorului ge
neral, bat la ușă. dar, 
printr-un reflex, mă ră
sucesc în călcîie și re-

’) Mal exact: nu 
Imposibil.

a
solidari- 
poporu- 
mișcării 
Guineea 
Capului 
jugului

daritatea activă a poporului și 
partidului său cu poporul și Parti
dul Comunist Român și admirația 
pentru succesele importante pe care 
le-au obținut în cadrul reconstruc
ției patriei române, precum și în 
slujba unei colaborări sincere între 
toate forțele antiimperialiste, 
pentru pace și progresul real al 
popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
exprimat sentimentele de 
tate și sprijin ale P.C.R. și 
lui român față de lupta 
de eliberare națională din 
„portugheză" și Insulele 
Verde pentru înlăturarea 
colonial, pentru cucerirea indepen
denței naționale, pentru progresul 
social, prosperitatea și fericirea 
poporului.

UUI.nUMWIIIIIiII' i'I I «ga

Deschiderea Conferinței pe țară

In sala Ateneului român din 
Capitală 
crările 
Uniunii 
Sport.

Conferința urmează să analizeze 
în lumina obiectivelor stabilite de 
partid și guvern, rezultatele ob
ținute în intervalul care a trecut 
de la prima conferință și să ela
boreze măsurile pentru continua 
dezvoltare a educației fizice și 
sportului în țara noastră.

La lucrările Conferinței partici
pă delegați aleși în conferințele 
regionale U.C.F.S. — conducători 
ai federațiilor sportive, președinți 
ai consiliilor regionale, raionale. 
U.C F.S și ai cluburilor sportive, 
sportivi fruntași — maeștri eme- 
riți și maeștri ai sportului, antre
nori, profesori de educație fizică, 
activiști sportivi.

Permiteți-mi să adresez din par
tea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și a Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, un salut căldu
ros delegaților și invitaților la 
Conferința pe țară a mișcării spor
tive, tuturor sportivilor din țara 
noastră și să urez Conferinței cel 
mai deplin succes în lucrările sale.

rioară. Citeodată — 
dică prea adesea — 
semenea atrofieri ale 
îndrăznelii sînt distru
gătoare. Ele se înveci
nează cu grotescul. Ca, 
de pildă, scrisoarea tri
misă. de curînd, pe a- 
dresa unui ziar din 
București de către niște 
cetățeni, bine intențio
nați în felul lor și 
dornici a contribui, 
prin mijlocirea actu
lui critic, la ame
liorarea moravurilor. 
Era vorba în scrisoare 
de o chestiune veșnic la 
modă, adică de moda 
feminină; enervați de 
ofensiva fustelor scurte, 
sau prea scurte, cetă
țenii solicitau chemarea 
la ordine a purtătoare
lor. Am citit textul. Am 
căutat la sfîrșit iscăli
turile. Lipseau. Protes
tul anti-mlni-jupe era 
semnat, probabil după o 
matură chibzuință : „Un 
grup de cetățeni ai ora
șului București". De ce, 
porniți a exprima un 
punct de vedere, autorii 
s-au temut să-și divulpe 
identitatea ? Cum func
ționase gîndirea lor băr
bătească în clipa supre
mă ? Looic vorbind, 
nici unul nu șt-a închi
puit că, lovite de scri
soare, femeile din Capi
tală vor veni, încolona
te, la domiciliul recla- 
mantilor. să le ceară so
coteală ; nici că vor 
dezlănlui o campanie de 
intrigi, lucrături împo
triva lor. nici că. vor 
căuta sau vor izbuti să-i 
lase fără pîine sau. mă
car, fără primă. — șl to
tuși (o fi sugerat careva, 
„înțeleptul" grupului) 
dacă... mai știi ?... cum
va... — Nu. nu cred (o 
fi murmurat altul, scep
tic) — Ehe. am văzut 
atîtea la viata mea... Ce 
știi tu ? (apoi, după o 
pauză) Nici eu nu cred... 
însă... părerea mea este 
că pentru orice even
tualitate...

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ilie 
Verdeț, Manea Măfiescu, Vasile 
Patilineț și Virgil Trofin au făcut 
vineri o vizită la expoziția organi
zată la Cabinetul orășenesc de in
formare tehnico-economică din Ca
pitală.

însoțiți de reprezentanți ai con
ducerii Comitetului orășenesc de 
partid și ai Sfatului popular al o- 
rașului București, oaspeții au par
curs cele 45 de săli ale expoziției, 
examinînd graficele, machetele, 
mostrele care înfățișează principa
lele realizări obținute de unele în
treprinderi industriale bucureșterie 
în acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii, metodele 
folosite pentru ridicarea nivelului 
activității economice, precum și u- 
nele direcții spre care este îndrep
tată atenția organelor locale în ve
derea îmbunătățirii conducerii în 
întreprinderi.

In cadru] explicațiilor primite, 
oaspeții au fost informați despre

La deschiderea lucrărilor Con
ferinței au asistat tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnaraș, Constantin Drăgan, 
Leonte Răutu, Petre Lupu, Virgil 
Trofin, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători ai unor in
stituții centrale și drganizații ob
ștești.

Lucrările Conferinței au fost des
chise de tovarășul Anghel Alexe, 
președintele Consiliului General al 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.

Au fost alese prezidiul și cele
lalte organe de lucru ale Conferin
ței.

în unanimitate delegații au a- 
probat următoarea ordine de zi a 
Conferinței :

1. Raportul Consiliului General 
al U C F.S privind activitatea des
fășurată în perioada 1962—1967;

Conferința mișcării sportive își 
desfășoară lucrările în atmosfera 
de avînt generată de marile suc
cese obținute de poporul nostru în 
opera de construcție socialistă. 
România străbate o etapă în care 
poporul își manifestă din plin, în 
toate sferele vieții sociale, capaci
tatea și forța de creație materială 
și spirituală.

Conferința este chemată să ana
lizeze principalele probleme ale 
dezvoltării mișcării sportive, să 
stabilească măsurile cele mai po
trivite pentru a determina crește
rea substanțială și perfecționarea 
calitativă a educației fizice și spor
tului românesc.

în țara noastră sportul are vechi 
și frumoase tradiții. Chiar în acest 
an se împlinește un secol de la for
marea primei asociații sportive din 
România, „Societatea centrală ro
mână de arme, gimnastică și dare 
la semn", condusă de istoricul și 
patriotul 
mișcarea noastră sportivă a conti
nuat să 
în ciuda 
trege, au reușit să se impună pe 
plan internațional, prin rezultate 
meritorii.

In condițiile puterii populare, șta
feta acestor rezultate a fost tre
cută noilor contingente de spor
tivi, s-au creat condiții tot mai 
propice pentru dezvoltarea culturii 
fizice, pentru cuprinderea în acti
vitatea sportivă a unor mase tot 
mai largi de tineri și oameni ai 
muncii.

In ultimii ani, mișcarea sportivă 
de masă a obținut rezultate îmbu
curătoare. Un număr de cluburi și 
asociații sportive din întreprinderi, 
instituții și de la sate desfășoară o 
activitate bogată, milioane de tineri 
sînt antrenați în competiții și con
cursuri, cunosc o înviorare activi
tățile sportive din școli și institu
țiile de învățămînt superior.

In sportul de performanță, spor
tivii noștri, susținind cu cinste culo
rile patriei, au cucerit laurii victo
riei în întreceri internaționale de 
prestigiu : fruntașii sporturilor 

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit o telegramă prin care Willi Stoph mulțu
mește pentru felicitările transmise cu ocazia numirii sale în funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. 

(Agerpres)

activitatea cabinetului. în vederea 
generalizării și dezvoltării experi
enței acumulate de întreprinderile 
prezente în expoziție, acesta asi
gură pentru vizitatori — specia
liști, cadre de conducere din între
prinderi și instituții, muncitori, ac
tiviști de partid și de stat — con
sultații și expuneri pe cele mai im- ( 
portante teme ale organizării știin
țifice a producției și a muncii, vi
zionări de filme documentare, ini
țiază vizite în întreprinderile res
pective.

La sfîrșit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat utilitatea și 
modul de organizare a expoziției 
și a subliniat necesitatea de a se 
lua măsuri concrete pentru ca ge
neralizarea și aplicarea celor mai 
înaintate metode, folosirea marilor 
rezerve existente în întreprinderi 
să dea rezultate cît mai grăitoare 
în creșterea eficienței activității de 
producție șf economice.

(Agerpres)

2. Raportul Comisiei centrale de 
revizie ;

3. Alegerea organelor de condu
cere.

Salutul adresat Conferinței de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost rostit de la tribuna 
Conferinței de tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. Sa
lutul a fost primit de întreaga asis
tență cu puternice și îndelungi a- 
plauze.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Anghel Alexe a pre
zentat raportul Consiliului Gene
ral al U.C.F.S. privind activitatea 
desfășurată în perioada 1962-1967.

nautice, scrimerii, handbaliștii și 
rugbiștii, jucătorii de volei, șahiste- 
le și luptătorii noștri se numără 
printre cei mai buni din Europa sau 
din lume. Am plăcuta însărcinare 
de a transmite felicitările condu
cerii de partid și de stat tuturor a- 
celora care au făcut ca tricolorul 
românesc să fie ridicat în semn de 
salut al izbînzilor sportive pe di
ferite meridiane ale globului !

Examinînd situația mișcării spor
tive, în spiritul de exigență care-i 
este propriu, conducerea partidu
lui apreciază că rezultatele de pîriă 
acum, cu toate succesele înregis
trate, nu sînt pe măsura reală a 
condițiilor create, a talentului spor
tivilor noștri. Orientarea dată de 
conducerea partidului la Confe
rința pe țară a U.C.F.S. din 1962 
în cuvîntul de salut rostit de to
varășul Nicolae Ceaușescu, privind 
cuprinderea unor mase tot mai 
largi, a întregului tineret în prac
ticarea organizată a exercițiilor fi
zice și sportului nu a fost decît 
parțial realizată.

In această direcție, principala 
cerință este să se determine o largă 
și multilaterală dezvoltare a edu
cației fizice și sportului de masă în 
școli și facultăți — care cuprind 
marea majoritate a tineretului din 
țara noastră, sportul școlar și uni
versitar trebuind să constituie ve
riga de bază a întregului sistem de 
educație fizică. In întreprinderi și 
instituții, asociațiile sportive, în
mulțind rezultatele bune obținute, 
sînt chemate să desfășoare cu con
tinuitate acțiunea de promovare a 
sportului de masă — într-o gamă 
largă de forme și de ramuri spor
tive în scopul dezvoltării capaci
tăților fizice ale oamenilor muncii, 
potrivit specificului activității lor 
productive. Această cerință se ri
dică insistent și la sate, unde este 
încă mic numărul tinerilor atrași 
la practicarea sportului.

Se cer tratate cu mult mai mare 
atenție discipline sportive ca atle-
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tismul — fundamentul dezvoltării 
sportive multilaterale — gimnasti
ca, înotul, turismul, schiul, ramuri 
accesibile practicării de către mase 
din cele mai largi, care nu nece
sită condiții materiale deosebite.

Dezvoltarea largă a sportului de 
masă presupune deplina înțelegere 
a rolului social al sportului, a im
portanței sale în societatea noastră. 
Cu cît activitatea sportivă cunoaște 
o amploare mai mare, cu atît se 
îmbunătățesc caracteristicile biolo
gice ale poporului. Sportul înseam
nă sănătate și călire fizică, ener
gie și capacitate sporită de muncă, 
înseamnă recreare și destindere, 
compensarea eforturilor intelec
tuale tot mai mari solicitate omului 
zilelor noastre. In același timp 
sportul de masă formează baza si
gură a sportului de performantă, 
singurul rezervor care-1 poate ali
menta continuu cu talente.

Apreciind rezultatele valoroase 
obținute în sportul de performanță, 
nu se poate trece cu vederea că în 
unele ramuri sportive importante 
se manifestă încă pronunțate ră- 
nlîneri îri urmă Este bine cunos
cută Situația cu totul necorespunză- 
toare care se perpetuează în fot
balul nostru; a) cărții nivel coborît 
și ale cărui repetate insuccese pro
voacă atîta amărăciune maselor 
largi ale iubitorilor acestui spirt. 
De multă vreme ei așteaptă să se 
pună în sfîrșit capăt cauzelor care 
au determinat această situație.

Sportivii noștri sînt totodată 
chemați să depună eforturi perse
verente pentru a-și ridica nivelul 
măiestriei în ramuri ca gimnastica,' 
ciclismul, diverse probe de atle
tism. de tir și natație, haltere, 
baschet.

Este îmbucurător că în ultimii 
ani țara noastră este reprezentată 
la un număr mereu mai mare de 
competiții internaționale. Aseme
nea cdnfriihtărl. care fiii urmăresc 
obținerea de victorii facile, nesem
nificative, dau sportivilor noștri 
prilejuri de afirmare, sînt o școală 
pentru a învăța din experiența ce
lor mai buni și, totodată, un 
factor de apropieri și întărire â 
prieteniei sportivilor din diverse 
țări. Mișcarea noastră sportivă are 
menirea și pe viitor să întrețină 
și să amplifice legăturile și con
tactele internaționale cu organiza
țiile de sport din țările socialiste, 
din toate țările lumii, aducîndu-și 
astfel contribuția la cauza priete
niei între popoare.

O condiție de cea mai mare în
semnătate pentru progresul sportu
lui este ca unitățile de bază ale 
mișcării noastre sportive — clubu
rile — să dispună de o largă inde
pendentă în tot ce privește organi
zarea muncii, dezvoltarea ramurilor 
lor sportive, participarea la compe
tiții, problemele financiare și să fie 
eliberate de tendințele de tutelă 
măruntă. Aș dori să subliniez în le
gătură cu aceasta că pentru trans
formarea fiecărui club într-o pe
pinieră de talente și sportivi frun
tași. calea rodnică este, desigur, nu 
aceea a racolărilor, ci numai a 
muncii proprii, răbdătoare, de 
perspectivă.

Trebuie sporit rolul federațiilor, 
ca organe de specialitate pe ramuri 
de sport. Tmbunătățindu-și în mod 
serios activitatea, bucurîndu-se de 
o mai mare ihdependență — ceea ce 
implică, desigur, și răspunderi spo
rite — federațiile de specialitate 
au de îndeplinit rolul unor piloni 
ai creșterii valorice a sportului 
nostru.

Uh factor-cheid; atît pentru dez
voltarea si creșterea calitativă a 
sportului de masă cît și pentru 
perfecționarea activității sportive 
de performanță îl constituie asigu
rarea unui corp de antrenori și 
specialiști bine pregătiți. Perfor
mantele cele mai valoroase obținute 
de sportivii fruntași pe plan mon
dial sînt striris legate de faptul că. 
pregătirea lor se realizează de că
tre antrenori și specialiști care se 
sprijină pe cele mai înaintate cu
ceriri ale cercetării științifice în 
domeniul practicării sportului. In 
această privință, un rol important 
și sarcini de deosebită răspundere 
revin Institutului de Cultură Fi
zică care trebuie să devină un 
centru puternic de formare a ca
drelor de specialiști cu înaltă ca
lificare.

Dezvoltarea pe toate planurile a 
mișcării noastre sportive impune ca 
o cerință de însemnătate primor
dială asigurarea în viața sportivă a 
unei atmosfere de principialitate, de 
intransigentă fată de orice feno
mene străine eticii sportive și ce
tățenești. Prin întreaga lor com

portare, pregătindu-se cu conștiin
ciozitate și dăruindu-se cu ardoare 
în întreceri, sportivii noștri fruntași 
trebuie să răspundă in mod demn 
condițiilor de care se bucură, sim
patiei cu care sînt înconjurați de 
masele iubitoare de sport.

Este necesar ca presa, în primul 
rînd presa sportivă, radioul, tele
viziunea. să aducă o cît mai mare 
contribuție la rezolvarea sarcinilor 
mișcării noastre sportive, mariifes- 
tînd permanent spirit de combati
vitate, împletit cu competență și 
principialitate.

O problemă de care depinde în 
mare măsură dezvoltarea sportului 
de masă și a celui de performantă 
este lărgirea bazei materiale a ac
tivității sportive, care a crescut an 
de an. pe măsura posibilităților 
statului nostru.

Sprijinindu-se pe munca volun
tară și fructificând voința tinere
tului de a face sport sfaturile 
populare, cît și asociațiile sportive, 
cluburile trebuie să manifeste mai 
multă inițiativă în anienaiațea de 
terenuri și baze sportive O bază 
sportivă nu presuoune neapărat o 
optică de monumentalitate : pretu
tindeni există multiple posibilități 
pentru amenajarea de baze sporti
ve simple — posibilități care nu 
așteaptă decît spiritul gospodăresc 
al iubitorilor de sport. Este nece
sar să se răâlizeZe o intensă folo
sire a bazelor sportive existente, a- 
sigurîndu-se accesul larg al tinere
tului.

Și pe viitor dezvoltarea continuă 
a bazei materiale a sportului va 
forma obiect de 'preocupare atentă 
a conducerii partidului și stalului. 
Sîritem convinși că ridicarea în 
București a „Sălii sporturilor", 
precum și a altor edificii și com
plexe sportive în Capitală și îh 
alte centre va fi primită cu deose
bită satisfacție de sportivi și de 
toți oamenii muncii.

îmbunătățirea activității de e- 
dubăție fizică, ă sborlUliii de masă 
și de perfortTiâriță necesită adop
tarea unor măsuri organizatorice, 
atît îri ceea ce privește formele de 
activitate îri rîttdurlle tineretului, 
a oamenilor muririi, cît și în ce 
privește coordoriarea rritincii tutu
ror factorilor care ău în atribuți
ile lor acest domehiu.

Reglementările actualmente în 
vigoare ău făcut ca organizațiile 
de masă în primul rînd U.T.C. și 
sindicatele, să fie în fapt eliberate 
de preocupările concrete pe care le 
aveau anterior în organizarea ac
tivității sportive — ceea ce a avut 
efecte negative asupra mișcării 
sportive

Analizînd această problemă, con
ducerea partidului nostru a stabi
lit că pe viitor sportul de masă ca 
parte integrantă a procesului de 
educație a tineretului, trebuie să 
ocupe un loc .important în munca 
Uniunii Tineretului Comunist, care 
este chemată să desfășoare o gamă 
variată de acțiuni pentru atragerea 
tineretului la practicarea sportului 
potrivit vîrstei și temperamentului 
acestuia. în vederea făliri) fizice, 
întăririi sănătății, dezvoltării ini
țiativei și curajului. Pornind de la 
aceste considerente este indicat ca 
în școli și licee activitatea sportivă 
de masă să fie organizată nemijlo
cit de U T.C. îndrumarea de spe
cialitate a activității sportive în 
școli va fi asigurată de profesorii 
de educație fizică, care vor răspun
de de îndeplinirea acestor sarcini 
în fața direcției școlii. în ee pri
vește instituțiile de învățămînt su
perior. activitatea sportivă de 
masă va fi organizată de aso
ciațiile studenților și organi
zațiile UTC kU Sprijinul ca
tedrelor de ediicatie fizică în îmj 
bunătățirea educației fizice, ca 
parte integrantă â procesului de 
învâțămînf. în îndeplinirea tuturor 
sarcinilor privind dezvoltarea spor
tului în rîndu! tineretului școlar, 
răpunderi deosebit de importante 
revin Ministerului Invățâmîntulut.-

La sate, misiunea de organizator 
al activității Sportive de masă îi va 
reverii, de asemenea. U T.C.-ului 
prin asociațiile sportive sătești.

In ce privește întreprinderile și 
instituțiile s-a considerat că sar
cina de a organiza activitatea spor
tivă de masă trebuie să revină 
sindicatelor. ceea ce corespunde 
de altfel unei bune tradiții a miș
cării noastre sindicale Aplicarea 
acestei concepții organizatorice va 
contribui, fără îndoială la o îm
bunătățire a activității asociațiilor 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, la o lărgire a razei lor de cu

prindere. Ținînd seama că majori
tatea celor care practică sportul 
sînt tineri, sindicatele vor colabo
ra strîns cu organizațiile U.T.C.

Un alt grup de probleme se re
feră lă Structura organizatorică a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport.. 
O mare parte a prevederilor hotă- 
rîrii din 1957, pe baza căreia 
U.C.F.S. funcționează în prezent, 
sînt depășite. în afară de aceasta 
structura și formele sale actuale de 
activitate îndepărtau organele de 
conducere ale mișcării sportive de 
sarcina lor esențială — îndru
marea tehnică de specialitate.

Ca urmare a analizării acestor 
probleme de către conducerea de 
partid s-a ajuns la concluzia că în 
locul Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport este indicat să se creeze un 
Consiliu Național pentru Educație 
Fizică și Sj)ort : acesta ca organ 
de specialitate. pă«trîndti-și caran 
Ierul de organism obștesc, să fie 
totodată învestit cu atribuții pre
cise pe linie de stat pentru asigu-' 
rărea dezvoltării unitare a educa
ției fizice și sportului.

Prin Consiliul Național se va a- 
sigtiră stabilirea obiectivelor de 
ansamblu și elaborarea planurilor 
de perspectivă privind dezvoltarea 
diferitelor ramuri de sport îndru
marea de specialitate a sportului 
de masă controlul si îndrimiărpa 
artivităUi sportive de performanță, 
coordonarea metodologică a activi
tății de ediicatie fizică și sport, 
desfășurată de organizațiile și in
stituțiile ee au atribiltu în acest 
domeniu Consiliul Național va 
răspunde de buna reprezentare a 
țării noastre îri competițiile inter
naționale.

Consiliul National va fi alcătuit 
în principal din specialiști în dife
rite domenii ale sportului, precum 
și dih reprezentanți de seamă ai 
Organizațiilor și instituțiilor care 
au sarcini pe liniă educației fizice 
și sportului El va trebui să-și des
fășoare activitatea în st.rînsă cola
borare cii Uriiiinea Generală a Sin
dicatelor Uniunea Tineretului Co
munist Consiliul National al Or
ganizației Pionierilor, Ministerul 
Trivătămîrifliltii Mihlsteriil Sănfilă 
ții. Mlnisierui Forțelor Armate, 
precum și cti alte organizații și in
stituții centrale.

Considerăm că o asemenea 
structură a organului ceritral de 
conducere a mișcării sportive, cît 
și a organelor teritoriale, consiliile 
regionale, raionale și orășenești va 
avea efecte pozitive pentru asigu
rarea unei orientări competente a 
procesului de dezvoltare a culturii 
fizice și sportului românesc.

Avem întrunite condiții favora
bile pentru ca printr-o muncă in
tensă. prin eforturile tuturor celor 
cărora le este drag sonrtul. să se 
realizeze o importantă ereșter.e 
cantitativă și calitativă a întregii 
activități sportive din țara noastră

Conducerea partidului și statului 
își exprimă convingerea că măsu
rile pe care le va adopta această 
Conferință vor duce la un nou și 
viguros avînt al sportului nostru, 
la cucerirea de către acesta a noi 
și noi succese, spre gloria sportivă 
â patriei. România socialistă.

Deschiderea Conferinței pe țară a U.C.F.S.
(Urmare din pag. I)

In continuare, trecîridu-Se la 
punctul 2 al ordinai de zi, tovarășul 
Coloman MaioreanU, președintele 
Comisiei Centrale de revizie a 
U.C.F.S., a prezentat raportul a- 
cestei comisii.

Au început apoi discuțiile pe 
margineă celof două rapoarte. Au 
luat cuvîntul tovarășii: Ttidor Va- 
sile, președintele Consiliului orășe
nesc U.C.F.S. București, lori Bin- 
dea, șeful secției învățămînt a Sfa
tului popular al regiunii Cluj, 
Gheorghe Zîmbreșteanti, antrenor 
federal de atletism. Radu Huțah, 
antrenor emerit — caiac-cărioe, Pe
tru Enache, prîm-secfetât al C.C. al 
U.T.C., Dumitru Ivari, președintele 
Consiliului regional Dobrogea ăl 
U.C.F.S., Elena Marinescti, antre- 
noare la clubul Sportiv orășenesc 
Baia Mare, Stări Arserie, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru îndrumarea și controlul orga
nelor locale ale administrației de 
stat, conf. univ. Bucur Constan
tin, vicepreședinte al Clubului 
sportiv Politehnica Timișoara 
Viorel Morarii, maestru eme
rit al sportului — rugbi, Nicolaie 
Pantilie, președintele clubului spor
tiv Petrolul Ploiești, prof. univ. 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățământului, Ion Dumitrescu,

Vorbitorul și-a început expune
rea arătînd că lucrările Conferinței 
pe țară a U.C.F.S. se desfășoară în 
condițiile unor mari succese obți
nute în toate domeniile de activi
tate, datorită politicii partidului și 
guvernului, sprijinită și înfăptuită 
neabătut de întregul popor. Recentă 
sesiune a Marii Adunări Naționale, 
care a avut în cenlru) dezbaterilor 
activitatea pe plan internațional a 
României, amplu și cu claritate pre
zentată în Expunerea secreiarului 
general a) C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a reflectat acor
dul unanim al întregului popor fată 
de politica externă a partidului și 
guvernului, tn numele particioanți- 
lor la Conferință, vorbitorul â ex
primat adeziunea deplină a tinere
tului sportiv din tara noastră la a- 
ceastâ politică. întrutotul corespun
zătoare celor mai vitale interese ale 
poporului român, âle caUzei socia
lismului și păcii în lume.

Raportul a făcut o analiză amă
nunțită a activității Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport în ultimii 
cinci ani arătînd că în privința 
sportului de masă s-a realizat o 
sporire a numărului cetbr care 
practică în timpul, liber exercițiile 
fizice și sportul In perioada ani
lor 1962— 1967. sportivii români au 
obținut o serie de succese interna
ționale, reflectate îri cucerirea a 
12 medalii olimpice, 21 de titluri de 
campioni mondiali, 23 de campioni 
europeni, 14 cupe ale campionilor 
europeni; 150 de titluri de Campioni 
balcanici. Au realizat performanțe 
meritorii caiaciștii și canolștii, e- 
chipele de scrimă, boxerii, volei
baliștii, luptătorii și trăgătorii, 
echipă feminină de șah.

Raportul a scos în evidență dez- 
voltărdă relațiilor de . colaborare 
frățeăsCă cu organizațiile sportive 
din țările socialiste, precum și in
tensificarea legăturilor sportive cu 
toate țările lumii.

Subliniind eforturile partidului și 
guvernului pentru dezvoltarea ba
zelor și instalațiilor sportive, vor
bitorul a evidențiat că îri cei 5 ani 
care au trecut de la conferința pre
cedentă s-aii investit îri acest sec
tor peste 240 milioane tei, urrriirid 
ca in următorii ani ai cincinalului 
să se investească în construcții și 
reparații de baze sportive încă 117 
milioane lei.

în continuare, raportul a arătat 
că, deși au fost înregistrate o se
rie de reălizăH, biiânțul activității 
sportive cU'Oriride îtică multe nea
junsuri, rezultatele nu se ridică 
la nivelul cerințelor actuale și aș
teptării Oamenilor muncii, al posi
bilităților de care dispune mișca
rea noastră sportivă.

Din cauza muncii formale, a lip
sei de inițiativă, s-au neglijat mij
loace simple și larg accesibile de 
practicare a exercițiilor fizice. în 
unele întreprinderi sportul este 
practicat de mult prea puțini oa
meni ai muncii.

Activitatea sportivă din mediul 
sătesc este de asemenea rămasă în 
urmă.

A fost neglijată atragerea elevi
lor și studenților, în general a ti
neretului, spre activitățile recrea
tive în aer liber, spre întreceri 
sportive. Procentul elevilor și stu
denților care practică sportul în 
mod organizat nu depășește 10 la 
sută, ceea ce a făcut să se înregis
treze indici scăzuți ai dezvoltării 
lor fizice.

In ce privește sportul de perfor
manță — se arată în raport — la 
unele discipline sportive, ca atle
tism, o serie de probe de înot, gim
nastică masculină, haltere, baschet, 
se constată o rămînere în urmă 
față de performanțele obținute pe 
plan mondial, iar la gimnastică 

din partea Biroului federației ro
mâne de fotbal, Constantin He- 
rescu, secretar al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din ROmâniâ, Kunst 
Gherrriăhesctlt antrerior emerit — 
hâridbâl, prof. Nicolaie GHririrghiu, 
de la Universitatea Alexandru loan 
Cuza din Iași, Cristina Balaban, 
maestră a sportului — riatație, 
Fejer Acațiu, învățător în comuna 
MicfalăU) regiunea Brașov, Ion 
Popa, antrenor de box. Ion Stoica, 
secretar al clubului sportiv orășe
nesc Cîmpia TUrzii, general locote
nent Stetian Stăicu, adjuribt al mi
nistrului afacerilor Interrie. Con
stantin Chiriță, ' scriitor; Traiăn 
Pripi președintele Consiliului Națio
nal ăl Organizației Pionierilor, 
Leon Teodorescu, rectorul Institu
tului de Cultură Fizică, Teodor 
Oprică, președintele Consiliului re
gional Galați ăi U.C.F.S.; Petrăche 
Trofint vicepreședinte al O.N.T., 
Virgil Aiariasiu, maestru emerit al 
sportului — tir. Eugen Mareș, ad
junct al ministrului sănătății și 
prevederilor sociale. Ion Bat, vice
președinte al Sfatului popular ra
ional Chișineu-Criș.

Lucrările conferinței continuă.

(Agerpres) 

feminină, ciclism, volei și handbal 
feminin, rezultatele sportivilor ro
mâni sînt în regres față de anii 
precedenți.

O serioasă rămînere în urmă se 
constată la fotbal, uhul din spor
turile cele mai' populare din țara 
noastră. Problema formării cadre
lor de jucători, a unei instruiri 
timpurii, a creării de Condiții 
pentru copiii și tinerii dOrhici să 
joace fotbal, n-a constituit obiectul 
unei analize temeinice și al unor 
măsuri corespunzătoare dih partea 
conducerii federației de fotbal, a 
însuși Biroului Consiliului General 
U.C.F.S.

Vorbitorul a arătat că deficien
țele în munca educativă cu sporti
vii, în formarea unor șportivi cu 
spirit de răspundere față de pro
pria lor pregătire, dornici să atingă 
cele mai mari performanțe și re
corduri ău fost Una dih cele mai 
mari lipsuri ale cluburilor și antre
norilor

Conform indicațiilor conducerii 
de partid -- a subliniat raportul — 
organizațiilor sindicale și de tineret 
le revin sâfbini importante îri do
meniul activității sportive. Sindica
tele, cU sprijinul organizațiilor 
U.T.C., vor trebui să organizeze 
prin asociațiile sportive din între
prinderi și Insiituții activitatea de 
educație fizică â maselor. în ace
lași limp, asociațiile și clubdrite 
sportive din fabrici și uzi tie, sub
ordonate comileielor sindicale, vor 
asigura O bază măi lărgă de dez
voltare ă sportului de oerformantă.

Activitatea sportivă de mase dio 
mediul sătesc va fi organizată de 
U.T.C. prin asociațiile sportive să
tești Pențrii asigurarea unor condi
ții cît mai hune de funcționară a 
acestora, vor fl abâillite 'Foh'îităfe 
de sprijin compuse din reprezen
tanți ai sfaturilor oopulare. ai co
operativelor agricole de prȘdu&tîă. 
școlilor. S.M.T și G.A.S Uriitiilea 
Tineretului Comunist va organiza 
îri rridd rieirilllclcit ăFiiVităteâ spor
tivă de masă în scoli și licee (cu 
excepția claselor mici unde ea va 
fi îndrumată ele consiliile organiza
țiilor pibriieriior) In insiituțiiie de 
th’vățâfHîrif siiperirir aclivhdtea 
spori ivă de masă va fi organizată 
de U T.C. și de asociațiile studen
ților; cii sprijiniți direct al catedre
lor de ediicatie fizică

Ținîrid ,-oni de necesitatea dez
voltării unitare a educației fizice 
și Sportului pfedum și de cerința 
tine) îndfiiirifiH de specialitate. ur- 
rriează ca. îri Ibcui Ufiitlhii de Cul
tură Fizică și Sport să se constituie 
Consiliul Național oetifru Educație 
Fizică Șt Spoit, format din specia
liști și acilviști sportivi, prebum si 
din reofezeidârifi ai organizațiilor 
centrale și de si at.

Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport va avea ca a- 
tribuții principale stabilirea obiec
tivelor de ansamblu, orientarea și. 
conținutul educației fizice și spor
tului. îndrumarea activității spor
tive de masă a cluburilor care des
fășoară O âetiVitătă sportivă de per
formanță. va stabili norme referi
toare la sistemul compel ițional re
publican și la cele de participare la 
competițiile internaționale, va în
tocmi planul de cercetare științifi
că în domeniul educației fizice și 
sportului, va coordona munca fe
derațiilor și se va ocupa de alcă
tuirea și pregătirea loturilor repre
zentative.

Cluburile sportive de performan
ță vor fi organizate pe întreprin
deri, instituții, unități de învâță- 
mînt. orașe șt departamente avînd 
o largă independență în ce privește 
organizarea activității lor interne, 
gospodărirea mijloacelor financia
re. alcătiiirea calendarului lor 
sportiv.

Raportul s-a ocupat apoi de sar
cinile ce revin federațiilor sportive 
ca organe de Specialitate pe ramuri 
de sport și a subliniat totodată im
portanța dezvoltării echilibrate a 
sportului de performantă îri toate 
regiunile țării. Câ una difi condițiile 
deosebit de irriporfânle pentru ri
dicarea valorică a campionatelor 
naționale și ă altor competiții 
Sporti ve,

A fost de asemenea subliniată 
necesitatea aplicării în practica 
sportivă a cuceririlor științei, ale 
biologiei, medicinei sportive, pe
dagogiei antrenamentului sportiv, 
pentru că sportul românesc să se 
situeze la nivelul evoluției verti
ginoase a performanțelor Sportive 
pe plan mondial.

Ansamblul de măsuri preconizate 
de actuală Conferință d U.C.F.S. vâ 
trebui să ducă la mărirea număru
lui de sportivi clasificați; mai ales 
a celof din categoria I și maeștri, 
la perfbcțihhareă miîncii de selec
ționare și pregătire a cadrelor, la 
îmbunătățirea condițiilor materia
le de practicare a sportului.

In numele părtlcipanților la 
Conferință noastră — a spus în 
încheiere vorbitorul — asigurăm 
conducerea partidului și statului 
nostru că vom munci în așa fel 
îneît activitatea de educație fizică 
și sport să-și sporească continuu 
contribuția la măreața operă de 
desăvîrșire a construirii socialismu
lui în scdmpa noastră patrie, Re
publica Socialistă România, la 
cauza progresului și păcii în în
treaga lume.

Ritmuri soldre modelează noua arhitecfdtă a Litoralului
Foto : A. Cârtojari

I novat ie

Am vizitat recent Timișoara. 
Ne-â atras, de lă buh îriceput. a- 
tenția o dispută care se poartă în
tre două cUfeiite db opinii, în jurul 
problemelor stîrnite prin ampla ac
țiune de modernizare a vieții ora
șului. în ce constă. în fond, discu
ția ? Este vorba, • măi pi esus de 
toate, de optica diferită îri care ește 
considerată măstiba raportiilui din
tre vechi și nou sau, mai precis, 
limita pînă la care înnoirea poate 
conviețui în armonie cu tradiția.

Orașul Timișoara cuhoaște, fără 
îndoială, transformările profunde, 
caracteristice tuturor localităților 
țării noastre. Trebuie șă precizăm 
însă, că nu construcțiile noi sint 
cele ce polarizează majoritatea di
vergențelor, ci reamenajările, res
tructurările cu un clivîrit remode- 
lârea zonelor vechi âle orăștilui.

Considerăm că acțiilhile eriuhiO- 
rate, ca și însăși existența discuții
lor, reprezintă un incontestabil fapt 
pozitiv. Mai sînt încă destule loca
lități îri cate inițiativa edililor Se 
rezumă jâ așa-niiriiilele dpel-aliurii 
de înfriimlisbțare; necesare fără 
îndOlăiâ. dâr ieprezehtînd âb'iă Uh 
timid început a ceea ce ar trebtil 
să fie arta gospodăririi orașului. 
F.ste incomparabil mai util să fie 
desfășurate largi acțiiihi edilitare; 
chiar dacă pe alocuri ele lașă să sb 
strecoare și unele greșeli, decît să 
nu se întreprindă nimic, iată de 
ce cazul Timișoarei, unde gospoda
rii se dove.rlesb. conștifehți de misiu
nea cbrriplegâ și plină de răspun
dere ce ie revine, unde opiniile sînt 
puse în mișcare și se confrurită. nu 
poate decît să bdeure.

Dar să analizăm mai în amănunt 
disputa semnalată. în cazul con
cret al reamenajării Pieței Unirii. 
Situată în chiar nucleul centrului 
istoric, această piață dreptunghiu
lară reunește în jurul ei cîteva din
tre cele mai valoroase edificii ale 
orașului Inițial, întreaga suprafață 
era pavată cu bolovani de rîu, iar 
în centru pe un profil ușor bom
bat, se înălța un monument de pia
tră din perioada barocă. După cum 
ne declară arhitectul-șef a) orașu
lui. arh. Ștelan lojică. dimensiuni
le mari ale acestui spațiu, lipsit de 
orice element de organizare, pava
jul care permitea depozitarea între 
bolovani a resturilor și făcea prac
tic imposibilă curățarea lui. ampla
sarea în vecinătatea unui intens 
trafic favorizau menținerea u- 
nei permanente stări de dezordine 
și murdărie a pieței. Pentru reme
dierea neajunsurilor pomenite, în 
primăvara acestui an, perimetrul 
pieței a fost asfaltat, iar în centru, 
pe un profil adîncit, s-a amenajat 
un scuar, cu alei, gazon, bănci și 
vaze de flori divers colorate. S-au 
amplasat parcaje, s-a rezolvat ilu
minatul. Organizarea spațiului 
a ajuns să fie acum determi
nată, datorită împărțirii sale pe 
fiincțiiini : circulație pietonâlâ, ru
tieră, parcaj, promenadă, plantație. 
Totodată, s-a rezolvat mulțumitor 
problema menținerii curățeniei. 
Numai Că pot fi aduse șl unele o- 
biecțitihi. cît se poate de înterrieia- 
te. împărțirea pe funcțiuni s-â fă
cut cu prețul fărîtnițării spațiului, 
al atenuării Unității compoziționale 
a pieței. Stridența vazelor pestrițe, 
riitiitirrieă Stîlpildr ce concurează în 
chip hOfericit cu verticala monu- 
mehttlitii, soclul anost de beton al 
acestuia Sînt deosebit de neplăcute, 
în fapt, s-a schimbat caracterul ge
nerai al pieței, de riUcleu istoric al 
orâstiliii. Schlthbăre la Care ișl aduc 
coritt-ibiitla — pe lîngâ cele arătate 
— ăăiaitiil. Camioanele stațlenate 
în parcaje, preeurH și revoftSirea. îri 
ctitori crude, pasteiate, a tinorâ 
dintre vechile Clădiri ale ansamblu
lui.

besigur, istoria urbanismului cu
noaște o gamă largă de soluții po
sibile. Nu trebuie confundată va
loarea documentară cu valoarea 
arhitecturală, estetică. Iată de 
ce nu pUtern fi de acord cu acel 
tradiționaliști care, în cazul în 
Speță al Pieței Unirii, afirmă că su
prafața ei ar fi trebuit să rămîriă 
pentru totdeauna pavată cu bolo
vani și absolut nediferențiată pe 

criterii funcționale, așa cum a fost 
ea iâ îriceput. Viăță însăși a Orașu
lui a dovedit că destinația strict 
muzeistică, de piață âșâ-zisă istori
că, nu poate duce, în mijlocul unui 
organism viu. decît la degradarea 
tot mai accentuată a înseși pieței. 
Este de rieîngăduit ca, sub presiu
nea unor cerințe — ce pot fi cît se 
poate de ăUtehtice — să se inițieze 
acțiuni care să ducă la compromite
rea sau chiar la distrugerea totală și 
iremediabilă a unor valori nepre
țuite ăje tezct.trtilui nostru artis
tic. ăUiitecttiral și tirbăhistic.

Care este, în ultimă ihstanță, li
mită pîtiâ la care indvăția se COii- 
jugă armonios cu tradiția ? Fiecare 
caz izolat are caracteristicile sale 
particulare, irepetab-iîe și prescrie
rea unei rețetă âr fi tot atît de lip
sită de seiis că și căutarea uhtii pa
naceu universal. Arnimite precizări, 
însă, cu caracter general, jaloane 
sigure și necesare, se pot ba. Nu 
vom mai pomeni aici despre corec
titudinea soluțiilor în sine, conside- 
rînd-o siibîrițeieasă. Ne referim însă 
lă înscrierea lor în acele coordo
nate care definesc specificul local. 
Această înscriere nu trebuie privită 
dogmatic, rigid, ca o repetare me
canică, invariabilă a unor elemen
te preexistente. Noul are latura sa 
dinamică, creatoare, cu fiecăre pas 
el îmbogățește conținutul specifi
cului local. în același timp, în al
cătuirea acestui conținut există și 
trăsături negative — și menirea ino
vației este tocmai să îndepărteze 
asemenea trăsături. Ne miră, de 
pildă, faptul că. la Timișoara, îh 
timp ce unor clădiri li se fac mo
di licări^ de natură să ducă chiar 
la apariția de nepotriviri flagrante 
— cum este cazul modernizării 
unor magazine situate pe esplanada 
centrală a orașului — în imediata 
lor vecinătate, alături de edificiul 
Operei, pentru simplul motiv că ar 
fi conformă tradiției, este menținu
tă zugrăvirea unei fațade într-o 
culoare imposibil de calificat.

înscrierea în ambianța imediat 
învecinată ar fi un alt deziderat de 
luat în discuție. Pot fi citate aici, 
ca exemple negative, „cutiile de 
sticlă" ce apar la parterul unor 
construcții de factură clasică. Se 
poate, de asemenea, pune sub sem
nul întrebării amenajarea maluri
lor canalului Bega. Pe o porțiune 
considerabilă, cuprinsă între două 
poduri, pe ambele laturi ale sale, 
se aflau în curs de desfășurare 
lucrări ce urmează să duca la a- 
pariția unor largi esplanade. Con
solidarea malurilor este, desigur, 
binevenită. Dar rigiditatea alăîlOr 
monumentale, riguros trasate, dis
punerea lor simetrică față de cursul 
apei, se potrivește, după părerea 
noastră, prea puțin cu atmosfera 
romantică a parcurilor timișorene.

Judecind asemenea aspecte, nu 
trebuie să pierdem din vedere fap
tul că situația nu estă dată pentru 
totdeauna, de multe ori înșiși 
edilii intenționînd îmbunătățirea 
ulterioară a soluțiilor. Astfel, 
arh. Ștefan lojică ne-a arătat că, 
în ce privește Piața Unirii, ampla
sarea vazelor s-a. făcut din motive 
coloriștice și este provizorie, ur- 
mîhd ca aceste corpuri străine de 
ambianța pieței să fie înbepărfate 
în momentul cîhd gazonul și florile 
vor crește suficient pentru a da 
vioiciune aspectului general. La fel 
se va întîrnpla și cu stîlpii de be
ton, care vor fi îhlocuiți curînd cu 
stîlpii dih fier forjat răspîridiți Ici- 
colo în îhtreg orașul și nefoldsiți 
în prezent; Nu ne putem opri, to
tuși, sâ întrebăm dacă nu cumva 
ar fi fost posibil că; în multe ca
zuri semnalâle, să se fi recurs, de 
la biin început, la soluția cea mai 
btinâ, evitîridti-se astfel o serie de 
situații neplăcute ? Dezbaterea lar
gă a Unor asemenea probleme, 
schimburile de experiență între 
gospodarii diferitelor localități, 
consfătuirile organizate de Uniu
nea Arhitecților sau C.S.C.A.S. ar 
putea contribui la elucidarea unor 
chestiuni de principiu, aducînd un 
prețios sprijin activității edililor.

Arh. Gh. SASARMAM

■ii <' i
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COMENTAREA

Documentarea asiduă șl 
creatoare, „armonia" cu 
progresul tehnic sînt ce
rințe obiective ale fiecărui 
specialist care tine la ti
tlul său și care este investit 
să conducă sau să mun
cească într-o întreprindere 
industrială. Ele însă nu se 
dobîndesc de la sine, ci în 
urma unei informări soli
de, a unui studiu indivi
dual intens și continuu. 
Căutînd să relevăm cîteva 
din punctele cardinale ale 
acestei activități complexe 
și obligatorii, ne-am depla
sat la combinatul chimico- 
metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ din Baia 
Mare, unitate în curs de 
lărgire și modernizare, re
numită pentru seriozitatea 
cu care colectivul ei pri
vește necesitatea documen
tării tehnice eficiente.

...Pe ing. EMERIG 
STECKL, șeful serviciului 
tehnologic, l-am găsit în 
biroul său. El coordonează 
activitatea bibliotecii teh
nice a combinatului, într-un 
fel „termometrul" mun
cii de informare și studiu 
individual, Ne-am deplasat 
împreună în bibliotecă. 
Două camere mari, luminoa
se, cu „pereți" din cărți șl 
reviste, creionau acea at
mosferă propice, cadrul 

i care îndeamnă la studiu, la 
descifrarea ultimelor nou
tăți tehnice.

— Cum ați organizat 
munca bibliotecii ?

— Dispunem de peste 
7 300 volume de specialitate 
și abonamente la 90 de pu
blicații tehnice din care 
35 străine. Pe marginea lor

bilanțul a ceea ce s-a re
alizat de către fiecare om 
în parte, și unde, eviden- 
tiindu-se greutățile întâm
pinate, cei cu o bogată ex
periență dau indicații pre
țioase pentru eliminarea 
lor. In plus, o serie de 
cursuri de perfecționare, 
organizate de conducerea 
combinatului și care an
trenează îndeosebi cadre 
de tineri specialiști, facili
tează activitatea de studii 
și cercetare, creînd perma
nente trainice în această 
privință.

— Și ce rezultate are a- 
ceastă informare, după cit 
se pare bine pusă lâ punct?

— După părerea mea re
zultate excelente. N-am să 
mă ocup de faptul că prin 
cultivarea dorinței de stu
diu, pe întreg combinatul 
se constată o largă efer
vescentă creatoare, ci de 
unele roade importante ale 
acesteia, printre care reali
zarea cu succes a tuturor 
temelor de cercetare puse 
„pe tapet" la combinat în 
ultima vreme. De pildă, pro
ducerea acidului sulfuric se 
solda cu cantităti mari de 
nămoluri, care pînă nu de 
mult erau considerate de
șeuri. Exista însă un indi
ciu că ele ar putea fi totuși 
bune la ceva, că se pierde 
prin nefolosirea lor. Pe fi
rul lui s-a acționat cu ho- 
tărîre și. după o muncă 
deloc ușoară, s-a reușit 
construirea unei instalații 
ingenioase care, folosind ca 
materie primă chiar... nă
molurile în cauză, produce 
seleniu pur. Urmările ? Po
sibilitatea de a exporta se
leniu, pe primul trimestru
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La Combinatul 

„Gh. Gheorghiu - Dej" 

din Baia Mare

desfășurăm o activitate 
susținută de „comentare".

— Cum, în ce mod ?
— Avem în atenție per

manent problemele centrale 
ale activității combinatului. 
De pildă, acum ne frămîntă 
darea în funcțiune la ter
men sau chiar mai devre
me a noilor uzine de cupru 
și acid sulfuric, unde se ri
dică aspecte inedite : auto
matizarea anumitor linii 
tehnologice, utilizarea me
talurgiei moderne a cupru
lui, chestiuni de protecție 
și tehnica securității mun
cii. Legat de aceste obiec
tive și tinînd seama de se
sizările cititorilor, noi fa
cem comenzi de publicații 
din tară sau de peste ho
tare, pe care, prin servi
ciile I.D.T.-ului sau Minis
terului Industriei Chimice, 
le obținem apoi destul de 
operativ. Odată materialul 
intrat în bibliotecă, cu 
ajutorul celor care lucrea
ză în documentare și cu
nosc mai multe limbi stră
ine, se întocmesc clasoare 
distincte, complete, pe di
ferite aspecte, cu fișe, re
zumate, extrase sau foto
copii din cărți. Exemplific 
cu două dosare de mare 
utilitate pentru cititori: 
„creșterea densității de cu
rent la electroliza cupru
lui" si „determinarea con
ținutului de fior în acid 
sulfuric”. Un inginer do
cumentarist, specialist în 
tehnologiile chimice, el în
suși informat asupra ca
rențelor mai vechi ale pro
ducției sau necesităților 
din uzinele sau secțiile noi 
ale combinatului. înștiin
țează operativ cadrele care 
ar putea găsi la bibliotecă 
un sprijin în rezolvarea lor 
operativă.. Deprinderea mai 
tuturor specialiștilor de a 
apela Ia bibliotecă pentru 
informare ușurează mult 
sarcinile inginerului docu
mentarist. contribuind la 
întărirea contactului bibli- 
otecă-specialist.

— Pe ce alte căi se des
fășoară în combinat acti
vitatea de documentare ?

— Unii specialiști au fă
cut deplasări de studii în 
străinătate. Din capul lo
cului. aceste călătorii nu au 
fost considerate voiaje de 
plăcere, ci au fost urmate 
de conferințe bine docu
mentate. tinute în fata unui 
public numeros si riguros 
fundamentate științific. Am 
reușit astfel ca în bună 
parte să ne însușim unele 
experiențe pozitive din ță
rile cu industrie chimică 
avansată. Tot în legătură 
cu problema informării 
tehnice aș vrea să amin
tesc desele consfătuiri. în 
care colectivele din com
binat ce lucrează la diver
se teme de cercetare fac

fiind livrate firmelor stră
ine peste 5 000 de kg, și ob
ținerea unui beneficiu anu
al de circa 1.5 milioane lei. 
Tot ca rod al cercetărilor 
noastre, programarea și ur
mărirea electrolizei cupru
lui se face acum în mod 
sistematic, corect, prin a- 
plicarea ciclogramei, me
todă matematică modernă. 
La plumb și litargă obți
nem produse superioare 
standardelor de calitate 
italiene și franceze, prețul 
pămînturilor decolorante 
s-a redus substantial, iar 
productivitatea cuptoarelor 
rotative a crescut cu 14 la 
sută, datorită acelorași e- 
forturi de studiu ale cadre
lor combinatului.

— Există, totuși, anumite 
neajunsuri în munca de in
formare și studiu ?

— Din păcate da. Unele 
nu tin atît de activitatea 
specialiștilor, cît mai ales 
de posibilitățile de infor
mare ale cadrelor noastre 
cu pregătire medie. E ade
vărat. există cursuri de ri
dicare a calificării, dar ele 
sînt insuficiente pentru 
transmiterea noutăților 
tehnice dacă nu sînt com
pletate cu un studiu indi
vidual susținut. Din iiefe- 
ricire, cărțile tehnice de 
nivel mediu, care să 
inițieze în coordonate
le tehnologiei chimiei 
moderne, sînt o „pasăre 
rară". Alte stridente, și a- 
cestea din urmă supărătoa
re pentru toți, rezultă din 
însuși regulamentul inven
țiilor si inovațiilor, care 
functionînd de mai bine de 
15 ani cred că este depășit 
astăzi, precizările lui ne- 
fiind stimulatorii pentru 
creație, necointeresînd și 
chiar îngreunînd uneori 
materializarea ei. Nu mă 
refer, de pildă, decît la 
prevederile care îngrădesc 
atribuțiile întreprinderii în 
atestarea inovației, condi- 
tionînd-o de viza forului tu
telar, imperativ tradus nu 
rareori în luni sau chiar ani 
de tergiversare.

Cînd am plecat din com
binat. după ce mai vorbi
sem despre necesitatea in
formării si a studiului in
dividual cu cîtiva specia
liști ai unității. MARIA 
BOND. IOAN FONEA sau 
DUMITRU PLOP, o con
cluzie îmi stăruia în minte. 
Nu întîmplător, specialiștii 
din' combinat îmbină mun
ca lor concretă cu studiul 
asiduu, nu întîmplător se 
spune că au făcut din me
serie prima lor pasiune a 
vieții si nu întîmplător ac
tivitatea economică a aces
tei unităti chimice se si
tuează la un nivel calitativ 
și de rentabilitate ridicat.

Dan POPESCU

PRODUCȚIA AGRICOLA,
NU DE HÎRTII,

Acțiunile de organizare științifică a producției șl a muncii întreprinse 
Ia exploatarea minieră Uricanl au condus la realizarea celui mal ridicat 
randament cunoscut pînă acum în minele din Valea Jiului. In prima Jumă
tate a anului, minerii de la Uricani au extras în medie zilnic pe fiecare 
post cîte 250 kg de cărbune cocsificabil peste prevederi. Producția de 
cărbune livrată în plus industriei siderurgice echivalează cu materia 
primă necesară pentru fabricarea a peste 400 de vagoane de cocs meta
lurgic. Principala rezervă de sporire a productivității în subteran a con
stituit-o folosirea mai judicioasă a timpului de lucru. Prin redistribuirea 
artificierilor pe sectoare și schimburi, reducerea a numeroase posturi 
de regie ca urmare a centralizării comenzilor, transportoarelor etc. au 
putut fi trecuți la munci direct productive peste 100 lucrători auxiliari.

(Agerpres)

■
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este obiectivul cooperativelor
Ca unități socialiste, care desfă

șoară o activitate productivă com
plexă de mari proporții, cooperati
vele agricole vin, în mod curent, în 
contact cu diferite întreprinderi și 
organizații economice de stat sau co
operatiste. Pe de o parte, ele vînd 
acestor organizații producția ce le 
prisosește, iar pe de altă parte, le 
cumpără diverse utilaje și materiale, 
sau le solicită servicii absolut nece
sare pentru desfășurarea în condiții 
optime a procesului de producție. Se 
pune întrebarea : actualele instruc
țiuni și acte normative care regle
mentează relațiile financiare dintre 
cooperativele agricole și unitățileir

La seceriș în cooperativa agricolâ din Aței, raionul Mediaș
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(Urmare din pag. I)

drele de conducere, directorului ge
neral i se prezintă o sinteză asupra 
stadiului de rezolvare a problemelor 
stabilite anterior. în tot timpul săp- 
tămînii, fiecare conducător, pe treapta 
lui ierarhică, acționează cu deplină și 
directă răspundere. Conducerea între
prinderii nu intervine decît atunci 
cînd apar anumite dereglări serioase 
în activitatea unor secții sau compar
timente.

Degrevarea conducătorului uzinei 
de o parte din sarcini, prin trecerea 
lor asupra colaboratorilor săi, dez
voltă inițiativa și responsabilitatea fie
cărei verigi din conducerea activității 
întreprinderii și, totodată, dă putința 
acestuia să se ocupe de rezolvarea 
problemelor majore ce condiționează 
bunul mers al uzinei în ansamblul ei.

„Dacă astăzi, în uzina noastră — 
remarca tov. Viorel Coroban, membru 
în biroul comitetului de partid — fie
care conducător de resort, serviciu, 
secție sau atelier știe bine ce are de 
făcut și se simte răspunzător pentru , 
întreaga activitate a sectorului pe care 
îl dirijează, aceasta se datorește și 
faptului că la timpul oportun au fost

Mihai Bonta, secretarul comitetului 
de partid — dezvăluie cauza prima
ră care generează toate celelalte ne
ajunsuri : stilul defectuos de muncă 
'al directorului întreprinderii".

Munca colectivă a fost înțeleasă 
aici în mod greșit, în sens de dis
cuție colectivă, de parlamentarism co
lectiv. Zilnic, între orele 14,30—15,15, 
sub conducerea șefului serviciului 
producție, se țin ședințe operative în 
care, după spusele inginerului șef, 
Adrian Ciobanu, se analizează rezul
tatele zilei curente și se stabilesc mă
surile pentru ziua următoare. O dată 
pe săptămînă, la nivelul conducerii 
întreprinderii, are loc o întrunire cu 
șefii secțiilor și ai serviciilor funcțio
nale. Nu am putjit afla ce anume mă
suri s-au luat în asemenea ședințe si 
cum s-a urmărit înfăptuirea lor, de 
vreme ce în întreprindere și-a făcut 
loc dezordinea ; nu există o evidență 
clară a producției aflată pe fluxurile 
tehnologice, secțiile și sectoarele nu 
cunosc ce comenzi trebuie să execute.

Este de-a dreptul de neînțeles de 
ce o întreprindere cu muncitori mi
nunați, din mîinile cărora ies adevă
rate opere de artă, cu specialiști re- 
putați, care au pus pe picioare nu

Principiul 
conducerii colective
operate plăgile incompetenței și in
dolenței, au fost consolidate acele 
puncte unde altădată se produceau 
dese scurtcircuitări care paralizau, 
pentru o perioadă mai lungă sau mai 
scurtă, întreg organismul economic al 
întreprinderii".

Am întîlnit însă și altfel de situații. 
La IPROFIL Arad, după o activi
tate destul de fructuoasă, primul se
mestru din acest an s-a încheiat cu re
zultate deloc mulțumitoare : planul la 
producția globală întreprinderea l-a 
realizat în proporție de 96,85 la sută, 
la producția marfă se află sub plan cu 
aproape 10 la sută, iar la productivi
tatea muncii cu peste 2 la sută. 
Factorii de răspundere din între
prindere justifică această stare de 
lucruri prin diferite cauze așa- 
zise obiective : lipsa unor materii pri
me, insuficiența forței de muncă ca
lificate, strangulări la unele utilaje. 
Cu toții însă se feresc să atingă „epi
centrul" actualelor zguduiri pe care 
le resimte întreprinderea. „O exami
nare mai atentă a atmosferei de lu
cru din sînul colectivului de condu
cere, cît și a raporturilor dintre a- 
cesta și conducătorii serviciilor și sec
țiilor de producție — ne-a spus

mai puțin de cinci mari fabrici de 
mobilă din sector, se zbate astăzi 
în atîtea neajunsuri. După cum ne-a 
spus ing. Vasile Rusu, șeful serviciu
lui tehnic, explicația trebuie căutată 
în lipsa de tact a directorului între
prinderii de a lucra cu cadrele valo
roase, de a Ie atrage în mod organi
zat, cu răbdare, în munca de con
ducere, investindu-le cu încredere și 
neseăpînd nici o clipă din vedere con
trolul.

într-adevăr, o bună bucată de timp, 
conducerea întreprinderii s-a mulțu
mit să tot discute, să traseze sarcini 
peste sarcini, fără să se îngrijească ca 
de realizarea acestora să răspundă ci
neva. Cînd au văzut că lucrurile e- 
voluează tot mai prost, directorul și 
inginerul șef au început să reverse 
peste serviciile funcționale și secțiile 
de producție un adevărat potop de 
ordine și dispoziții. Cele mai multe 
dintre ele se băteau cap în cap, se 
anulau, derutînd oamenii. Cu timpul 
s-a creat o stare psihologică nesă
nătoasă. Orice măsură luată de con
ducerea întreprinderii era privită cu 
neîncredere. în prezent, conducerea 
fabricii este efectiv compromisă.

Făcînd abstracție de cazul în sine, 
situația de la IPROFIL pune în lu
mină ideea că adevărata muncă co

lectivă nu poate fi concepută decît a- 
colo unde dezbaterea colectivă- a pro
blemelor se întrepătrunde intim cu 
răspunderea precisă a fiecărei verigi 
din structura întreprinderii. Ignora
rea celei de a doua laturi duce inevi
tabil Ia însăși negarea principiului 
muncii colective. Cu alte cuvinte, 
discuția colectivă nu cuprinde decît o 
parte din sfera mult mai largă a no
țiunii de muncă colectivă.

în drumul nostru prin întreprinde
rile arădene am desprins și un alt 
aspect. Dacă nu similar cu cel de la 
IPROFIL, oricum, suficient de inte
resant pentru că, în fapt, și el de
monstrează o optică deformată des
pre ceea ce înseamnă munca colecti
vă în activitatea de conducere a în
treprinderii.

Directorul fabricii de încălțăminte 
și calapoade „LIBERTATEA", ing. 
Aurel Banciu, este un om extrem de 
dinamic, un adevărat argint viu. 
Dar, din dorința de a face ca 
lucrurile să meargă cît mai bine, s-a 
ajuns la situația că azi nimic nu se 
poate „mișca" în întreprindere fără 
intervenția directorului. O aseme
nea manieră de conducere a fost ab
solut necesară într-o anumită perioa
dă cînd întreprinderea realmente a 
trecut prin serioase dificultăți. Perpe
tuarea ei însă a generat un centra
lism excesiv care, în anumite situații, 
duce la contrariul intenției de la care 
«-a plecat. Or, forma patriarhală, ex
cesiv autoritară, de conducere trebuie 
să cedeze locul muncii colective de 
conducere, în cadrul căreia oamenii 
valoroși, cu experiență tehnică, eco
nomică și organizatorică, să aibă pu
tința să-și exercite punctul de vede
re, să acționeze cu responsabilitate 
într-o chestiune sau alta. Aceasta nu 
știrbește autoritatea conducătorului.

în cazul de față medalia are însă 
și revers. Pentru că nu atît din do
rința directorului de a fi în centrul 
tuturor acțiunilor s-a ajuns aici, cît 
mai ales din „eleganța” cu care co
laboratorii săi au făcut un pas îna
poi atunci cînd trebuiau să se afle 
în linia întîi. Cu aceeași galanterie ei 
continuă și acum să se tupileze în spa
tele lui. La drept vorbind, e mai 
convenabil așa. De ce n-ar răspunde 
directorul de toate cîte se întîmplă 
într-o întreprindere ? Or, la ce a dus 
această concepție greșită ? A fost su
ficient să lipsească o zi-două directo
rul din întreprindere și celelalte ca
dre de conducere au șovăit să ia o 
decizie fermă într-o problemă majoră 
care privea direct ‘mersul producției. 
Iată cum, ignorarea muncii colective 
îngustează spiritul de inițiativă și de 
acțiune al subalternilor directorului de 
întreprindere, nu este de natură să 
mărească răspunderea lor în ierarhia 
funcțiilor pe care le ocupă.

★
Din anchetă se desprinde concluzia 

generală că munca colectivă nu 
trebuie să se rezume doar la dezbate
rea problemelor, ci esențial este ca 
în acțiune să se asigure munca co
lectivă, prin stabilirea de răspunderi 
precise pe fiecare treaptă ierarhică a 
activității de conducere a întreprin
derii.

amintite mal corespund stadiului ac
tual de dezvoltare a agriculturii 
noastre cooperatiste, facilitează co
operatorilor efectuarea rapidă, fără 
pierdere de timp, echitabilă a ope
rațiunilor de vînzare-cumpărare, de 
decontare, plăți ș.a.m.d. ?

Pentru a răspunde la întrebare am 
început ancheta noastră la coopera
tivele agricole Beeicherecul Mic și 
Biled, din regiunea Banat. Părerea 
unanimă a contabililor lor șefi (Eber 
Hartt și, respectiv, Traian Butaru), 
a fost următoarea : există încă pro
cedee anacronice, acte normative și 
instrucțiuni depășite de viață, care 
gerierează greșeli și pierderi de 
timp.

„Printre actele normative, care ne 
dau cea mai mare bătaie de cap — 
ne spunea tov. Butaru — se numără 
„carnetele și adeverințele de dis
ponibil". Cînd s-au introdus ele au 
fost binevenite, au pus multe lucruri 
la punct. In prezent, însă, cînd în 
regiune, ca de altfel în întreaga țară, 
sînt incomparabil mai multe unități 
care posedă, în conturile lor curente 
de la bancă, însemnate fonduri bă
nești disponibile, consider că men
ținerea acestor adeverințe nu mai 
este de actualitate".

Argumentele furnizate conduc, ne
mijlocit, la asemenea concluzii. Iată 
cîteva.

Potrivit instrucțiunilor în vigoare, 
aceste documente, prin care coope
ratorii efectuează plata diferitelor 
obiecte achiziționate, trebuie întoc
mite în cooperativă, înainte de pro
curarea mărfurilor, trebuie să poar
te semnătura președintelui și a con
tabilului șef. Dar oamenii nu știu, 
de acasă, dacă în depozit se găsesc 
toate sortimentele de care au ne
voie, nu cunosc prețul lor și can
titățile pe care le pot ridica. Și a- 
tunci începe bijbîiala. Primul act : 
trimiterea delegatului la bază pen
tru a sonda terenul. Al doilea : în
tocmirea adeverinței de disponibil 
pe baza informațiilor căpătate. Al 
treilea : un nou drum al delegatu
lui pentru a ridica, în sfîrșit, marfa.

Existența acestei forme greoaie de 
plată a furnizorilor determină, ur.e^ 
ori, situații de-a dreptul paradoxale : 
deși dispun de fonduri disponibile 
în bancă, cooperativele nu pot să-și 
satisfacă unele nevoi urgente, apă
rute neprevăzut. Existența adeve
rințelor de disponibil provoacă și 
alte anomalii : blochează, uneori, 
timp îndelungat și fără rost, fondu
rile cooperativelor ; nu permite cu
noașterea reală, în fiecare moment, 
a sumelor de care dispun ; complică 
evidența etc.

Multe, foarte multe anomalii se 
semnalează în cazul operațiunilor de 
vînzare-cumpărare. Referindu-se la 
această problemă, tov. Hartt aducea 
următoarele argumente :

„De multe ori ne prezentăm la 
magazinele O.C.L. pentru a procura 
materiale care nu se găsesc în baza 
de aprovizionare. Pînă ce ne în
toarcem cu marfa acasă, trec însă 
2—3 zile. Așa s-a întîmplat recent 
cu frigiderul și mașina de spălat 
procurate pentru creșe. De vină sînt 
instrucțiunile în vigoare. Iată de ce. 
O dată hotărîți să cumpărăm ceva, 
trimitem un delegat la O.C.L. Aici, 
se alege marfa, se face factura. 
După aceasta, delegatul se întoarce 
în cooperativă, unde se întocmește 
dispoziția de plată pentru suma din 
factură. Urmează un alt drum la 
raion. Prima oară la bancă, pentru 
a se viza dispoziția de plată, iar 
apoi la magazin, unde, în sfîrșit, se 
eliberează marfa. Iată deci cît timp 
pierdut, cîte drumuri pentru o trea
bă simplă, care în mod normal n-ar 
trebui să dureze decît cîteva ore.

Greoaie, aș spune chiar neechi
tabile, sînt și actele care reglemen
tează relațiile de vînzare dintre uni
tățile cooperatiste și I.C.I.L. Pe baza 
contractului încheiat, această insti
tuție ne virează decadal, cu anti
cipație, o anumită sumă de bani. 
Regularizarea contului, adică calcu
larea exactă a sumelor ce ni se cu
vin pentru laptele predat se face abia 
la 10—15 ale lunii următoare. De aici 
două dezavantaje : pe de o parte, 
nu se cunoaște cu precizie o bună 
bucată de timp situația reală a ve
niturilor provenite din valorificarea 
acestui produs, ceea ce este anor
mal ; pe de altă parte, nu putem să 
mai exercităm un control eficient 
asupra modului de calcul, să pre
venim inexactitățile care apar pe 
parcurs. Consider că asemenea ne

ajunsuri ar putea fi înlăturate dacă 
s-ar stabili ca formele de plată — 
facturi pentru cantitățile de lapte 
livrat — să fie întocmite de noi, 
decadal, urmînd ca I.C.I.L.-ul să ne 
asigure plata imediată a sumelor ce 
ni se cuvin". .

Cele relatate pînă acum nu con
stituie nici pe departe exemple sin
gulare. Atît în unitățile amintite, 
cît și în altele, au fost evidențiate 
și alte domenii susceptibile de îm
bunătățire.

Am discutat această problemă cu 
cîțiva lucrători ai Uniunii coope
ratiste regionale și ai sucursalei re
gionale Banat a Băncii Naționale. 
O primă concluzie este aceea că se 
face foarte puțin pentru cunoașterea 
părerilor cooperatorilor în legătură 
cu oportunitatea unora sau altora 
dintre actele normative și instruc
țiunile în vigoare, pentru depistarea 
din proprie inițiativă a formelor în
vechite. Cele relatate de tov. Leonte 
Jurconi, inspector contabil șef în 
cadrul Uniunii regionale a coope
rativelor agricole, sînt semnificativa 
în această privință. Dînsul spunea :

„Asemenea aspecte ni se sesizează 
în fiecare cooperativă. Oamenii fac 
tot felul de propuneri. Dacă ar fi 
să ținem seama de ce spun ar în
semna să schimbăm legea foarte 
des."

Nimeni nu susține că trebuie 
procedat așa. Ar fi un lucru ne- 
realist. Dar la fel de nerealist este 
a nu fi receptiv la ce spun coope
ratorii, adică cei care folosesc zi de 
zi actele normative și instrucțiunile 
existente, să nu desprinzi din proble
mele ridicate și din propunerile lor 
esențialul, aspectele cu caracter ge
neral valabil, pentru a putea ajuta 
organele centrale să rezolve opera
tiv anomaliile care mai există. Reali
tatea este că sub paravanul legali
tății la unele cadre și-a făcut loc 
mentalitatea că atîta timp cît te în
cadrezi în instrucțiunile existente, 
cît de la centru nu primești ordine 
exprese de a studia amănunțit ase
menea probleme, n-ai de ce să-ți 
faci griji.

Dih” discuțiile purtate la Timișoara 
s-a desprins însă și un alt aspect. 
Uniunea regională a sesizat Uniunii 
Naționale unele dintre anomaliile 
existente :

„Am atras atenția forului nostru 
superior — ne spunea tov. Jurconi 
— asupra necesității scurtării timpu
lui de aprobare a devizului și a do
cumentației de creditare, asupra 
greutăților pe care le generează a- 
deverința de disponibil, actualele 
forme de decontare dintrevO.R.V.L.F. 
și cooperativele agricole etc. Sînt 
probleme care ne depășesc, care pot 
fi soluționate numai pe plan central".

Ce s-a întîmplat aici ? In ce mă
sură s-a dat curs sugestiilor venite 
de Ia uniuni ?

„Noi am studiat atent asemenea 
probleme — ne spunea tov. Petre 
Robu, șeful secției finanțare-credi- 
tare din cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. Pe această bază, au fost întoc
mite unele materiale. Acțiunea este 
în faza finală. Aș vrea să subliniez 
însă un lucru : rezolvarea unor ase
menea probleme cere timp fiindcă 
comportă multe discuții, confruntarea 
diferitelor puncte de vedere".

Nu sîntem de acord decît parțial 
cu această afirmație. Facem o ase
menea remarcă, întrucît unele so
luții bune, aduse de multă vreme la 
cunoștința Uniunii Naționale și 
care, în general, puteau fi rezolvate 
rapid (avizarea într-o singură comi
sie a documentației pentru aproba
rea creditelor de investiții, de exem
plu) au rămas tot în stadiul de pro
puneri. în astfel de situație nu „con
fruntarea diferitelor puncte de ve
dere" a prcjvocat deci întîrzierea so
luționării problemelor ridicate de 
practica curentă ci încetineala cu 
care sînt „puse pe rol", spre rezol
vare, asemenea chestiuni.

★
După cum se vede, viața ridică 

unele semne de întrebare în legă
tură cu actualitatea unora din in
strucțiunile și actele normative în 
vigoare. Este de datoria uniunilor 
cooperatiste raionale și regionale și 
a Uniunii Naționale a cooperativelor 
agricole să le dea un răspuns ope
rativ.

Radu ATANASE5CU



cuvîntul cititorului țn cadrul dezbaterii publice a studiului privind dezvoltarea 
învățămîntului superior elaborat, pe baza indicațiilor condii-
cerii de partid și de stat, de Ministerul învățăm!ritului.

Contribuții ia dezbaterea publică a

STUDIULUI PRIVIND DEZVOLTAREA
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR

doctor în agronomie :

CARE TREBUIE

Dumitru BACIU
inginer tehnolog Io Uzinele „23 August" :

PREGĂTIREA DE PROFIL LARG
NU EXCLUDE SPECIALIZAREA

EXPERIENȚE DIN
SĂ ÎNVĂȚĂM

Sensibilitatea
mereu proaspătă

Martha KESSLER

I

Orientarea care s-a conturat în 
învățămîntul superior politehnic, de 
a forma ingineri pentru un domeniu 
mai larg de activitate, cred că 
poate să-și găsească loc și în în
vățămîntul agronomic. Dar din ana
liza planului de învățămînt al Fa
cultății de agricultură și a modu
lui de organizare a specializării in 
alte țări, am ajuns la concluzia că 
se poate asigura și o specializare 
a inginerilor agronomi fără ca pre
gătirea de ansamblu a absolven
ților să aibă de suferit și să impie
teze asupra repartizării lor în orice 
post de specialitate. Cred că in ca
drul actualului plan de învățămînt 
s-ar putea realizg o anumită spe
cializare a studenților prin organi
zarea unor cursuri facultative, 
cursuri care să aprofundeze unele 
probleme actuale și de perspectivă 
din unele specialități. In prezent, 
însă, la facultățile de agricultură 
și horticultura sînt prevăzute nu
mai două discipline facultative : 
pedagogia și conducerea autove
hiculelor, discipline importante, 
dar care nu-șl aduc contribuția 
la specializarea viitorilor ingineri 
agronomi. Pentru ca prin partici
parea la cursurile facultative să 
se obțină o specializare într-un 
anumit domeniu propun ca aceste 
cursuri să fie grupate pe speciali
tăți înrudite.

Dar, firește, programa analitică 
a cursurilor facultative nu trebuie 
să se suprapună cu a cursurilor 
obligatorii, iar predarea lor este 
necesar să se facă la un nivel 
cît mai ridicat.

zentarea acestor cursuri, pro
pun ca la ele să participe 
numai studenții din anii III—V. 
Totodată, propun ca tiecare 
curs să se încheie cu un exa
men teoretic, urmînd ca stu
denții care le promovează să 
obțină, bunăoară, titlul de ingi
ner agronom specialitatea iri
gații. In cadrul facultății de 
agricultură se mai pot lua în 
studiu, cred, următoarele do
menii de specializare : pedo
logie și nutriția plantelor, pro
tecția plantelor, economia și 
organizarea agriculturii so
cialiste, ameliorarea plantelor, 
baza furajeră și alimentația 
animalelor etc.

Bineînțeles, un asemenea sistem 
de specializare se adresează nu
mai studenților bine pregătiți pro
fesional, sîrguincioși, dotați cu o 
mare putere de muncă, care prin- 
tr-un efort în plus vor reuși să se 
specializeze într-un anumit dome
niu. La aceste cursuri ar putea par
ticipa însă și studenții care nu-și 
propun să obțină o specializare, 
dar care sînt interesați în audierea 
numai a unor anumite cursuri ; în 
astfel de cazuri, evident, examenul 
nu ar mai fi obligatoriu.

Mi se pare judicioasă măsura 
desființării cursurilor serale pre
conizată în Studiul privind dezvol
tarea învățămîntului superior. Din 
experiența personală, am constatat 
că, pentru cel ce urmează cursurile 
serale, raportul dintre timpul efec
tiv liber și cel rezervat audierii 
cursurilor și seminariilor a fost în 
defavoarea unei eficiente pregă
tiri. Datorită faptului că frecvența 
era obligatorie — zilnic de lâ ora 
18 la 22 — rămîneau pentru stu
diu, în special în anii superiori, 
doar sîmbăta și duminica, ceea ce, 
să recunoaștem, e prea puțin.

Dar lipsa de timp era amplifi
cată și de numeroase deficiențe ale 
programelor și planurilor de învă
țămînt. Numeroase cursuri pe care 
le-am audiat erau supraîncărcate 
cu date și fapte prea puțin semni
ficative, care încarcă inutil me
moria și abat atenția de la însuși
rea esențialului. Totodată, cel puțin 
în perioada, nu prea depărtată, 
cînd frecventam cursurile politeh
nicii, au fost o serie de materii de 
„cultură generală" pe care s-a pus 
prea mare accent și aceasta în 
dauna materiilor de specialitate 
propriu-zise. Mi se pare

fi fost bine ca cel mai tîrziu din 
anul III programa să fi acordat 
o mal mare pondere obiectelor care 
se încadrează în specialitatea a- 
leasă de student. Cred că nu s-a 
acordat suficientă atenție nici se- 
minariilor, deși dacă s-ar fi re
nunțat la unele cursuri mult lun
gite, ca de pildă cele de mașini 
unelte sau organe de mașini, s-ar 
fi găsit timp pentru ele. în sfîrșit, 
mi-a provocat destule greutăți în 
pregătire Și lipsa sau inexistența 
cursurilor litografiate (fără de 

mai ales la seral — e
greu de închipuit un studiu temei
nic).

Am scris despre toate acestea nu 
întîmplător. In viitor vor exista 
cursuri serale pentru conductori 
tehnici. In organizarea lor cred 
că va trebui să se țină seama și de 
experiența acumulată în învăță- 
mîntul superior tehnic seral.

care

© Sl’ARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 9 ; 
12,45; 16,30, 20,15.
» COMISARUL X — cinemascop : 
REPUBLICA (completare Consfă
tuirea pe țară a lucrătorilor clin 
industria chimică) — 9,15 ; 11.30 ;
14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, STADIONUL 
REPUBLICII - 20,15. FEROVIAR
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21.15,
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.30 ; 18 ; 20,15, BUCUREȘTI (com
pletare Dacă treci podul Ponoare- 
for) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, MODERN - 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15. ARENELE LIBER
TĂȚII (la ambele completarea Ori
zont științific nr. 5) — 20,30.
0 MARELE RESTAURANT — ci
nemascop : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 1 985 — orele 17,45 
și seria 1 994 — orele 20,30), LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 
14,15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, STADIONUL 
DINAMO - 20,15, FESTIVAL —
8.45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 la 
grădină (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în 
regiunea Brașov) — 20,45.
• CIOCÎRLIA : --------  “ )
pletare Mărturii despre Enescu) —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45.
O INFIDELELE : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O PERETELE VRĂJITOARELOR : 
CAPITOL (completare Dacă treci 
podul PonoareJ.or) — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 ; la grădină
— 20,15.
e ZODIA FECIOAREI — cinema
scop : GRADINA DOINA — 20,30, 
GRĂDINA EXPOZIȚIA (completa
re Tensiune înaită la Bechet) —
20.30.
o CHEMAȚI-L PE MARTIN : 
VICTORIA (completare Meșterii 
pămîntului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© FANFAN LA TULIPE : LUMI
NA — 9,30 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
e ROBII : UNION — 15,30 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20.30.
e FILME DE ANIMAȚIE : UNION
— 1'8.
e PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
• MONTPARNASSE 19: DOINA
— 11,30 ; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
« VIZITA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN REGIU
NEA BRAȘOV — FOTBALIȘTI, 
NU UITAȚI COPILĂRIA ! ȘI A- 
CUM... PUȚINĂ GIMNASTICĂ - 
CIT MAI MULTĂ 
DE LA PESCARI 
DIAVOLI — TOT
GUSTAV ȘI SFETNICII — GUS
TAV LĂUDĂROSUL : TIMPURI 
NOI — 9— 21 în continuare.
e CARTEA DE LA SAN MICHE
LE : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
e ZORBA GRECUL : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 10 ; 15 ;
17.45 ; 20,30.
e PRINTRE VULTURI — cinema
scop : DACIA — (completare Gus
tav pesimistul) — 8 — 21 în conti
nuare.
a MAIORUL ȘI MOARTEA — ci
nemascop : BUZEȘTI (completare 
Uneltele gîndirii) — 15,30 ; 18 ; la 
grădină — 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DO
LARI — cinemascop : MIORIȚA 
(completare Tradiții) — 15,30 ; 18 ;
20.30, GRĂDINA VITAN ' (comple
tare în tainițele muzeului) — 20,30, 
FERENTARI — 10 ; 15,30 ; 18.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : 
GRIVIȚA (completare Gustav șa- 
histul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ;
20.45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
o COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR — cinemascop : BUCEGI 
(completare Escapada) — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45, la grădină — 20,15, 
AURORA (completare Omagiu tea
trului românesc la 150 de ani de la 
primul spectaool în limba română)
— 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20,30, ARTA — (completare 
Dacă treci podul Ponoarclor) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la 
grădină — 20,15, FLAMURA (com
pletare Orizont științific nr. 5) - 
9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 DRAGOSTEA MEA : GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
G CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : 
UNIREA — 16 ; 18,15 ; la grădifiă
— 20,30.
© ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTREN
GĂRITĂ — cinemascop : TOMIS
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la
grădină — 20,30, FLOREASCA
(completare Omagiu teatrului ro
mânesc la 150 de ani de la primul 
sp-setacol în limba română) — 9 ; 
11,30; 15; 18; 20,45.
e CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : FLA
CĂRA (completare Meșterii pămîn
tului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• UN ȘOARECE PRINTRE 
BAȚI : VITAN (completare 
cu stelele) — 15,30 ; 18.
e ANGELICA ȘI REGELE 
nemascop ; POPULAR —
18 ; 20,30, COLENTINA (completare 
Școala mamei) — 15 ; 18.
O MINUNATA ANGELICA 
GELICA ȘI REGELE - 
scop : MUNCA — 11 ; 16 ;
e IERBURI AMARE : 
(completare Pectina) — 9 ;
16.15 ; 18,30 ; 20.45.
o DOCTOR PRĂTORIUS — cine
mascop : RAHOVA (completare 
Judecata lui Paris) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
0 CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORA
ȘULUI : LIRA (completare Fuga. 
Dușcăi) — 15,30.
0 LADY MACBETH DIN SIBE
RIA — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare Pectina) —
15.30 ; 17,45 ; 20.
© VIAȚA LA CASTEL; COTRO- 
CENI (completare Vizita conducă
torilor dc partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 15.30 ; 18; 20,30. 
© LA VÎRSTA DRAGOSTEI : 
GRADINA COLENTINA - 20,30.
O ASTA-I TOT CE S-A ÎNTÎM- 
PLAT ; LIRA — 18 ; la grădină
— 20,30.
o TIMIDUL : CRÎNGAȘI (com
pletare O uzină de lapte) — 15,30; 
18 ; 20,30.
9 HIPERBOLOIDUL INGINERU
LUI GARIN — cinemascop : VII
TORUL (comnletare Cristale fără 
taine) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

poziții, el va rămîne numai la unele 
aspecte ale operei muzicale. S-a spus 
deseori că o operă de artă este în
făptuirea omului integral, intr-insa 
fiind antrenate aproape toate facul
tățile psihice de care dispunem. De 
aceea de o deosebită importanță 
pentru interpret este înțelegerea lu
cidă, am spune, a sensurilor impli
cate de gîndirea compozitorilor. în 
primul rînd interpretul nu trebuie 
să. uite să situeze piesa pe care o 
abordează în ansamblul operei com
pozitorului, prin prisma căruia vă
zută opera își dezvăluie semnifica
țiile cele mai adinei. Opera

Se poate constata cu ușurință că 
dezvoltarea muzicii in ultimele două 
secole înregistrează o sporire a com
plexității, care se datorește pe de o 
parte faptului că în cîmpul creației 
apare o tendință de creștere fără 
precedent a personalității compozito
rilor — cu efectele unor diferențieri 
de concepție și de stil din ce în ce 
mai mari — iar pe de altă parte — 
strîns legată de aceasta tendință. — 
o îmbogățire și o evoluție accelerată 
a limbajului sonor.

In mod natural, această situație 
trebuie să aibă o influență puternică 
asupra artei interpretative, deoa
rece o dată cu creșterea gradului de 
complexitate a gîndirii muzicale si 
a diferențierilor stilistice, problema 
redării muzicii capătă aspecte cali
tativ noi. Astfel redarea numai a 
textului muzical sau simpla virtuo
zitate nu mai pot acoperi amplitu
dinea gîndirii artistice cuprinse în 
partitura atîtor capodopere. Pentru 
a releva lumea bogată a ultimelor 
cuartete de Beethoven nici corecti
tudinea în interpretare cerută de 
polifoniile de la începutul Renașterii, 
nici virtuozitatea implicată de con
certele lui Paganini nu mai sînt. su
ficiente.

Ascuțirea sensibilității cere, pe de 
o parte, un studiu îndelungat și sus
ținut al unor stiluri și mentalități 
artistice cît mai diferite, iar, pe de 
altă parte, dezvoltarea capacității de 
a reacționa afectiv la tot ceea ce 
este deosebit în realitatea ce ne în
conjoară în mod nemijlocit.

Credem că în acest sens dezvol
tarea gustului de frumos sub- toate 
aspectele lui se impune oricărui ar
tist ca o condiție necesară. Facultatea 
de a reacționa la un peisaj, vibra
rea intensă în fața unei picturi de 
valoare sau la bucuriile aparent mă
runte, pot să dezvolte acea capaci
tate a emoției spontane. premisă 
pentru concentrarea interioară, fac
tor atît de important în redarea ope
rei de artă.

Dacă un interpret 
cu redarea emoțională a unei com-

puncte 
de vedere

Avind în vedere nivelul ri
dicat Ia care preconizez pre-

se mulțumește

BURSELE POT FI UN
STIMULENT MAI PUTERNIC

D. MORARU
tehnician, București :

Desigur, organizarea cursu
rilor facultative nu trebuie să 
se facă după un șablon, la 
toate Institutele. Propun ca 
iiecare Institut de învățămînt 
superior agronomic să asigu
re cursuri facultative doar 
pentru anumite specialități, 
anume cele pentru care dis
pune de cadre didactice bine 
pregătite.

PENTRU STUDIUL UNIVERSITAR
Consider că acordarea burselor 

în raport cu veniturile părinților 
nu stimulează pe toți tinerii în 
pregătirea lor universitară.

Sînt părinte a doi studenți care 
timp de doi ani nu au avut bursă 
pentru că veniturile mele și ale 
soției depășeau cu 82, respectiv 112 
lei plafonul stabilit de Ministerul 
învățămîntului. Anul trecut, ca ur
mare a ridicării plafonului a- 
mintit la 2 500 lei, ambii au avut

bursă și notele lor au crescut. In 
acest an a trebuit să refuz o avan
sare de 150 lei, ca să nu-și piardă 
bursa copiii.

In vederea unei reglemen
tări care să constituie cu 
adevărat un stimulent, pro
pun să se stabilească o notă 
minimă care să dea drept la 
bursă, fără a se ține cont de 
veniturile părinților.

Asist, univ. Dumitru CIUCUR
Institutul de știinje economice „V, 1. Lenin" :

SE SIMTE NEVOIA UNOR FORME
ÎNSUȘIRENOI, MODERNE DE 

A CUNOȘTINȚELOR
Aș vrea să mă refer 

la formele de pre
dare și însușire a dis
ciplinelor de marxism
leninism, problemă care 
ocupă în studiu un loc 
important și asupra că
reia se formulează o 
seamă de prevederi ju
dicioase.

Cred însă că încă 
din primii ani de 
studiu ar trebui să 
se renunțe Ia semi
narele în cadru) că
rora nu se repetă 
decît noțiunile ex
puse la curs. In lo
cul unor asemenea 
seminarii cu iz șco
lăresc. să se con- 

ca subiec- 
seminar

per- 
mai

unui

un 
le-

I
I

CENTRAL (com-

CINEMATECA

Propun să se ia de acum 
toate măsurile pentru asigura
rea cursurilor după care vor 
studia viitorii studenți și să 
se elaboreze din timp o pro
gramă corespunzătoare che
mării lor viitoare.

stituie 
te de 
lucrările fundamen
tale integrale ale 
clasicilor marxism- 
leninismului, docu
mentele partidului 
și statului nostru, 
care prin natura lor

I complexă pot 
mite 
largi

Pentru 
anii mai 
este bine să se organizeze 
seminarii pe bază de re
ferate și coreferate. Poa
te că ar fi util ca la a- 
semenea seminarii să 
participe mai multe 
grupe deodată, în acest 
caz dezbaterile putînd 
avea o durată chiar de 
6—8 ore. Dintr-un nu
măr mai mare de stu
denți s-ar putea găsi mai 
ușor referenți capabili 
să elaboreze referate cu 
probleme majore, care să 
constituie o bună bază 
de discuție. Aceasta ar 
avea un dublu avantaj : 
pe de-o parte, ar apro
pia seminarul de o dez
batere științifică, iar pe 
de altă parte, ar reduce 
numărul seminariilor 
creînd studentului timp 
liber pentru studiul indi
vidual.

asociații 
de idei.
studenții 
mari cred că

din

Pornind de la ideea că 
în învățămîntul superior 
ponderea cea mai mare 
a activității trebuie s-o 
aibă munca educativ- 
formativă, consider că și 
metodele folosite tre
buie subordonate aces
tui scop. De aceea

propun să se renun
țe la metodele șco
lărești de instruire 
care se mai utilizea
ză în facultăți. Lu
crările de control nu 
constituie un mijloc 
de stimulare a stu
diului ritmic, așa 
cum se arată, după 
părerea mea în 
mod greșit, în stu
diul la care ne re
ferim.

Susțin aceasta întrucît 
am putut constata de
seori că periodic stu
denții neglijează 
gătirea
unele discipline, 
centrîndu-și atenția spre 
pregătirea lucrării de 
control.

sistematică
pre- 

. la 
con-

Ceea ce deosebește într-un 
anumit sens brigada artistică 
de agitație de toate celelalte 
formații de artiști amatori, 
ceea ce îi conferă o perso
nalitate distinctă este toc
mai capacitatea de a con
tribui direct, concret, la 
transformarea unor stări de 
lucruri, la evoluția posibili
tății de înțelegere a concep
țiilor, a atitudinii unor oa
meni.

După o dezvoltare nume
rică și calitativă vertiginoa
să, acest gen de formație 
artistică a intrat însă, de 
vreo doi-trei ani, într-o pe
rioadă de stagnare, ceea 
ce a determinat pe unii in
structori și activiști cultu
rali să vorbească despre o 
așa-zisă „criză", pe care s-au 
grăbit s-o califice drept „ire
mediabilă", decretînd fără 
discernămînt că brigăzile ar 
fi „depășite" sau „anacro
nice". Părerea că un aseme
nea gen de formație artis
tică n-ar mai fi viabil este 
însă infirmată de viață.

Oportunitatea unor bri
găzi artistice poate fi pusă 
la îndoială numai atunci 
cînd programele lor âbuhdă 
în generalități, și nu au nici 
o finalitate educativă. Dacă 
la un moment dat șabloni- 
zarea supărătoare a conți
nutului programelor sau mo
notonia de-a dreptul insu
portabilă a formulelor sce
nice și a formelor de expre
sie determinaseră o diminua
re simțitoare a interesului 
spectatorilor față de apari
țiile brigăzilor artistice, a- 
eeasta se datora mai ales 
ignorării specificului Unor a- 
semenea formații,

Textele programelor de 
brigadă au devenit o pro
blemă „de repertoriu" și ca 
atare unii instructori au în
ceput să creadă că ar fi 
posibil ca ele să fie procu
rate, fără prea multe difi
cultăți, așa cum un dirijor 
găsește partiturile pentru cor 
sau orchestră și regizorul pie
se pentru formațiile teatrale. 
Eroare fundamentală, care 
a generat un șit întreg de 
anomalii, de practici greșite 
și de efecte de cu totul 
altă natură decît cele scon
tate.

Pentru asigurarea textelor 
necesare brigăzilor artistice 
s-au încercat cele mai dife
rite formule. Cea mai justă 
dintre ele s-a dovedit aceea 
a scrierii textelor de către 
oameni strîns legați de în
treprinderea sau instituția 
respectivă.

Dezvoltarea numerică a 
brigăzilor artistice a dus însă 
la apariția așa-numiților 
„specialiști" în scrierea tex
telor, mulți dintre ei consa- 
crîndu-se exclusiv acestei o- 
cupații de altfel destul de

niuni, pe estrade sau în 
parcuri, dar rareori în între
prinderi.

Casa centrală și cele re
gionale ale Creației popu
lare, revistele „Clubul" și 
„îndrumătorul cultural" au 
încercat să vină în sprijinul 
brigăzilor artistice de agita
ție prin publicarea unor tex
te, fie dintre cele interpre
tate și premiate cu prilejul 
diferitelor concursuri pe 
țară, fie comandate special 
unor colaboratori. După pâ
rei ea noastră, în forma utili-

comodă și rentabilă. Din
tre instructorii de brigăzi ar
tistice salarizați de Consiliul 
local București al U.G.S.R,, 
de pildă, doar aproximativ 
a zecea parte sînt într-ade- 
văr specialiști, care au de
monstrat de-a lungul anilor 
o reală competență în acest 
domeniu. Restul au fost pro
movați într-o asemenea acti
vitate după criterii mai mult 
decît discutabile. Fiind doar 
formal legați de colectivul 
de mutică ale cărui proble
me sînt solicitați să le aștear
nă pe hîrlie în forme artis
tice, chipurile cît mai inte
resante, aceștia din urmă nu 
izbutesc să realizeze auten
tice texte de brigadă, ci în 
cel trial bun caz un fel de 
programe distractive, cu 
umor îndoielnic, pline de ge
neralități. Promovarea aces
tor programe a determinat 
transformarea lentă a mul
tor brigăzi artistice de agi
tație în simple formații de 
divertisment, gata oricînd să 
prezinte spectacole la reu-

O- 
de 
ar- 
ne

zată pînă acum, culegerile 
editate sau textele publicate 
reprezintă doar un consum 
inutil de energie, hîrtie și 
bani, fiind principala sursă 
a șablonului și schematis
mului din programele multor 
brigăzi artistice.

Tehnicianul Leonid 
breja, care instruiește 
mulți ani diferite brigăzi 
tistice din Tg. Mureș,
spunea, sintetizînd aprecierea 
a nufheroși instructori 1 „Pu
blicarea textelor de brigadă 
nu he poate fi utilă, pentru 
că ce se petrece la uzinele 
„Vulcan" nn se potrivește 
cu ce se întîrriplă la combi
natul „Azomureș" și așa mai 
departe. De aceea, ăr fi mult 
mai folositor dacă s-ar pu
blica doar Unele texte cu 
totul excepționale, comenta
te și explicate cu competen
ță, în așa fel îneît să reiasă 
cu claritate experiența bri
găzilor care le-au creat, me
todele folosite pentru asigu
rarea unui conținut intere
sant și găsirea unor formule

scenice expresive și atrac
tive".

Am găsit confirmarea a- 
cestei opinii și analizînd ac
tivitatea, din ultima vreme, 
a brigăzii artistice de agita
ție de la uzinele „Grivița 
roșie". Aici instructorul și 
interpreții amatori caută și 
descoperă, pe cît este posibil 
înaintea altora, rezerve in
terne nefolosite, anomalii în 
organizarea producției sau 
abateri flagrante de la dis
ciplină. Procedînd astfel au 
reușit să realizeze, nu de 
mult, un program deosebit 
de original.

Bogdan Căuș, 
rul brigăzii de la 
roșie", afirma că : 
gada artistică, modalitate 
prin excelență agitatorică, s-a 
perimat, ci unele formule 
statice și procedee inexpre
sive folosite de unii pretinși 
textieri și instructori".

Apar frecvent în culegeri
le ae texte programe pline 
de generalități, de locuri co
mune, cu puncte — puncte 
în loc de fapte și nume con
crete, care nu folosesc nimă
nui (poate doar colaborato
rilor retribuții pentru „crea
ția" lor).

Solicitat să-și spună păre
rea despre eficiența brigăzi
lor artistice de agitație, dr. 
Cornel Constantinescu, in
structor al apreciatei forma
ții de la uzinele „Vulcan", 
insista asupra faptului că nu 
este suficient să vorbim des
pre concretețea programului 
de brigadă. „Concretă este 
și înșiruirea anostă a nume
lor fruntașilor și a procente
lor cu care și-ati depășit nor
mele. „Cheia" eficienței unei 
brigăzi — sublinia interlocu
torul nostru — este, după 
părerea și experiența mea, o 
tematică majoră. Ea poate 
impune autoritatea și presti
giul brigăzii, combativitatea 
și Utilitatea ei".

Ancheta întreprinsă ne-a 
relevat că din definiția aces
tui important instrument al 
muncii culturale și politice 
trebuie reținut mai ales cu
vîntul care indică și confirmă 
caracterul și valoarea lui agi
tatorică, într-o „haină" sce
nică bine croită, simplă și de 
bun gust.

Lucia BOGDAN

instructo- 
„Grivița 
„nu bri-

compozitor nu poate fi ruptă de 
„context cultural" de care este 
gata prin mii de fire și care îi pre
cizează în ultima instanță o anumită 
configurație, o delimitează. Cu alte 
cuvinte se cere o amplă cultură 
muzicală, dublată de o cunoaștere 
cît mai serioasă a fenomenelor cul
turale (și legate de acestea a celor 
istorice, sociale etc.) care definesc 

, epoca în care se situează compozito
rul interpretat. Desigur că realizarea 
acestui deziderat cere timp, de aceea 
este de dorit ca încă de la începu
turile pregătirii profesionale, inter
pretul să-și lărgească necontenit cul
tura generală. Numai cine are o 
gindire formată poate da o interpre
tare la nivelul cerut.de capodoperele 
literaturii muzicale.

Aci trebuie să arătăm cît de im
portantă este lărgirea continuă a re
pertoriului, care nu trebuie să se 
restrîngă la cîțiva compozitori apar- 
ținînd unei epoci sau unui stil. Cu 
cîteva piese arhicunoscute, „de suc
ces" nu se poate realiza acea ampli
tudine a înțelegerii fenomenului ar
tistic de care aminteam. Cred că lăr
girea repertoriului la muzicieni a- 
parținînd unor epoci de mult trecute
— descoperirile recente ale muzicolo
gilor medievaliști fiind un punct de 
plecare admirabil în sporirea orizon
tului culturii noastre de specialitate
— precum și la contribuțiile multila
terale ale creației muzicale contem
porane pot sugera un cadru suficient 
de larg pentru o activitate bogată; la- 
înălțimea cerințelor actuale, ce stau 
în fata interpretului modern.

Varietatea programelor. evitarea 
căilor bătătorite — iată adevărata 
carte de vizită a artistului-intcrpret.

Muzica preclasică, de pildă, nu în
seamnă numai Bach și Hăndel, 
Monteverdi sau Scarlatti, așa cum 
muzica modernă nu se limitează la 
Stravinski, Webern. Schonberg sau 
Bartok. Pe lingă giganții trecutului 
si prezentului există și alte vîrfuri, 
care pot oferi priveliști minunate : 
multe lucrări așteaptă să fie smulse 
uitării care se așterne uneori — pe 
nedrept — asupra lor. Cită muzică 
zace în. biblioteci. în tomurile edi
țiilor complete. în manuscrise !

Un exemplu grăitor, pozitiv, îl con
stituie cîntăretul Dietrich Fischer- 
Dieskau. care include în programele 
sale piese de Schubert. Brahms. Wolf 
etc. considerate pînă la redescoperi
rea lor de către acest exemplar in
terpret drept neizbutite, minore. As
cultând aceste interpretări magistra
le apare evident că în cele 
multe cazuri nu muzica 
uitării ei. ci dezinteresul, 
interpretilor.

în ultima vreme însă 
tară această tendință de lărgire a 
orizonturilor în înțelegerea fenome
nului muzical apare manifestă. Exem
plele sînt foarte multe; ne vom mul
țumi să enumerăm cîteva : Corul 
„Madrigal" care descoperă pagini 
inedite din tezaurul de muzică me
dievală din tara noastră, ansamblul 
„Musica Nova", care oferă cu gene
rozitate publicului nostru prime au
diții. mereu interesante, din muzica 
contemporană de la noi și de pretu
tindeni. si ca să încheiem trebuie să 
amintim și de eforturile Filarmonicii 
„George Enescu" în prezentarea unor 
programe foarte interesante și varia
te cuprinzînd multe stiluri si epoci.

Din această largă îmbrățișare a 
muzicii sub aspecte cît mai felurite 
emană și o posibilitate mai mare de 
înțelegere a oricărei opere de artă 
și de redare a ei. Pentru că luminile 
prin reflectare cresc în intensitate, 
si cu cît numărul oglinzilor este mai 
mare, strălucirea fiecăreia din ele 
crește.

teatre

MIȘCARE — 
ADUNATE — 
MAI SUS —

mai 
poartă vina 
comoditatea

la noi în

BĂR- 
Dialog

și AN- 
cinema- 
18.45. 
VOLGA 
11 ; 13 ;

o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : SCANDAL 
LA BOEMA — 20, (teatrul de vară 
23 August) : HORIA ȘI RADU ÎȘI 
ASUMĂ RISCUL — 20.

t V
18,00 Vă așteptăm la ora 6. Emisiune pentru femei. 18,30 Pentru 

copii și tineretul școlar : Filmul „Pescuitorii de comori". 18,40 
Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej : ..Prizonierii muntelui 
de sare" de Octavian Sava. 19.30 Telejurnalul de seară. 19.50 
Buletinul meteorologic. 19,55 Să rîdem cu Stan și Bran. 20,20 
Telecncielopedia. 21.20 Emoții în premieră. 22 Film serial: ..Omul 
cu valiza". 22,50 Film muzical cu cîntăreata suedeză de muzică 
ușoară Nina Lizell. 23,15 Telejurnalul de noapte. 23.25 Tclcsport.
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România si CICLISM
președintele

Republicii

Ion BRATU
șef de echipă, sectorul III montaj 

Uzina „1 Mai “-Ploiești

Tudor JARDA
artist emerit

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul J.K.A, Marker a 
transmis din părteă președintelui 
Pakistanului, felditlăfeșalUl Mo
hammad Ayub Khan( un salut cor
dial și urări Sincere de sănătate 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, de bunăstare și pros
peritate poporului român.

Ambasadorul Pakistanului a re
levat mărea admirație pe care po
porul pakistanez o nutrește față de 
progresele realizate de România în 
toate domeniile de activitate sub
liniind acțiunile bilaterale româ- 
no-pakistaneze care au avut loc în 
ultima vreme, a exprimat sperdnțâ 
că relațiile de prietenie existente 
între cele două țări vor continua 
să Se dezvolte prin extinderea co
laborării îh domeniile industriei, 
comerțului, tehnicii și culturii.

Referindu-se la politica externă 
a. țării sale, ambâSadof-ul J.K.A. 
Marker a subliniat străduința con
secventă a Pakistanului de a aduce 
contribuția sa la promovarea păcii 
în lume. în încheiere, ambasadorul 
Pakistanului a arătat că, în timpul 
misiunii sale în România, se va 
strădui să contribuie la dezvolta
rea continuă a prieteniei și înțele
gerii reciproce dintre 
Pakistan,

în răspunsul său, 
Consiliului de Stai ăl
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a salutat pe noul ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Islamice Pakistan, a exprimat 
mulțumiri pentru mesajul primit și 
a transmis la rîndul său un cor
dial salut și calde urări de sănă
tate președintelui Pakistanului, 
fhldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan, de prosperitate și progres 
poporului pakistanez.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că, exprimînd voința și 
sentimentul unanim al poporului 
român, recenta sesiune a Marii A- 
dunări Naționale a reafirmat con-

cepțiâ de politică externă ă statu
lui nostru de colaborare largă pe 
diferite plaiiuri, cu toate țările lu
mii, indiferent de orînduirea lor so
cială. „Relațiile României eti Hoațe 
statele lumii, a spus președintele 
Consiliului de Stat, se fundamen
tează pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, pe neamestecul în treburile 
interne ale altor popoare, pe pro
movarea neabătută a principiilor 
independenței și suveranității na
ționale".

Președintele Consiliului de Stat a 
relevât cu satisfacție dvoluția as
cendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Pakistan, exprimînd Convin
gerea că, âvîria la bază principiile 
sus-menționate, cooperarea reci
proc avantajoasă între România și 
Pakistan se va extinde și diversi
fica continuu, spre folosul celor 
două popoare, al progresului și 
păcii în lume.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că poporul român Urmă
rește cu admirație eforturile har
nicului și talentatului popor pakis
tanez pentru dezvoltarea și progre
sul patriei sale, pentru afirmarea 
personalității sale pe plan interna
țional. în încheiere, a urât amba
sadorului j.K.A. Marker succes 
deplin în activitatea sa, asigurîn- 
du-l că, în îndeplinirea misiunii 
sale, se va bucura de tot. sprijinul 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului 
român și ăl său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
s-a întreținui cordial cu ambasado
rul Pakistanului, Jămsheed K. A. 
Marker.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au luat parte 
Grigbre Geamănu, secretărul Con
siliului de Stat, și Mihai 
adjunct al ministrului 
externe.

Marin, 
afacerilor 

(Agerpres)

externe al 
Democratice

Ministrul afacerilor externe 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit 
partea ministrului afacerilor 
terne al Republicii Populare 
gole, Mangalin DughersUfen,
legramă prin care mulțumește pen
tru felicitările ce t-au fost adresate 
cu prilejul celei de-a 46-a aniver
sări a victoriei revoluției populare 
mongole.

din 
' ex- 

Mon- 
o te

Ministrul afacerilor 
Republicii Algeriene 
și Populare, Abdelaziz Bouteflikă, a 
trimis ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Roiilâ- 
nia, Corneliu Mănescu, o telegramă 
de răspuns prin câre niuițUinește 
pentru felicitările și urările câre 
i-au fost adresate cu ocazia celei 
de-a V-a aniversări a independen
ței Algeriei.

t

PATRIEI SI A CAUZEI 
PĂCII

Am urmărit cu atenție lucrările 
Marii Adunări Naționale. Citind expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privii-e la politica externă a par
tidului șl guvernului arii simțit că 
fiecare rîhd, fiecare cdvînt din acest 
lumirios document de părtid exprimă 
gindurile mele, ca și ale colectivului 
în care lucrez, ale întregului riostru 
popor.

Dezbaterile sesiunii au arătat că 
prin întreagă activitate pe plan inter
national, partidul și guvernul nostru 
manifestă grijă și răspiindere atît 
pentru asigurarea muncii pașnied a 
poporului nostru, cit și față de cauza 
socialismului și a păcii, militînd neo
bosit pentru întărirea unității țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

Doresc să subliniez că această po
litică nu numai că se bucură de 
deplina noastră adeziune, dar are și 
un profund ecou international. Uzina 
„1 Mai" la care lucrez este adesea 
vizitată de oaspeți de pestfe hotare 
— delegații oficiale, reprezentanți ai 
unor partide frățești, oameni ai 
muncii de diferite profesii și con
vingeri politică venit! ia Odihnă. Stau 
adesea de vorbă CU unii dihtrO ei 
nu numai pe probleme de producție, 
dar și pe probleme de politică exter
nă. Poi să afirm că am auzit numai 
cuvihte'de prețuire față de progre
sele României, fată 
externă. Asemenea 
fost dat să aud și cu 
pe care le-am făcut 
Republica Dembcrătă

de politica ei 
aprecieri mi-a 
ocazia vizitelor 
in Ungaria și 

...._______________ Gfârrhană pen
tru a participa la instalarea Unor 
expoziții românești, care s-au bucu
rat de mult succes. în toate aceste 
ocazii îmi zic : iată deci că este po
sibil să existe o politică — că aceea 
promovată de partidul si statul hos- 
tru — care să îmbine armonios as
pirațiile și interesele propriului po
por cu acelea âie celOHălte popoare.

Sesidnea Mării Adunări Nătionale 
a dat glăș sentimentelor de simpatie 
și solidaritate pe care noi oamenii 
muncii din România le nutrim față 
de . popoarele; care-: mai.-iluută încă 
pentru scuturarea jugului colonial, 
fată de tinerele, state care și-au do- 
bîndit nu de mult independenta si 
depun eforturi. pentru a . înainta pe. 
calea progresului. . Ani .pUtUt să mă 
conving cit de mUlt este prețuit acest : 
lucru cu cîțlvâ-'ănL3hi:.'Urnaă' cîhd im- ' 
preuna cu b^âîil^.'dâ; ă^WJÎ^l'rb-’ 
mâni ărri m’o'iilăt o Sferife" de' itifefălații' 
petroliere intr-un sat din . India. In
ginerii și tehnicienii-.ipdiehi, popu
lația au vorbit cu călduță despre co
laborarea dintre țările noastre ară- 
tînd că ea se desfășoată pe baza ega
lității și a avățitâjUlUi reciproc.

în expunereâ tovârășlilul Ceaușâscu 
s-au arătat pe larg liniile directoare 
pe care va merge si de aci înainte 
tara noastră în politica ei externă. 
Considerăm că cel trial potrivit mod 
de a ne exprima adâzluhea noastră 
sînt înseși munca și realizările noas
tre în producție.

EXPRESIE FIDELĂ A SENTIMENTELOR

Expuherea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la se
siunea Marii Adunări 
Naționale asupra poli
ticii externe a partidului 
și guvernului dă glas 
celor mai profunde gîn- 
duri, Simțăminte șl aspi
rații ale neamului nostru. 
Interesul și atitudinea 
fiecăruia dintre noi față 
de evenimentele de din
colo de hotarele țării își 
găsesc reflectare th ăti- 
tiidihea cohsecvehl acti
vă a- României pe arena 
internațională, politică 
ale cărbi coordonate au 
fbst atât de clar definite 
in expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în 
cursul întregii sesiuni.

Uha din aceste coor
donate este solidaritatea 
cu lupta popoarelor pen
tru libertate, pentru cu
cerirea și consolidarea 
independenței naționale. 
Poporul român urmăre
ște cu caldă simpatie și 
sprijină mișcarea de eli
berare națională, sprijină 
popoarele aflate îh în
cleștare cu forțele neo- 
colonialiste, care își a- 
pără ființa națională în 
fața uneltirilor imperia
lismului.

Citim zilnic 
veștile de pe

rn ziare 
pămintul

însîngerat al Vietnamu
lui. Sînt bombardate o- 
rașe, uzine și fabrici, sînt 
distruse culturile, Cad 
sub ploaia de bombe fe
mei, copii, bătrîni. Fără
delegile imperialiștilor a- 
mericani pe pămintul 
vietnamez îhfioâră con
știința umană. întregul 
nostru popor și-a expri
mat, din prima clipă, 
solidaritatea fierbinte cu 
poporul vietnamez care 
luptă cu un eroism le
gendar pentru apărarea 
libertății și independen
ței patriei sale. Aceste 
sentimente ' 
cea mai 
flectare in 
tovarășului 
Ceaușescu, 
desfășurare
Sprijinim pe deplin ce
rerea fermă ce a răsunat 
din noii sub cupola Pa
latului Republicii, ca 
Statele Unite să înce
teze imediat și necondi
ționat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam, 
să pună capăt oricărei 
acțiuni agresive împotri
va poporului vietnamez.

și-au găsit 
fidelă re- 

expunerea 
Nicolae 

în întreaga 
a sesiunii.

Prietenia și solidarita
tea noastră cu poporul 
vietnamez, cu lupta tu
turor popoarelor pentru 
libertate sînt generate nu 
numai de ideologia, noas
tră internai tdhăliiiă; ele 
au rădăcini profunde în 
spiritul de dreptate și 
echitate al poporului ro
mân, în tradițiile lui de 
luptă pentrli libertate 
națională și socială. În
tregul nostru popor a- 
probă din toată inima 
cOnSbcveiița cu care Par
tidul Comunist Român, 
România socialistă mili
tează îh slujbă interese
lor progresului, pentru a- 
părarea demnității și 
drepturilor fundamenta
le ale fiecărui popor, 
pentru prietenie și cola
borare cu toate popoa
rele. Avem cu toții con
vingerea că această po
litică, care este a noas
tră, a fiecăruia dintre 
noi, se înscrie pe făgașul 
evoluției .istoriei și că 
principiile și normele de 
conduită pe care țara 
noastră le apără pe are
na internațională cîștigă 
tot mai mult teren și vor 
birui, căci vin în întâm
pinarea intereselor între
gii omeniri progresiste.

V

ADĂUGĂM VOTUL NOSTRU ENTUZIAST
(Urmare din pag. I) tatea normalizării și dezvoltării 

multilaterale a relațiilor intersta
tale. Admir răspunsul realist pe 
care țara noastră îl dă acestor 
probleme. România dcbtdă o deo
sebită însemnătate dezvoltării rela
țiilor sale cu toate țările socia
liste, factor ce constituie piatra 
unghiulară a politicii sale exter-

vește orientarea justă a politicii 
noastre externe puSe în slujba păcii 
și prietehiei intre popoare, dar și 
programul amplu de măsuri con
crete prevăzut pentru înfăptuirea 
ei, activitatea practică de zi cu zi 
pe bare o desfășodră în acest scop 
conducerea partidului și statului ne și, totodată, militează pentru 
nostru.-- nofmalizărda și intensificarea le-

Pe bună dreptate Marea Aduna
re Națională a acordat o deosebită 
atenție problemei securității euro
pene. In îndelungata mea activi
tate diplomatică am aviit Cinstea 
de a mă număra printre colabo
ratorii marelui nostru diplomat și 
om politic' Nicolae Tiiulescu ’și' 
știri cit stiilet, cîță pasiune purtea 
el în acțiunile îndreptate spre rea
lizarea securității europene. Miezul 
problemei era pe atunci izolarea 
agresorului fascist, iar în caz de 
agresiune, organizarea ripostei 
dată acestuia.

Astăzi, desigur, situația în Eu
ropa și în lume este radical schim
bată. Forțele care luptă pentru 
pace și progres, în frunte cu țările 
socialiste, au o pondere hotărî- 
toare. Dar problema securității eu
ropene persistă. Miezul ei îl con
stituie necesitatea înlăturării re
ziduurilor războiului rece, necesi-

gâturilor sale cu celelalte țări, in
diferent de orânduirea lor socială. 
Prin eforturile sale constante în
dreptate spre lărgirea colaborării 
cu toate statele, prin explorarea 
perseverentă și răbdătoare a posi
bilităților de , înțelegere și acord 
existente astă2i între țările cu orîn- 
duiri sociale diferite, prin contri- 
buția practică pe care o aduce 
astfel la netezirea căii spre secu
ritatea Europei și a lumii, Româ
nia socialistă își asigură un presti
giu internațional crescînd.

O politică realistă și construc
tivă, corespunzătoare intereselor 
vitale ale acestei națiuni, o politică 
care este rodul voinței și năzuin
țelor poporului nostru spre progres 
și pace — iată ce am văzut înfă
țișat și ce am putut aproba cu toții 
în cursul sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

I

LISTA DE CÎȘTIGURI C.E.C. IN AUTOTURISME

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul
crt. libretului I crt. libretului crt. libretului crt. libretului

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări

Pe șoseaua București—Pitești, în 
cadrul competiției internaționale de 
ciclism „Cupa orașului București", 
s-a disputat ieri proba contraerono- 
nietru pe echipe. Victoria a revenit 
selecționatei României (E. Rusu, G. 
Moiceanu, I. Ardeleanu, C. Grjgo 
re), care a acoperit 100 kilometri în

FOTBAL — Prima ediție a compe
tiției fotbalistice ..Cuba Bucureștiu- 
lui" programează duminică 30 iulie 
și marți 1 august, pe Stadionul Re
publicii din Capitală, două atractive 
cuplaje : Duminică, de la ora 18,30. 
vor avea loc meciurile Rapid—Dina
mo și Progresul—Steaua ; marți, de 
Ia aceeași oră, echipele învinse în 
prima etapă își vor disputa locurile 
3—4. iar învingătoarele locurile 1—2.

★
Ieri, la Tg. Mureș, s-a desfă

șurat meciul international de fotbal 
între echipa A.S.A. Tg. Mureș și for
mația Neu Brandenburg (R.D. Ger
mană). întîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 6—0 (3—0) în favoarea fot
baliștilor români. Golurile au fost 
marcate de Pavlovici (3). Vasilescu, 
Ciutac și Ferenczi.

2 h 12’56”. Pe locurile următoari 
s-au clasat în ordine Italia — 
17’40’’, Danemarca și Bulgaria 
17’57”, Polonia 2 h 18’04”.

Duminică, la Brașov, 
cursa internațională de

2 ț
2 1

loiare 
fond.
(Agerpres

rî duri
la sabiescrimă, titlul individual _______

revenit lui Anthony Keane (S.U.A.) 
iar la floretă argentineanului Guil 
lermo SaUcedo. Echipa de fotbal . 
Canadei a învihă cu 2—1 pe cea 
S.U.A. si conduce, neînvinsă. în cla 
samentul grupei respective.

â

UN FIAT 1800

1 731-103-10232

Cile un autoturism 
VOLGA

2 728-509-3
3 703-132-13
4 702-1-5386
5 733-201-4147
6 709-1-1219
7 709-201-314
8 745-2-233
9 743-1-8070

10 755-202-436
11 710-113-2775
12 715-1-2(1022
13 754-203-603
14 706-725-6
15 753-1-665
16 701-1-570
17 701-201-104
iâ 741-261-4018
19 718-137-82
20 717-1-3304
21 710-1-2725
22 736-1-11636
23 748-204-409
24 764-203-1953
25 765-1-4971
26 759-1-28602
27 759-205-2590
28 763-1-4052
29 760-1-12408
30 761-201-2278
31 762-1-3200
32 731-103-3381
33 731-111-2430
34 761-208-10539

Cite un autoturism
SKODA 1000 M.B.

35 746-208-98
36 703-809-2258
37 728-1-2006
38 752-1-11554
39 709-1-17234
40 724-104-5607
41 743-1-459
42 743-208-1577
43 701-205-756
44 715-1-14694
45 705-203-216
46 732-1-6769
47 716-1-10508
48 724-1-2416
49 719-212-424

727-235-546 
706-204-151 
750-208-75 
749-1-2118 
736-1-4827 
736-276-13 
764-1-1407 
760-202-3465 
759-1-22675
759- 1-39120
734- 103-12552
760- 1-4814
760- 207-1776 
766-1-10138 
762-202-226
731- 106-9001
761- 208-4694 
727-1-4922
735- 201-46 
703-1-2459 
701-141-614 
722-502-266 
752-201-1701 
709-1-18681 
724-104-7185 
743-1-4103 
745-1-603 
705-1-1936 
715-1-17108 
754-1-2191
732- 1-8804
711- 212-42 
724-1-4448 
719-203-1269 
741-201-223 
731-1-105
712- 624-18 
756-1-1440
736- 1-8342 
736-211-121
764- 1-4510
765- 1-1765 
759-1-25160
759- 1-40570 
734-103-14062
760- 1-8887
760- 203-322
766- 201-1728
762- 210-2966 
731-106-10851
761- 208-7682

Cite un FIAT 850

101
102
103
104
105
106
107
108

735-1-5235 
740-1-575 
702-222-123 
752-1-7094 
709-1-12585 
724-103-783 
723-102-1222 
743-1-14587

109
110 
in 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121
122
123
124
125
126
127
12E
12S
130
131
132
133

711-205-292 
715-1-7431
715- 1-25453 
706-102-1410
716- 1-6133 
723-1-1274 
719-201-698 
727-1-3871 
741-1-3137 
750-1-9956
717- 1-10876 
736-208-557 
736-3-131 
747-1-2020 
760-201-1877 
759-1-15389
759- 1-35787 
734-103-7490 
738-103-5747
760- 206-2880 
766-1-5129 
762-201-1927 
731-106-1120
761- 205-8427 
736-208-1908

Cite un TRABANT 601

735- 1-4519 
734-202-184 
702-218-577 
752-1-5854 
709-1-11563 
724-102-1038
742- 30-78
743- 1-13967
726- 509-31 
715-1-5496
715- 1-24861
758- 213-42
716- 1-5055 
723-1-146 
719-207-167
727- 1-2281 
741-1-2328 
750-1-9307
717- 1-10226
736- 267-216
736- 1-16773 
747-1-1072
737- 113-1019
759- 1-13726
759- 1-35034 
734-103-5991
738- 103-4559
760- 206-969 
766-1-3442 
762-1-9887 
731-103-10788
761- 205-7478 
727-1-2970 
746-1-1199

708- 809-1723 
728-1-1485 
752-1-11139
709- 1-16690 
724-104-5058
723- 135-203 
743-208-907
701- 203-1821 
715-1-13985
715- 207-153 
732-1-6053
716- 1-10099
724- 1-1462
719- 209-551 
727-19-155
730- 206-41 
706-201-923
749- 1-1656 
736-1-3349 
736-212-5263 
763-202-1509 
760-202-2868 
759-1-21881
759- 1-38700
734- 103-12095
760- 1-3209
760- 207-508 
766-1-9723 
762-201-6819
731- 106-8362
761- 208-3657
762- 207-1088
735- 1-4184 
734-1-4276
702- 218-1 
752-1-5283 
709-1-11185 
724-102-638
742- 1-1614
743- 1-13719 
748-205-84 
715-1-4627
715- 1-24638
732- 206-318
716- 1-4547
720- 137-325 
719-217-221 
727-1-1494 
741-1-1967
750- 1-9033
717- 1-9955
736- 258-377
736- 1-16547 
7474-514
737- 113-678 
759-1-13055
759- 1-34741 
734-103-5255
738- 1
760- 1 
766-1 
762- 
731-
761- 205-7041 
705-201-1006

103-4021
113-468
1-2468
1-9659 
103-10561

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a Armatei populare chineze de 
eliberare, vineri 28 iulie a avut loc 
o adunare la Casa centrală a ar
matei.

Au participat generali și ofițeri 
din garnizoana București.

Au fost de față Li Bin, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al Ambasa
dei Republicii Populare Chineze la 
București, Ma Șiu-șîn, prim-secretar 
al Ambasadei Republicii Populare 
Chineze, și membri ai ambasadei.

Generalul-colonel Mihai Burcă,

adjunct al ministrului forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, a rostit cuvîntul de deschi
dere.

în continuare a luat cuvîntul 
Li Bin.

Au fost vizionate filme și o fcto- 
expoziție cuprir.zînd aspecte din 
viața și activitatea militarilor Ar
matei populare 
rare.

Adunarea s-a 
atmosferă caldă,

chinezfe de elibe-

desfășurat într-o 
tovărășească.

Sesiune
științifică

La Institutul de etnografie și 
folclor al Academiei Republicii So
cialiste România a avut loc sesiu
nea științifică anuală. Pe lîngă 
cercetătorii institutului și ai secției 
sale din Cluj au participat și invi
tați de la Institutul de istoria artei, 
Institutul de teorie și istorie litera
ră „George Călinescu11, Institutul 
de studii sud-est europene, membri 
ai catedrelor de specialitate de 
la Universitatea din București și 
Conservatorul „Ciprian l’orumbes- 
cu“, muzeografi de la Muzeu) Sa
tului și Muzeu) de artă populară.

Au fost prezentate 30 de comu
nicări.

în încheierea lucrărilor sesiunii, 
prof. univ. dr. docent Mihai Pop, 
directorul institutului, a relevat 
creșterea nivelului științific al in
formării. metodelor de lucru și de 
tratare a problemelor și a înfățișat 
perspectivele activității institutului. 

(Agerpres)

Ieri în țară ; vremea a 
în general frumoasă, cu 
variabil. Unele înnorări _ 
produs în estul țării, unde, cu 
totul izolat, s-au semnalat ploi 
slabe. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aeru
lui la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 18 grade la Bo
toșani și Dorohoi, și 30 de gra
de la Răuți, Berzeasca, Tr. Se
verin, Bechet, Băilești și Tr. 
Măgurele. în București : vremea 
a fost în general frumoasă cu 

•cerul mai mult senin în cursul 
nopții și al dimineții și noros 
după-amiaza. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru 30, 31 
iulie și 1 august. în țară : vre
me ușor instabilă, cU cerul va
riabil. Vor cădea ploi locale. 
Vîntul va sufla slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 gra
de, iar maximele între 21 și 31 
de grade. în București : vreme 
călduroasă, dar ușor instabilă 
după-amiezele. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploilor de 
scurtă durată. Vint slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

fost 
cerul 
s-au

ECHIPA MASCULINA DE HAND
BAL STEĂUA BUCUREȘTI a obti
nut o nouă victorie în turneul in
ternational de la Budapesta. între- 
cînd cu 19—16 (10—11) formația ma
ghiară Honved din localitate. Golu
rile învingătorilor au fost înscrise de 
Gruia (7). Popescu (4). Goran (3), 
Otelea, Iacob. Cristian. Marinescu și 
Alboaică. Alte rezultate : Dukla Pra- 
ga—Vorwărts Berlin 22—16 (9—9) ; 
T.S.K.A. Moscova—T.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia 32—15 (13—6). în clasa
ment conduce Dukla Praga la egali
tate de puncte — 6 — cu Steaua 
București, dar cu un golaveraj mai 
bun.

LA WINNIPEG (CANADA), ÎN 
CADRUL JOCURILOR PANAME
RICANE, tînăra înotătoare canadiană 
Elaine Tanner a realizat un nou re
cord mondial în proba de 100 m spa
te : l’07”3/10. Vechiul record — 
l'07”4/10 — era detinut de Ann Fair
lie (Republica Sud-Africană). în pri
mul schimb al ștafetei de 4X100 m 
liber. Ken Walsh (S.U.A.) a stabilit 
de asemenea un nou record mondial 
în proba de 100 m liber : 52”6/10 — 
performantă superioară cu trei ze
cimi de secundă vechiului record de
ținut din anul 1964 de francezul Alain 
Gottvalles. Un nou record mondial a 
obtinut si înotătoarea americană De
borah Meyer în proba de 400 m li
ber : 4’32”7/10. Vechiul record — 
4'36”4/10 — aparținea compatrioatei 
sale Pam Kruse. în întrecerile de

Tragerea de
amortizare
ADAS

Administrația Asigurărilor 
de Stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna iulie 1967, 
a asigurărilor mixte de persoa
ne, are loc 
stațiunea 
Tușnad.

Pentru a
tă tragere, este necesar ca asi- 
gurații să fi achitat la termen 
ratele de primă.

la 31 iulie 1967 in
balneo-climaterică

participa la aceas-

AU ÎNCEPUT PRELIMINARUL) 
TRADIȚIONALEI COMPETIȚII Dl 
TENIS „CUPA GALEA". rezervat 
echipelor de tineret. La MarianslC 
Lazne (Cehoslovacia) echipa R. F. j 
Germaniei conduce cu 3—0 în jocu 
cu România. Rezultate tehnice : Fas 
soender—Marcu 8—6. 4—6. 6—1
Meiler—Sântei 6—1. 5—7. 6—4 ; Fas 
sbender. Pohmann—Dumitrescu. Mai
eu 6—1, 7—5. 6—2. în aceeași grupă 
Cehoslovacia conduce cu 2—1, în me
ciul cu Iugoslavia. Alte rezultate 
grupa de la Vught (Olanda) : Olan 
da—Spania 0—3 : Anglia—Belgia 2—1 
grupa dc ta Wroclaw : Polonia—Sue
dia 1—1 ; Franța—Austria 3—0 ; grup? 
de la San Benedetto del Tronto : Ita
lia—Elveția 2—0 ; Ungaria—U.R.S.S. 
2—0.

LA UGERSKE GRADISZTE (Ceho
slovacia) s-a desfășurat un concurs 
international de gimnastică la care 
au participat tinere snortive de vîrs- 
te de nînă la 16 ani. Pe echipe, vic
toria a revenit selecționatei Ceho
slovaciei. cu 189.90 puncte, urmată dc 
cele ale R. D Germane 
mâniei — 
Bulgariei 
168,95. La 
s-a clasat
cu 38.50 puncte, urmată de 
trioata sa Slenicikova 
puncte.

185,15, Ro-
178,35. Ungariei — 175,90, 

— 175,10 si Iugoslaviei — 
individual, pe primul loc 
tînăra cehoslovacă Vaisova

compa- 
cu 38,20

ÎN TURNEUL DE TENIS 
CORUNa (Spania) indianul 
jea l-a învins cu 5—7. 9—7. 
spaniolul Jose Luis Arilla,
Hewitt (Republica Sud-Africană) 
dispus cu 6—0. 6—2 de 
Martinez.

DE LA
Muker-
6—4 pe 
iar Bob

a1
spaniolul

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE 
CONCURSULUI DE TENIS DE LA 
HAVERFORD (S.U.A.). Ray Moore 
(Republica Sud-Africană) l-a întrecut 
cu 6—3. 5—7 10—8 pe Bill Bowrey 
(Australia), iar Cliff Drysdale (Repu
blica Sud-Africană) a cîștigat cu 
7—5, 2—6. 6—3 la Steele (S.U.A.).

Astăzi este ultima zi cf.nd se 
mai pot completa buletine 
pentru concursul Pronosport nr 
30 din 30 iulie. La acest con
curs Se poate ciștiga un auto 
turism 
lei in 
miilor 
cursul 
live intre echipe 
in cupa de vară.

Renault 
numerar, 
o niy ti uite 
cuprinde

16 plus 3 50< 
in afara pre^ 
in hani. Con- 
meciuri atrac- 

participante
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ANGLIA Noi bombardamente Lucrările Consiliului Economic

Renationalîzarea
9 

industriei 
siderurgice

LONDRA 28 (Agerpres). — Cu 
începere de la 28 iulie, în Marea 
Britanie a intrat în vigoare legea 
privind naționalizarea industriei 
siderurgice. Industria siderurgică 
britanică a mai fost naționalizată 
în februarie 1951, sub guvernul 
Attlee, legea de atunci privind 92 
de întreprinderi. Compensațiile ac
ționarilor s-au ridicat atunci la 213 
milioane lire sterline. O dată cu 
revenirea conservatorilor la putere, 
industria siderurgică a fost dena- 
ționalizată. Noua naționalizare cu
prinde 14 mari companii, iar com
pensările se cifrează la aproxima
tiv 500 milioane de lire. Companii
le vor fi controlate de stat prin 
intermediul societății „British Steel 
Corporation".

Această societate va conduce ast
fel unul dintre cele mai mari com
plexe siderurgice din lumea occi
dentală, care cuprinde bunuri în 
valoare de 1 400 milioane de lire. 
Vînzările anuale urmează să de
pășească 1 000 milioane lire. Socie
tatea, care are 270 000 de salariați, 
va fi divizată în patru regiuni. 
Conducerea sa va fi încredințată 
unui cunoscut om de afaceri, lor
dul Melchett, care va colabora cu 
numeroase personalități din lumea 
financiară și industrială britanică.

Naționalizarea intervine într-un 
moment critic, cînd există o criză 
in desfacerea produselor industriei 
siderurgice în multe țări occiden
tale, care se acuză adesea reciproc 
de dumping. Astfel, problema pre
țurilor, pe care noua societate va 
trebui s-o rezolve, capătă o impor
tanță capitală.

★
LONDRA 28. — Corespondentul 

Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te : Ziarul „Morning Star" a publi
cat o declarație a Comitetului Po
litic al Partidului Comunist din 
Marea Britanie în care se atrage 
atenția că actuala politică econo
mică prevestește de pe acum o iar
nă grea pentru masele muncitoare. 
Pentru a ieși din actualul impas, 
se spune în document, este necesar 
ca politica veniturilor să prevadă 
o majorare a salariilor și pensiilor, 
o creștere a cheltuielilor pentru 
servicii sociale și investiții mai 
mari, de stat și particulare, pentru 
modernizarea industriei britanice.

asupra R. D. Vietnam
Agenția V.N.A. anunță câ, 

reluînd atacurile împotriva 
R. D. Vietnam, avioanele ame
ricane de tipul „B-S2" au în
treprins la 26 iulie 11 raiduri 
succesive asupra unor locali
tăți din regiunea Vinh Linh. Ca 
urmare a raidurilor acestor 
bombardiere grele au fost dis
truse numeroase locuințe, școli, 
dispensare, orezarii și alte cul
turi agricole. Un mare număr 
de locuitori, îndeosebi bâtrîni, 
femei și copii, au fost omo- 
rîți.

La 13 iulie, bombardierele ,,B-52“ 
au aruncat mii de tone de bombe 
asupra unor sate aflate în par
tea de nord și de sud a zonei de
militarizate.

Unitățile antiaeriene ale Arma
tei Populare Vietnameze din pro
vincia Nghe An au doborît încă 
două avioane americane de tipul 
„F-4“.

Un alt avion a fost doborît în 
provincia Ha Tinh. Numărul a- 
vioanelor agresoare doborîte pînă 
în prezent pe teritoriul R. D. Viet
nam se ridică la 2 128.

★
Făcînd bilanțul succeselor re

purtate de patrioți în urma ac
țiunilor ofensive inițiate în pri
ma jumătate a lunii în curs, agen
ția de presă ELIBERAREA men
ționează că, în urma atacurilor lan
sate de forțele patriotice din pro
vinciile Ba Ria și Thu Dau Mot 
la 11, 12 și 18 iulie, cinci compa
nii americane au fost scoase din 
luptă.

Totodată, agențiile occidentale 
de presă informează că o subuni
tate de pușcași marini a căzut joi 
într-o ambuscadă a patrioților la 
15 km de Hue. în același timp, se 
anunță că un grup de artileriști 
americani au confundat adversarul, 
supunînd unui puternic tir poziții 
americane.

Cereri pentru încetarea
bombardamentelor

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Senat, John 
Sherman Cooper, senatorul repu
blican din partea statului Kentu
cky, a cerut încetarea bombarda
mentelor americane împotriva R. D. 
Vietnam. Cererea a fost sprijinită 
de Mike Mansfield, liderul majo
rității democrate din Senat, Wil
liam Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru proble
me externe, senatorii Clifford 
Case și George Aiken.

La rîndul său, senatorul demo
crat Stuart Symington, din partea 
statului Missouri, s-a pronunțat în 
favoarea încetării simultane a tu
turor operațiunilor- militare pe te
ritoriul Vietnamului de sud și a 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam. El a atras atenția asupra 
faptului că războiul din Vietnam 
costă S.U.A. aproximativ 70 mili
oane dolari pe zi. încetarea opera
țiunilor militare, a adăugat sena
torul, va permite folosirea acestei 
sume pentru rezolvarea unor pro
bleme interne serioase.

„Le Figaro" despre ultimele măsuri 
ale generalului Patakos

Referlndu-se la faptul că noul 
guvern grec a cenzurat trage
diile antice, sub cuvînt că ..ele 
conțin aluzii considerate defăi
mătoare la adresa regimului", 
ziarul francez „LE FIGARO" 
scrie : „După ce a cenzurat tra
gedia, generalul Patakos atacă 
farsa care nu este inofensivă, 
fabulele lui Esop și ironia lor, 
discursurile lui Demostene, dia
logurile lui Platon, „politica" Iui 
Aristotel, legile lui Solon, pe 
acelea ale lui Lycurg, ba chiar

si Iliada. care prin descrierea 
unor stări de panică ar putea să 
prejudicieze moralului armatei, 
într-un cuvînt. el va trebui să 
pună sub interdicție tot ceea ce 
Grecia a învătat omenirea prin 
literatura și gîndirea greacă.

Acțiunea, după părerea noas
tră. depășește cu mult puterile 
omenești. Generalul Patakos ar 
face mai bine să se cenzureze 
ne el însuși. Și-ar cruța prin 
aceasta timpul, fără să mai vor
bim de stima nenumăratilor ad
miratori ai tării sale".

Declarația cere, de asemenea, o ex
tindere, pas cu pas, a naționalizării.

contradictorii
despre situația 
din Nigeria

Ca și în zilele precedente, ști
rile sosite din Nigeria referitoare 
la luptele ce au loc între trupele 
federale și cele ale provinciei 
orientale secesioniste autopro- 
clamată Republica Biafra sînt 
în continuare contradictorii. Din 
Lagos se anunță că trupele fe
derale ar fi ocupat insula Bonny 
în cuprinsul căreia se află in
stalațiile portului cu același 
nume. In sprijinul acestei infor
mații se citează cererea trupelor 
federale de a 11 se trimite 
alcool. pentru sărbătorirea vic
toriei. Postul de radio Enugu 
dezminte însă informațiile difu
zate de postul de radio din 
Lagos.

Agențiile de presă anunță că 
lupte puternice se desfășoară în 
apropiere de orașul Ikom, lo
calitate strategică situată lîngă 
frontiera cameruneză și la sud 
de Nsukka. Orașul este deținut 
succesiv de trupele federale și de 
cele ale Biafrei.

Trimisul special al agenției 
France Presse transmite din 
Enugu că numerosele controale 
efectuate de către politie și de 
tineri încadrați în așa-numita 
apărare civilă dau orașului as
pectul unei capitale în stare de 
război. Pe străzi, în fața clă
dirilor publice, băncilor, hote
lurilor, se face controlul tuturor 
trecătorilor. Aceeași situație și 
pe drumurile

. spre Enugu.

acordurilor de la Geneva
KHANG KHAY 28 

(Agerpres). — Cu prile
jul celei de-a 5-a ani
versări a semnării acor
durilor de la Geneva 
privitoare la Laos, la 
Khang Khay (provincia 
Xieng Kuang), aflată 
sub controlul trupelor 
Neo Lao Haksat. a avut 
loc un miting la care au 
luat parte peste 2 000 de 
locuitori din diferite lo
calități ale provinciilor 
eliberate.

Fumi Vongvicit, se
cretarul general al C.C. 
al Partidului Neo Lao

Haksat, a rostit un dis
curs în care a denunțat 
acțiunile forțelor laoție- 
ne de dreapta și ale im
perialismului american 
de sabotare a acorduri
lor din 1962 de la Gene
va, precum și a acor
durilor laoțiene tripar
tite. El a dat o înaltă 
apreciere luptei eroice 
duse de poporul laoțian 
și de forțele patriotice 
pe plan politic, militar 
și ideologic. Relevînd că 
zona eliberată reprezin
tă în prezent două tre
imi din teritoriul Lao-

sulul, Vongvicit a sub
liniat că se consolidea
ză din ce în ce mai mult 
unitatea dintre forțele 
patriotice și populația 
civilă. Atît forțele de 
dreapta cît și imperia
liștii americani au sufe
rit înfrîngeri grele în 
„războiul special" pe 
care îl duc în Laos. 
Forțele Neo Lao Haksat, 
a spus în încheiere 
Fumi Vongvicit. sînt 
hotărîte să învingă toa
te greutățile și să con
tinue lupta pînă la vic
toria finală.

agențiile de presa
Lansarea unui „Observator geofizic orbital". Admi- 

nistrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că vineri a fost lansat cel de-al patrulea 
„Observator geofizic orbital" (Ogo-4), destinat să studieze fenomenele 

■ provocate de activitatea solară. „Ogo-4“ are forma unei insecte imense, 
împreună cu antenele și panourile sale de celule solare măsoară 15 
metri lungime, 6 metri lățime și cîntărește 560 kg. N.A.S.A. a anunțat 
că vehiculul cosmic a fost plasat pe o orbită cvasipolară.publice ce

Cetățeni străini retugiați din așa numita „Republică Biafra" debarcă în 
capitala federală a Nigeriei, portul Lagos

Desființarea taxelor va
male între R.A.U. și Irak. 
Intre R.A.U. și Irak a fost încheiat 
joi un acord privind desființarea 
taxelor vamale la toate mărfurile, 
precum și o sporire a volumului 
schimburilor comerciale. La Da
masc se află o delegație economică 
irakiană care a avut convorbiri în 
vederea dezvoltării relațiilor econo
mice și comerciale dintre Siria și 
Irak. Vineri, membrii delegației 
irakiene au fost primiți de primul 
ministru sirian, Youssef Zeayyen.

Respingerea cererii regi
mului de la Saigon ca ° NU 
să trimită observatori pentru a 
asista la așa-numitele „alegeri par
lamentare", care vor avea loc la 
3 septembrie, a fost anunțată ieri 
de un purtător de cuvînt al O.N.U. 
Cererea a fost respinsă de secre
tarul general al O.N.U., U Thant.

r

și Social al 0. N. U.
Intervenții ale delegaților români

GENEVA 28 (Agerpres). — Lu
crările celei de-a 43-a seșipni a. 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) continuă atît 
în ședințe plenare cît și în ședin
țele Comitetului economic și Comi
tetului de coordonare. Participînd 
activ la dezbaterile care au loc, 
membrii delegației române au in
tervenit în ultimele zile Ja exami
narea unor noi puncte aflate pe 
ordinea de zi. In ședința plenară 
a consiliului, dedicată activității 
U.N.I.T.A.R. (Institutul Națiunilor 
Unite pentru cercetare și formarea 
de cadre) șeful delegației române 
la actuala sesiune, Costin Murges- 
cu, a subliniat necesitatea intensifi
cării legăturilor de colaborare din
tre acest organism al O.N.U. și in
stitutele naționale de cercetări ști
ințifice și de pregătire a cadrelor.

In legătură cu activitatea Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.) din partea 
delegației României a luat cuvîntul

C. Georgescu, care a insistat asu
pra necesității de a se acorda prio
ritate acțiunilor legate de promo
varea industriei și modernizării a- 
griculturii. Totodată el s-a referit 
la răspunderea țărilor care bene
ficiază de asistența P.N.U.D., astfel 
încît proiectele legate de acest pro
gram să devină catalizatoare în 
mobilizarea propriilor resurse ma
teriale și umane în vederea acce
lerării dezvoltării. In încheiere, 
delegatul român a precizat din nou 
poziția țării noastre privind nece
sitatea de a se trece, treptat, în ca
drul P.N.U.D. de la operațiuni de 
preinvestiții la operațiuni de in
vestiții propriu-zise. Referindu-se 
la activitatea instituțiilor speciali
zate, delegatul român I. Gorița a 
subliniat ca în programele de acti
vitate ale acestor instituții să se 
acorde locul cuvenit acțiunilor des
tinate formării cadrelor naționale, 
menționînd măsurile luate în acest 
sens de U.N.E.S.C.O. și O.I.M.

„Rude Pravo“:

Dezvoltarea comerțului 
exterior al Cehoslovaciei

PRAGA 28 (Agerpres). — în
tr-un articol consacrat problemelor 
comerțului exterior al R. S. Ceho
slovace, ziarul „Rude Pravo" re
levă că în anul care a trecut vo
lumul acestui comerț a depășit 
40 miliarde coroane, iar în acest an 
se așteaptă ca el să crească și mai 
mult. Cu toate acestea, ca volum al 
schimbului de mărfuri raportat la 
număr de locuitori, Cehoslovacia 
mai răniîne în urmă față de unele 
țări și de aceea comerțul ei exte
rior trebuie să se lărgească într-un 
ritm mai intens. Este necesar, con
tinuă articolul, să fie stimulată

cooperarea cu firme capitaliste 
care manifestă interes față de 
producția unor mașini și instalații 
complexe în Cehoslovacia. Relați
ile economice mai strînse cu în
treprinderile capitaliste nu trebuie 
să înlocuiască în nici un caz di
viziunea muncii cu țările socialis
te. Această diviziune va continua 
să rămînă temelia orientării rela
țiilor economice internaționale ale 
Cehoslovaciei, dar aceasta nu în
seamnă că adîncirea colaborării cu 
restul lumii trebuie privită cu ne
încredere, conchide „Rude Pravo",

Prezentarea scrisorilor de 
acreditare de către ambasadorul 

României in S. U. A.
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

La 27 iulie, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Sta
tele Unite ale Americii, Corneliu 
Bogdan, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Lyn
don B. Johnson. După prezentarea 
scrisorilor, între președintele

S.U.A. și ambasadorul român a 
avut loc o discuție cordială.

La întrevedere au participat 
Walter Stoessel, adjunct al asis
tentului secretarului de stat pentru 
probleme europene, și James Sy
mington, ambasador, șeful proto
colului Casei Albe.

Președintele Johnson anunță 
crearea unei comisii speciale 
in problema tulburărilor rasiale

Protest

al U. R.S.S.
BERLIN 28 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 28 iulie, 
P. Abrasimov, ambasadorul 
U.R.S.S. în R. D. Germană, a remis 
ambasadorilor S.U.A., Marii Bri
tanii și Franței, acreditați în R. F. 
a Germaniei, scrisori care protes
tează împotriva elaborării de că
tre autoritățile vest-berllneze, în 
strînsă colaborare cu guvernul 
R. F. a Germaniei, a unor proiecte 
de hotărîri cu putere de lege cu 
privire la așa-numita „apărare ci
vilă". Scrisorile atrag atenția asu
pra inadmisibilității introducerii și 
aplicării în Berlinul de vest a unor 
legi sau măsuri care contravin 
acordului de la Potsdam și altor 
hotărîri cvadripartite în legătură 
cu democratizarea vieții politice 
în Benlin.

Extinderea 
comerțului 
bulgaro- 
suedez

SOFIA 28 (Agerpres). — La So
fia a fost semnat protocolul cu pri
vire la schimburile de mărfuri în
tre Bulgaria și Suedia pe anul 1967, 
care prevede o nouă extindere a 
comerțului dintre cele două țări.

După euin subliniază agenția 
B.T.A., schimburile de mărfuri 
bulgaro-suedeze au cunoscut în ul
timii ani o dezvoltare continuă. De 
la 2,4 milioane de dolari în 1962, 
valoarea lor a crescut anul trecut 
la 13,4 milioane dolari. Bulgaria 
exportă în Suedia struguri, roșii, 
cartofi, textile, diferite mașini, me
tale și importă mașini, utilaje, pie
se de schimb, oțel, hîrtie, utilaje 
pentru construcții navale.

transmit:
Linie directă Ziirich - 

MoSCOVa. Un avion „Caravelle", 
aparținînd societății aeriene elve
țiene „Swissair", a aterizat joi la 
Moscova, venind de la Ziirich. Prin 
aceasta a fost inaugurată linia ae
riană directă Ziirich — Moscova. 
Un avion „Tu-104“ va pleca la 31 
iulie la Ziirich.

0 delegație a Partidului 
Comunist Italian, condusă de 
Giancarlo Pajetta, membru al Bi
roului Politic al P.C.I., vicepreșe
dinte al Comisiei de afaceri externe 
a Camerei Deputaților, a sosit în
tr-o vizită la Cairo. Delegația va 
avea convorbiri cu reprezentanți ai 
Uniunii Socialiste Arabe. (Agenția 
M.E.N.).

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, Lui8! Longo, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian, cu familia, a sosit la Sofia 
pentru a-și petrece concediul de 
odihnă în Bulgaria.

Protest cambodgian. Loc- 
țiitorul reprezentantului permanent 
al Cambodgiei la O.N.U. a adresat 
o scrisoare președintelui Consiliu
lui de Securitate, exprimînd pro
testul guvernului cambodgian față 
de o nouă provocare a Tailandei. 
In noaptea de 12 spre 13 iulie — 
se arată în scrisoare — elemente 
înarmate venind din Tailanda au 
pătruns pe teritoriul Cambodgiei 
și au aruncat în aer o porțiune de 
cale ferată.

Demisia lui Munoz Gran
des. Vineri a demisionat din func
ția de vicepreședinte al guvernului 
spaniol generalul Agustin Munoz 
Grandes. Potrivit cercurilor infor
mate din Madrid, autoritățile „au 
făcut presiuni asupra ziarelor, pen
tru ca știrea să fie prezentată cu cît 
mai multă discreție". Această demi
sie, care a surprins cercurile politice 
spaniole (Munoz Grandes trecea 
drept urmașul generalului Franco — 
N.R.) este considerată de observatori 
ca o destituire.

A fost format Consiliul de 
război care urmează să judece 
cazul Regis Debray și al celorlalte 
persoane acuzate de a fi sprijinit 
mișcarea de partizani din Bolivia, a 
anunțat generalul Alfredo Ovando 
Candia, comandantul suprem al 
forțelor armate boliviene.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare radiotelevizată, 
președintele S.U.A., Lyndon John
son, a afirmat că tulburările rasiale 
care s-au declanșat în Statele 
Unite nu ar avea nici o legătură cu 
mișcarea pentru drepturile civile 
ale populației de culoare. El a 
anunțat crearea unei comisii spe
ciale pentru cercetarea cauzelor 
acestor tulburări, comisie care 
urmează să prezinte recomandări 
președintelui, Congresului, guver
natorilor și primarilor în scopul 
„prevenirii sau reținerii lor în vii
tor'. Johnson a menționat că Biroul 
Federal de Investigații își păstrea
ză întreaga autoritate în ancheta
rea incidentelor.

Președintele Johnson a anunțat 
că Ministerul Apărării a primit in
strucțiuni să elaboreze măsuri 
pentru îmbunătățirea pregătirii 
gărzii naționale în vederea comba
terii incidentelor.

★

In Congresul S.U.A. au fost fă
cute mai multe declarații în legătu
ră cu tulburările rasiale din ulti
mele zile. Arătînd că revolta a cu
prins zeci de localități, senatorul 
Ribicoff a subliniat că „locuitorii 
slumsurilor își pierd încrederea în 
America". El a recunoscut că șoma-

Economia poloneză 
în primul semestru 
al anului 1967

VARȘOVIA 28 (Agerpres) — La 
Varșovia au fost date publicității 
datele referitoare la dezvoltarea e- 
conomiei poloneze în primul se
mestru al anului 1967. In această 
perioadă, producția industrială a 
țării a sporit, cu 8,9 la sută față de 
perioada respectivă a anului tre
cut. Cel mai înalt spor s-a înre
gistrat în industria chimică — 13,5 
la sută și în unitățile Ministerului 
Industriei Grele — 10,9 la sută.

In comunicat se arată că în po
fida timpului nefavorabil din pri
măvara acestui an, starea bună a 
timpului în lunile mai și iunie a 
ameliorat situația culturilor agri
cole. Din date preliminare rezultă 
că șeptelul de vite a sporit cu a- 
proximativ 4 la sută. La sfîrșitul 
semestrului, în agricultură funcțio
nau 145 000 de . tractoare, cu apro
ximativ 6 la sută mai mult decît 
în aceeași perioadă a anului tre
cut și s-au folosit cu 11 la sută mai 
multe îngrășăminte minerale.

Volumul comerțului exterior a 
sporit cu 11,5 la sută, iar vînzările 
de mărfuri cu amănuntul prin re
țeaua comerțului interior de stat 
și cooperatist au crescut în aceeași 
perioadă cu 6,8 la sută.

La sfîrșitul lunii iunie, popula
ția Poloniei era de 31,9 milioane 
locuitori, înregis’trîndu-se o creștere 
a populației de 9 la mie, adică 
mai puțin decît în primul semestru 
al anului 1966.

jul constituie o cauză principală a 
acțiunilor negrilor. La rîndul său 
senatorul Mondale a subliniat că 
măsurile autorităților federale pen
tru soluționarea problemelor popu
lației de culoare „au fost absolut 
ineficiente și luate cu prea multă 
întîrziere".

„Cea mai grea criză internă a 
Americii de la războiul civil din 
secolul trecut" — astfel a caracte
rizat tulburările rasiale senatorul 
Morton, avertizînd că asemenea 
evenimente pot periclita prestigiul 
Statelor Unite. El a vorbit de ne
cesitatea unor măsuri urgente 
pentru reducerea șomajului deose
bit de ridicat în rîndul tinerilor de 
culoare.

Operațiunile de ajutorare a sinistraților de Pe urma 
ultimului cutremur care a avut loc în Turcia, în estul Anatoliei, continuă. 
Datorită întreruperii comunicațiilor rutiere și feroviare în zona dezastrului au 
fost trimise elicoptere. Agenția France Presse informează că bilanțul oficial al 
cutremurului este de 108 morți și 92 răniți. Primul ministru, Suleiman Demirel, 
însoțit de miniștrii de interne și al sănătății, a sosit la fața locului.

Comunicatul privind 
vizita în R. P. Polonă 
a lui Takeo Miki

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — A 
fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita în Polonia a lui 
Takeo Miki, ministru] afacerilor ex
terne al Japoniei, care a avut con
vorbiri cu colegul său A. Rapacki 
și cu W. Trampczynski, ministrul 
comerțului exterior. Cei doi miniș
tri de externe s-au pronunțat pen
tru dezvoltarea colaborării interna
ționale. Ei au fost de acord că pro
blema vietnameză trebuie să fie re
zolvată cît mai grabnic pe baza 
acordurilor de la Geneva. în legă
tură cu conflictul din Orientul 
Apropiat a fost subliniată necesita
tea retragerii trupelor izraeliene pe 
pozițiile ocupate la 5 iunie 1967.

Ministrul japonez și W. Tramp
czynski au constatat că comerțul 
dintre cele două țări se dezvoltă 
cu succes.

★
Joi seara Takeo Miki a sosit la 

Pragă într-o vizită oficială la invi
tația lui Vaclav David, ministrul de 
externe al Cehoslovaciei.
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La numai cîteva zile de la gre
va generală care i-a paralizat în
treaga activitate, orașul Aden 
cunoaște un nou moment de ten
siune. Hotărârea Consiliului fe
deral suprem de a-1 demite pe 
Hussein Aii Bayumi din funcția 
de prim-ministru și refuzul ho- 
tărît al lui Bayumi de a respecta 
această hotărîre par să fi de
clanșat, potrivit agenției U.P.I. o 
serioasă criză politică în Federa
ția Arabiei de sud. Semnificația 
și amploarea ei ies și mai clar în 
evidență dacă se are în vedere 
rolul care i-a fost rezervat lui 
Bayumi de către autoritățile co
loniale engleze. El a fost însăr
cinat în urmă cu aproximativ trei 
șăptămîni să formeze un guvern 
care să pregătească condițiile pro
clamării independenței Federa
ției Arabiei de sud, mai exact 
care să asigure perpetuarea in
fluenței Angliei în șeicatele și 
protectoratele regiunii. După cum 
era și firesc, acest fapt a trezit 
nemulțumirea forțelor patriotice 
din Aden. Atît Frontul de elibe
rare a sudului ocupat al Ye
menului 
Congresul 
Aden au condamnat misiunea 
lui Bayumi, refuzînd să ducă 
tratative cu el. După con
sultări care au durat 10 zile, Ba
yumi a alcătuit o listă formată 
din opt persoane, pe care a în- 
mînat-o spre aprobare Consiliu
lui federal suprem. Aprobarea a 
fost însă mereu amînată, pentru 

joi, printr-un scurt comunicat 
a! consiliului, să se anunțe lapi
dar că, „din anumite motive", lui 
Bayumi i s-a retras sarcina de a 
alcătui noul guvern. Se pare, men
ționează agenția France Presse, 
citind opiniile exprimate de o se
rie de observatori politici din 
Aden, că „motivele" invocate de 
consiliu ar fi în realitate nemul
țumirea acestuia față de faptul 
că nici unul dintre componenții 
săi nu figurează pe lista lui Ba
yumi.

Eșecul misiunii lui Bayumi a 
fost primit în Anglia cu conster
nare. La Londra — transmite a- 
genția France Presse — se speră 
că tentativa lui Bayumi de a al
cătui un nou guvern va avea 
succes și că acest succes va crea 
fondul convorbirilor pe care înal
tul comisar britanic în 
Humphrey Trevelyan, le va avea 
cu misiunea specială a 
pentru Aden la New

idului ocup;..
(F.L.O.S.Y.) cît și- 

sindicatelor din

Aderi,

O.N.U
York. 

Cercuri influente din Londra, a- 
daugă corespondentul, recunosc 
totuși că numai participarea 
membrilor partidelor naționaliste 
ar da guvernului de tranziție 
caracterul reprezentativ care 1-ai 
face acceptabil altor țări arabe 
și Națiunilor Unite.

Cum partidele menționate au 
refuzat această participare, 
cercurile de presă din Londra se 
consideră că ecuația Adenului ră- 
mîne în continuare nerezolvată.

în

Nicolae N. LUPII
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